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  يستنكر  بيان لبناين ـ مصري مشترك
  االعتداءات اإلسرائيلية على لبنان

  .19/2/2000، بيروت
  
  

جتسيداً لعالقات األخوة التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، ويف إطار االهتمام الدائم جلمهورية   
يتعلق بلبنان، قام سيادة الرئيس مصر العربية بالقضايا القومية واالستحقاقات املصيرية، وال سيما منها ما 

 19حممد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، يرافقه وفد رفيع املستوى بزيارة للبنان السبت الواقع فيه 
  .2000] فبراير[شباط 

األخوة والتفاهم، أجرى الرئيسان حمادثات شملت العالقات الثنائية ذات االهتمام املشترك ويف جو من   
  .إلقليمية الراهنة وبصورة خاصة مصير عملية التسوية وتصاعد االعتداءات اإلسرائيلية على لبنانواألوضاع ا

وبعد اإلعراب عن استنكارهما للتصعيد اإلسرائيلي دان الرئيسان االعتداءات األخيرة التي استهدفت   
تهديدات إسرائيلية بما يتعارض من  املدنيين والبنى التحتية يف لبنان واملرافق االقتصادية، وما صدر على أثرها

  .مع القوانين واألعراف الدولية وخصوصاً جلهة عدم استخدام القوة العسكرية والتعرض للمدنيين
كما أعرب الرئيسان عن تمسكهما بعملية التسوية وفقاً للمبادىء واألسس التي انطلقت منها يف مدريد   

  .والشاملمشددين على ضرورة استئناف مفاوضات السالم العادل 
السوري، وأن القاعدة األوىل  كما أكدا ضرورة التحصين العربي لكل املسارات بما فيها التالزم اللبناين  

انسحاب إسرائيل الكامل من األراضي العربية احملتلة يف جنوب لبنان وبقاعه الغربي حتى تكمن يف  للسالم
، ومن األراضي الفلسطينية 1967] يونيو[حدوده املعترف بها دولياً ومن اجلوالن حتى حدود الرابع من حزيران 

  .وتأكيد حق العودة لالجئين
سرائيلي حتى التحرير وأن املقاومة هي نتيجة كما أكدا أيضاً حق املقاومة يف مواجهة االحتالل اإل  

  .لالحتالل وليست سبباً له
ويف هذا اإلطار أكد الرئيسان أن االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة على املنشآت املدنية يف لبنان تشكل   

املعادلة  خرقاً سافراً لتفاهم نيسان وأن استمرار إسرائيل يف حماولة جتاهل هذا التفاهم لن يؤدي إىل تغيير
  .احلالية بين املقاومة واالحتالل بل إن من شأنه أن يؤدي إىل تصعيد غير حمدد النتائج

وأكد سيادة الرئيس حسني مبارك وقوف مصر وشعبها الشقيق بجانب لبنان والشعب اللبناين يف كل   
  .الكرامة العربيةهذا الصمود املعبر عن  الدعم العربي الالزم لتعزيز قضاياه مشدداً على ضرورة توفير

من جهته أعرب فخامة الرئيس العماد إميل حلود عن سروره البالغ بزيارة ضيفه الكبير وتقدير الشعب   
وللمواقف األخوية التي يتخذها سيادة الرئيس حممد حسني مبارك يف نصرة لبنان  اللبناين وامتنانه للدور الداعم

  .وتعاطف ودعم يف كل مناسبةمقدراً للشعب املصري الشقيق ما يظهره من حمبة 
  
  
  

                                                 
 "21/2/2000، )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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