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  وثائق عربية
  

  بيان جمللس الوزراء اللبناين بشأن
  425اإلسرائيلية املتعلقة بتنفيذ القرار  تالطروحا 

  ]مقتطفات[ *.2/4/1998بيروت، 
  

  
  .......][  
لي بنيامين نتنياهو يحمل يطرح اإلسرائيلي األخير الذي جاء على لسان رئيس الوزراء اإلسرائالإن  - أوالً   

، وربطه االنسحاب من األراضي اللبنانية 425لتعارضه التام مع مضمون القرار  فضه بذاته، وذلكرأسباب 
  .حملتلة، بشروط مسبقة من شأنها أن تنسف هذا القرار نصاً وروحاًا

إن اإلعالن اإلسرائيلي املستجد، هو جزء من حملة دبلوماسية سياسية، مظهرها االنسحاب من  - ثانياً   
اإلمعان يف انتهاك سيادة لبنان، وحماولة استدراجه إىل التفاوض على ترتيبات  اجلنوب والبقاع الغربي، وباطنها

  .أمنية، بات من املعروف أنها حمل رفض جميع اللبنانيين
من القوى األمنية اللبنانية أن تعمل يف خدمة أهدافها األمنية، وهي إن احلكومة اإلسرائيلية تريد  - ثالثاً   

يخالف أيضاً منطوق القرار  اللبناين مقام اجليش اإلسرائيلي احملتل، األمر الذي ترمي بالتايل إىل أن يقوم اجليش
ينص على االنسحاب من دون قيد أو شرط، وال يمكن للبنان بالتايل أو ألية دولة حتترم نفسها  الذي 425

املسؤولية فاحلكومة اللبنانية مسؤولة جتاه شعبها وترفض أية حماولة لوضعها يف موضع . وسيادتها أن تقبل به
  .جتاه إسرائيل

جزءاً من الترتيبات األمنية يف اجلنوب " جيش حلد"إن االقتراح اإلسرائيلي أن يكون ما يسمى  - رابعاً   
، إنما بواحلكومة اللبنانية ال ترفض هذا االقتراح فحس. للبحث والبقاع الغربي، هو أسوأ من أن يعتبره لبنان مادة

هي جتد فيه دعوة إسرائيلية صريحة ملعاقبة املقاومة التي دافعت عن لبنان من جهة، وملكافأة أولئك الذين دافعوا 
  .خرىعن إسرائيل واحملافظة عليهم من جهة أُ

س وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو منذ وصوله إن معادلة األمن قبل السالم التي يطرحها رئي - خامساً   
إىل احلكم، هي معادلة أثبتت التجارب عدم جدواها، ألن السالم هو الذي يورث األمن وليس العكس، وإن احلكومة 
اللبنانية تؤكد جمدداً االستعداد إلحياء مفاوضات السالم من النقطة التي انتهت إليها مع احلكومة اإلسرائيلية 

وعلى قاعدة مؤتمر مدريد والقرارات التي تؤول إىل االنسحاب اإلسرائيلي من اجلنوب والبقاع الغربي، السابقة، 
 .يف اجلوالن 1967] يونيو[حزيران  4والعودة إىل حدود 

  

                                                 
 .وقد تال البيان وزير اإلعالم اللبناني، باسم السبع. 3/4/1998، )بيروت" (النهار" *



 

 
 

  

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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