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  بيان جملس الوزراء اللبناين
  قرار جملس رداً على 

  الشيوخ األميركي بخصوص لبنان 
  ]مقتطفات[ .7/7/1993، بيروت

  
    
  [.......]  
عن جملس الشيوخ األميركي واملتضمن مواقف  إن احلكومة اللبنانية، بعد اطالعها على البيان الصادر  

بنان بعد انتهاء احلرب وانطالق مسيرة السالم، ال يسعها إال عديدة تُظهر سلبية واضحة حيال ما تم إجنازه يف ل
  :التوقف عند ما تضمنه هذا البيان

ـ إن هذا البيان يخفي حماولة واضحة للضغط على األطراف العرب املشاركين يف املفاوضات الثنائية 1  
ل حازم، وأما توقيت صدور وخصوصاً على لبنان وسوريا اللذين أثبتا صالبة يف التمسك باحلقوق العربية يف شك

هذا البيان املرتبط بالتشنج اإلسرائيلي الظاهر خالل اجلولة األخيرة من املفاوضات فيكشف يف شكل ال لبس فيه 
  .اخللفيات احلقيقية التي تكمن وراءه

أن  ـ إن جملس الوزراء إذ يذكِّر بالتزامات الواليات املتحدة حيال سيادة لبنان واستقالله ال يسعه إال2  
الذي يشكل ركيزة أساسية  425يستغرب غياب أي مبادرة من جملس الشيوخ األميركي يف سبيل تطبيق القرار 

  .الستعادة لبنان سيادته على كامل أراضيه
 حماولته إن موقف جملس الشيوخ األميركي يهدف إىل التأثير على مسيرة الوفاق والسالم يف لبنان عبر  

فاحلكومة اللبنانية تريد أن تؤكد دون اإلفساح يف اجملال ألي . العالقة املميزة بين لبنان وسورياالتدخل يف 
تفسير آخر، أن هذه العالقة الثنائية هي عالقة ثابتة ومميزة وتاريخية وقانونية وأُعيد تأكيدها يف اتفاق الطائف 

  .الذي دعمته الواليات املتحدة دعماً كامالً
بيان تتضمن تشكيكاً مرفوضاً من املؤسسات الشرعية اللبنانية التي يعلم جملس الشيوخ ة هذا اليفإن خل  

السبيل الوحيد إلعادة بناء الدولة وتوحيد الشعب وتثبيت األمن والسيادة، واالستقالل وسالمة األميركي بأنها 
  .األرض اللبنانية ووحدتها

  [.......]  
  
  

                                                 
  "8/7/1993، )بيروت" (رلنهاا. 
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