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  وثائق إسرائيلية
  

  ربيان للمجلس الوزاري اإلسرائيلي املصغَّ 
  البنى التحتية يف لبنانمن  بشأن الهجمات على أهداف 

  ]مقتطفات[ 27/6/1999القدس، 
  

  
.......][  

احلكومة  ةلسياسالهجمات على أهداف من البنى التحتية يف لبنان تشكل تطبيقاً  أنقال رئيس احلكومة 
. ستردّ بأكثر األشكال شدة وأنهاسرائيل لن تظل مكتوفة األيدي يف وجه أي اعتداء على سكانها، إ أنالتي مفادها 

قتل سكان إسرائيل فيه ويمكثون يف لن يكون ثمة وضع يُ .، وصلت هذه الرسالة إىل لبنان وسوريةاألقلواآلن، على 
رض مواطنونا للهجمات يف اقع أن يتعل ووليس لدينا احلق يف قبو. املالجئ بينما تستمر احلياة عادية يف لبنان

واملقاربة التي اتخذناها مهمة، وهي ال تتعلق باحلدود الشمالية فقط، بل هي أيضاً تأتي يف سياق . شمال البلد
  .عصر الصواريخ

استؤنفت  إذاعلى استعداد لالستمرار يف توجيه ضربات مؤملة  يلوأضاف رئيس احلكومة أن إسرائ
 اإلسرائيليوستضع سياسة الرد األساس ملغادرة اجليش . ت السكانية يف شمال إسرائيلالهجمات على التجمعا

على الهجمات  اًلبنان، يف حين توضح استعداد إسرائيل للقيام بهجمات ضد أهداف من البنى التحتية يف لبنان، ردّ
  .التي تشن على التجمعات السكانية يف شمال إسرائيل

ن إيقافها إن أفعال حزب الله تتم بموافقة سورية، وإن سورية تسيطر على لبنان، وإوقال وزير الدفاع 
وإذا وافقت احلكومة اجلديدة على النزول من مرتفعات اجلوالن، فإن هذا . أيضاً بتم بناء على تعليمات السوريين

حتاول سورية من خاللها دفع ر بأنه استسالم أمام هجمات حزب الله ضد إسرائيل ـ وهي الوسيلة التي فسَّاألمر سيُ
  .إسرائيل إىل االستسالم

.......][ 
قرر اجمللس الوزاري املصغر تأليف جلنة للنظر يف جميع األضرار التي حلقت بالسكان واملنشآت على ـ 3    

التي  األضرار امتداد احلدود الشمالية، بما فيها األضرار املستمرة، يف حماولة لعرض تعويض عادل من جميع
، )رئيساً(وستتألف اللجنة من ممثلين عن وزارات املالية . باملصالح االقتصادية على امتداد احلدود الشمالية حلقت

 .انية يف خط املواجهةكإىل ممثل عن التجمعات الس باإلضافةوالصناعة والتجارة، والسياحة، والعدل، والزراعة، 
   .......][ 
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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