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  قرار إسرائيل االنسحاب من لبنان بيان جمللس الوزراء اللبناين بشأن
  ]مقتطفات[ .17/3/2000، بيروت

  

  
  :استهل رئيس جملس الوزراء اجللسة بقوله  
وقد كان . احلدث األهم الذي شهدته الساحة اللبنانية يف األيام األخيرة هو جملس وزراء اخلارجية العرب  

فقد انعقد يف بيروت استثنائياً جميع وزراء اخلارجية العرب من . وف انعقاده ونتائجهبحق حدثاً تاريخياً يف ظر
  .وكانت نتائج املؤتمر مشرفة بكل ما يف الكلمة من معنى. دون استثناء

فمن جهة صعّدت اعتداءاتها على . ردت إسرائيل على هذا التضامن العربي الرائع مع لبنان على وجهين  
ع، وأطلقت أخباراً مؤداها أنها تعتزم االحتفاظ ببعض املواقع داخل األرض اللبنانية يف منطقتي اجلنوب والبقا

  .يدها
نقول تكراراً إن إسرائيل ال تستطيع أن تخيفنا أو أن ترهبنا يف إننا . إن ردنا على األمرين واضح وصريح  

أمّا عزم إسرائيل على االحتفاظ . اعتداءاتها الغاشمة، بل إن هذه االعتداءات ال تزيدنا إالّ تمسكاً بحقنا وبمواقفنا
ويف هذه . من لبنان بمواقع على أرضنا، فهذا يعني أن إسرائيل تريد أن تنفذ إعادة انتشار لقواتها وليس االنسحاب

الذي يقضي باالنسحاب الكامل حتى احلدود املعترف بها  425احلالة فإننا ال نرى يف هذه اخلطوة تنفيذاً للقرار 
ثم إن هذا يعني بالضرورة أن املقاومة ستستمر ما دام هناك شبر من أرض لبنان حتت . دولياً من دون قيد أو شرط

  .االحتالل
ائيل، فإننا كنا على حق إذ أعلنا، عندما اتخذت احلكومة اإلسرائيلية قرارها وإذا كانت هذه نية إسر  

  .القادم، أننا ال نستبعد أن يكون يف األمر مناورة] يوليو[باالنسحاب قبل شهر تموز 
  [.......]  

  
  

                                                 
 "وقد تال البيان وزير اإلعالم، أنور الخليل. 18/3/2000، )بيروت" (السفير.  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


