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  القرار الصادر عن اجمللس النيابي
  اللبناين رداً على قرار

  جملس الشيوخ األميركي اخلاص بلبنان
  .6/7/1993، بيروت

  
    
إن جملس النواب اللبناين بعد أن اطلع على القرار الذي اتخذه يف األسبوع املاضي جملس الشيوخ "  

  :غاير للحقيقة يهمه أن يثبت ما يلياألميركي حول لبنان والذي بني على مفهوم للواقع اللبناين م
يف شؤون يعرب جملس النواب اللبناين عن شديد استنكاره ورفضه لتدخل جملس الشيوخ األميركي : أوالً  

 شرعية مؤسساته الدستورية التي دفع الشعب اللبناين غايل التضحيات من أجل لبنان الداخلية والطعن يف
  .طائف وترسيخاً للسالم األهلي وتعزيزاً للديمقراطيةاستعادتها وتفعيلها تنفيذاً التفاق ال

يشجب جملس النواب اللبناين الصمت املتمادي جمللس الشيوخ األميركي عن االحتالل اإلسرائيلي : ثانياً  
املستمر لألراضي اللبنانية، وعن اعتداءات إسرائيل املتكررة على أرض لبنان وشعبه، وعن امتناعها عن تنفيذ 

ويستغرب . ، الذي حظي بموافقة الواليات املتحدة1978 الصادر عام 425ويف مقدمتها القرار دولية القرارات ال
  .بالتايل امتناع جملس الشيوخ األميركي عن توصية حكومته بفرض عقوبات على إسرائيل

ر جملس النواب اللبناين جملس الشيوخ األميركي بأن تطبيق ميثاق الطائف ال يعطي ثماره إال يذكِّ: ثالثاً  
إذا تم حسب التسلسل املنطقي لألشياء ويف طليعتها االنسحاب اإلسرائيلي لكي يأمن اللبنانيون على أنفسهم 

وإىل . الذي كانوا ينعمون بهوممتلكاتهم ومصاحلهم وينصرفوا إىل استكمال عوامل رجوع بالدهم إىل االطمئنان 
  .حين زوال العدوان اإلسرائيلي فإن مقاومة هذا االحتالل بكل الوسائل املتاحة هو واجب على كل مواطن لبناين

يستنكر جملس النواب اللبناين تدخل جملس الشيوخ األميركي يف العالقات الثنائية بين دولتين : رابعاً  
بط األخوة واملصلحة والتاريخ اجملسدة بمعاهدة األخوة والتعاون والتنسيق شقيقتين متجاورتين جتمع بينهما روا

املوقعة من احلكومتين اللبنانية والسورية واملبرمة وفق األصول تطبيقاً التفاق الطائف احلائز على التأييد الدويل 
  .بما فيه حكومة الواليات املتحدة األميركية
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