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  "فتح اإلسالم"بيان للحكومة اللبنانية عن منظمة 
  ]مقتطفات[ .21/5/2007بيروت، 

   
  

يف السرايا الكبير برئاسة رئيس جملس الوزراء وحضور الوزراء  21/5/2007عقد جملس الوزراء اجتماعاً بتاريخ 
خ، طالل الساحلي الياس املر، حممد خليفة، طراد حمادة، حممد فنيش، فوزي صلو: الذين غاب منهم السادة

  .ويعقوب الصراف
  

[.......]  
وبعد مناقشة لألوضاع منذ بداية االعتداءات على اجليش وقوى األمن الداخلي وحتى الساعات األخيرة وبعد 

  :االطالع على كل املعلومات قرر جملس الوزراء
ل الشعب الفلسطيني األبي التأكيد على ضرورة إنهاء هذه احلالة اإلرهابية الغريبة عن طبيعة وقيم ونضا – 1

والبعيدة كل البعد عن أهدافه املشروعة التي حماها لبنان وشعبه وقدم من أجلها الكثير من التضحيات وال يزال 
يقف إىل جانب أشقائه يف حقهم بإقامة دولتهم املستقلة على أرضهم واستعادة كل حقوقهم، وبالتايل فإن هذه 

ناين والقوى األمنية األُخرى شكلت وتشكل استهدافاً لكل لبنان وشعبه وأمنه احلالة التي اعتدت على اجليش اللب
واستقراره وتهديداً دائماً للشعب الفلسطيني كما عبر عن ذلك ممثلو كل الفصائل الفلسطينية منذ اليوم األول 

يت مرجعية الدولة لالعتداء، مما يستوجب موقفاً حازماً يف مواجهتها بكل الوسائل واألساليب واإلمكانات لتثب
  .وللمحافظة على صدقيتها وسمعتها يف التزامها أمانة احلرص على سالمة اللبنانيين وكرامتهم ومستقبلهم

جتديد التحية للجيش وقوى األمن الداخلي واإلكبار ألرواح شهدائهم شهداء السيادة والكرامة والوحدة الوطنية  – 2
ملواجهات ويف العملية اإلرهابية التي استهدفت منطقة األشرفية العزيزة وكذلك الشهداء املدنيين الذين سقطوا يف ا

يف بيروت، وتمني الشفاء العاجل للجرحى، والتأكيد على دعم اجليش واملؤسسات األمنية وتلبية كل ما يحتاجونه 
جال تسلم من إمكانات وعتاد وعديد وجتهيزات وتوفير االعتمادات املالية الالزمة لذلك يف أسرع وقت واستع

س السنيورة باالتصاالت الالزمة وقد بدأ الرئي. املساعدات التي خصصت وأُعلن عنها من قبل دول شقيقة وصديقة
لهذه الغاية مع عدد من امللوك والرؤساء العرب والدوليين الذين أبدوا أكثر من مرة استعداداً ملساعدة لبنان وقدموا 
مشكورين مساعدات وصل قسم منها ونريد تأمين الباقي بسرعة، آملين أن يكون جتاوب مع ما تفرضه الظروف 

  .بنان ومؤسساته من القيام بواجبهماملستجدة اليوم لتمكين ل
  

تكليف رئيس احلكومة القيام باالتصاالت الالزمة مع الدول الصديقة والشقيقة واجلامعة العربية لتوفير الدعم  – 3
الالزم للشرعية اللبنانية يف مواجهة هذه التهديدات ولتعزيز دور املؤسسات واالتصال أيضاً مع كل املعنيين 

دوبين يف اجلامعة العربية غداً الذي سيناقش التطورات التي يعيشها لبنان بعد االعتداءات على باجتماع جملس املن
اجليش اللبناين وقوى األمن الداخلي ويف ظل سلسلة من املواقف العربية والدولية املشكورة التي أيدت لبنان 

  .من واالستقرار يف البالدومؤسساته الشرعية يف ما تقوم به مبدية اخلوف والقلق من خماطر تهديد األ
دعوة اللبنانيين جميعاً إىل االلتفاف حول اجليش اللبناين وقوى األمن الداخلي وعدم إقحام ما جرى يف دائرة  – 4

احلسابات السياسية الضيقة والصغيرة واالرتقاء إىل مستوى املسؤولية، ألن ما يجري يستهدفهم جميعاً بأمنهم 
يستهدف لقمة العيش على أبواب فصل الصيف املقبل، ويضاعف األزمة إذ يريد واستقرارهم ومستقبل بلدهم و

  .اخملربون ضرب الثقة بوطننا األمر الذي يدعونا إىل مزيد من التضامن والصمود ومواجهة هذه النوايا العدوانية
تلفة، قامت بخطوات التأكيد أن احلكومة اللبنانية، التي وباعتراف عدد من اإلخوة الفلسطينيين يف مواقع خم – 5

كثيرة يف أصعب ظروف واجهتها وتواجهها لتحسين أوضاع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق يف اخمليمات، انطالقًا 
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من قناعتها بحق هذا الشعب يف عيش كريم والئق إىل أن يعود إىل أرضه هذه احلكومة تتوجه إىل إخوتنا 
لبارد خصوصاً ومن خاللهم إىل كل العامل بتجديد موقفها الفلسطينيين يف اخمليمات عموماً ويف خميم نهر ا

احلريص على أمن وسالمة وكرامة املدنيين يف اخمليمات، وما يجري يف نهر البارد هو مواجهة حالة إرهابية 
أخذت أبناء اخمليم رهينة يف مشروعها وممارستها، لذلك نأمل من اجلميع التعاون معنا للحفاظ على كرامة لبنان 

  .مؤسساته وأمن اللبنانيين والفلسطينيين يف آن معاً وهيبة
[.......]  

   
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


