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  حديث صحايف لرئيس احلكومة اللبنانية، سليم احلص،
  بشأن إرسال اجليش اللبناين إىل اجلنوب

  ]مقتطفات[ .5/6/2000بيروت، 
  

 
  هل أنت مطمئن؟. هناك مشاعر خوف حقيقية من حتويل النصر الوطني إىل نصر لطائفة مما يخلق مناخاً رديئاً ■
وخالل أيام عديدة ستنتشر [....] للبناين وتمسكه بالوحدة الوطنية نحن مطمئنون جداً انطالقاً من وعي الشعب ا □

مع تسلم القوات الدولية مهامها ستهدأ األمور، وسنبدأ البحث يف تسلم  هونأمل أن. القوات الدولية يف القرى احملررة
  .الشرعية اللبنانية أمن املناطق احملررة

  
  يعني اجليش؟ ■
سمعنا دعوات كثيرة بصورة . الت واردة وسنعمل ما هو ممكن وما هو مطلوبكل االحتما. يمكن أن يكون اجليش □

خاصة من اخلارج، بأن على الدولة أن تبسط سلطتها، لكن بالنسبة لنا، هذا ال يعني بالضرورة نشر اجليش، يمكن 
اً، عنصر 1344الداخلي بحيث أصبح عديدها وى أُخرى، ونحن عززنا قوى األمن للدولة أن تبسط سلطتها بق

  .ومستعدون لتعزيزها أكثر تبعاً للحاجة
  [.......]  

  
لغرض األمن،  البلد منقسم حول طرح دخول اجليش، البعض يريده حلماية القرى املسيحية، وبعضهم يريده ■

كيف تتعاطى . إلقفال ملف اجلنوب نهائياً، والبعض يريده لتكريس فك املسارين اللبناين والسوري وبعضهم يريده
  الدولة مع دخول اجليش؟

، وثانياً يف ضوء احلاجة لتأكيد فرض 426و 425أوالً لتنفيذ القرارين : ننظر إلمكانية نشر اجليش من منظارين □
  .األمر فلمَ ال سلطة الدولة، فإذا كان هناك حاجة لتحقيق هذا

  [.......]  
  

  هل قبلتم عزل ملف مزارع شبعا؟ ■
، ومن دعاة 425فنحن من دعاة الشرعية الدولية منذ صدور القرار . انطلقنا من مبدأ القبول بقرار جملس األمن □

ت الشرعية نحن نقبل بقرارا. ال مصلحة على اإلطالق لنا يف ذلك. تنفيذ القرارات الدولية، فهل نرفض اآلن تنفيذها
  .الدولية ونحتفظ بحقنا وبما يضمن مصلحتنا

  
  املقاومة ربطت موقفها وحتركها الالحق بموقف احلكومة؟ ■
لذلك . نحن صادقون يف طرحنا، ونعتبر أن االنسحاب مل يشمل كل األراضي اللبنانية، بما فيها مزارع شبعا □

  .[....]نتحفظ 
  [.......]  

  
  

                                                 
 "ب المختار ومحمد زبيبوقد أجرى الحديث غاص. 6/6/2000 ،)بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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