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  بيان جمللس الوزراء اللبناين بشأن
  العدوان اإلسرائيلي على لبنان

  .8/2/2000بيروت، 
  

  
عقد جملس الوزراء جلسة استثنائية إثر االعتداءات الغاشمة التي قام بها العدو اإلسرائيلي من قصف   

ترأس . 8/2/2000جوي استهدف املنشآت املدنية، وقد عقدت اجللسة احلادية عشرة من صباح اليوم الثلثاء 
اجللسة فخامة رئيس اجلمهورية العماد إميل حلود الذي حمّل إسرائيل مسؤولية تردي األوضاع والنتائج املترتبة 
عليها، مشيراً إىل أن هذا النهج العدواين ليس جديداً على لبنان وأن إسرائيل تعمدت عرقلة املفاوضات األخيرة 

ية رغم املواقف اإليجابية التي أبديناها حيال عملية السالم مع ملمارسة مزيد من الضغوط على لبنان وسور
  .التمسك بالثوابت الوطنية القاضية بالزوال الكلي لالحتالل وتقرير حق العودة لالجئين الفلسطينيين

أن إسرائيل دأبت يف األسابيع املاضية على اخلرق اليومي لتفاهم نيسان بالتعرض  وأضاف فخامته  
نوب رغم كون لبنان ومقاومته التزما سقف التفاهم، وقد بلغ هذا التمادي حدوده القصوى بما للمدنيين يف اجل

  .جرى ليل أمس من اعتداء بربري على املنشآت املدنية
وأشار فخامته إىل أن إسرائيل تتحمل وحدها النتائج املترتبة على سقوط تفاهم نيسان إذا استمرت يف   

جود، مؤكداً أن هذه االعتداءات لن تؤدي إىل إقامة معادلة ميدانية جديدة التصرف على أساس اعتباره غير مو
ملصلحة إسرائيل يف ما يتعلق بحق املقاومة يف القيام بعمليات يومية ضد العدو يف املنطقة احملتلة حتى زوال 

  .االحتالل
ن حماولة خلق وشدد فخامته يف املقابل على أن لبنان متمسك بتفاهم نيسان شرط أن تكف إسرائيل ع  

  .معادالت ميدانية جديدة خارج إطاره
كما أطلع فخامة الرئيس جملس الوزراء على اتصال تلقاه صباح اليوم من العقيد الركن الدكتور بشار   

  .األسد يبلغه فيه مبادرة سورية إىل املساهمة مع لبنان يف إصالح األضرار التي سببها القصف اإلسرائيلي
وأعطى فخامته توجيهاته إىل جميع الوزارات واإلدارات الرسمية لالهتمام باجلرحى ومعاجلتهم على   

نفقة وزارة الصحة ومباشرة إصالح األضرار التي حلقت بالبنى التحتية واستعمال األرصدة التي تبرع بها األشقاء 
  .لوحدة الوطنيةالعرب واللبنانيون لهذه الغاية جمسدين أبهى صور التضامن العربي وا

إذا كانت اجلريمة التي . إسرائيل تريدنا أن نحمي جنودها على أرض لبنان: ثم تكلم رئيس الوزراء قال  
مدنية رداً على العمليات التي قامت بها املقاومة يف األيام األخيرة،  ارتكبتها إسرائيل ليلة أمس بضرب أهداف

إذ اقتصرت عملياتها على األهداف العسكرية داخل " اهم نيسانتف"فيجب أن يكون معلوماً أن املقاومة مل تخرق 
وليكن معلوماً أيضاً أن . بضربها أهدافاً مدنية يف العمق اللبناين" تفاهم نيسان"قت فقد مز أمّا إسرائيل. لبنان

 لبنان لن يحمي االحتالل اإلسرائيلي ألرضه يف حال من األحوال، فاملقاومة حق مشروع ألي شعب تقع أرضه
  .حتت االحتالل

إننا نطالب اجملتمع الدويل، وال سيما منه الدول الكبرى، بإدانة هذا العدوان الغاشم الذي يعتبر تخريباً   
وما حصل هو أوالً وأخيراً جريمة بشعة  .على مسيرة التسوية ونقضاً لزعم إسرائيل استعدادها لالنسحاب من لبنان

  اإلنسان يف العامل مما حدث؟ فأين دعاة حقوق. يف حق اإلنسان يف لبنان
هبت  إىل ذلك نوّه جملس الوزراء باجلهود املمتازة وبسرعة حترك أجهزة اجليش والدفاع املدين التي  

  .ملساعدة األهايل وإطفاء احلرائق وإزالة الركام

                                                 
 "وقد تال البيان وزير اإلعالم، أنور الخليل. 9/2/2000، )بيروت" (النهار.  
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