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  لبنان شأنب قرار جملس الشيوخ األميركي
  .1/7/1993واشنطن، 

  
    
  إن جملس الشيوخ،"  
ولغايات . إزاء اتفاق الطائف ويحض على االنسحاب السوري من لبنان إذ يعرب عن شعور الكونغرس  

  غيرها؛
راز تقدم يف ن حكومتي سوريا ولبنان تشاركان يف عملية سالم الشرق األوسط حيث تم إححيث ا  

 40000و 35000ن سوريا تواصل ممارسة نفوذ مفرط على حكومة لبنان، حمتفظة بما بين املفاوضات؛ وحيث ا
الصادرين يف دورة  339وقرار جملس النواب الرقم  129نه يف قرار جملس الشيوخ الرقم جندي يف لبنان؛ وحيث ا

ىل مدخل سهل البقاع بحلول أيلول ، دعا الكونغرس سوريا إىل سحب قواتها املسلحة إ102انعقاد الكونغرس 
ن سوريا اً النسحاب كامل من لبنان؛ وحيث اتمهيد 1989وفقاً التفاق الطائف املعقود عام  1992] سبتمبر[

على بلوغ أوضاع ن اتفاق الطائف يقضي بأنه بعد مضي عامين ناً التقيد باتفاق الطائف؛ وحيث اتعهدت عل
بنان إعادة انتشار القوات السورية إىل مدخل سهل البقاع، بحيث تتم عملية سياسية معينة يف لبنان تقرر سوريا ول

إىل مدخل سهل البقاع على ن سوريا مل تبدأ سحب قواتها املسلحة ار بعد فترة وجيزة من ذلك؛ وحيث اإعادة االنتش
ن تعهد حيث اتي نص عليها اتفاق الطائف؛ وأكثر من عامين منذ حقق لبنان الظروف السياسية الرغم انقضاء 

ن أو استقالله أو سيادته؛ سوريا تأييد اتفاق الطائف يقتضي منها أن تعارض أي إجراء من شأنه أن يهدد أمن لبنا
ن جناح بموافقة احلكومة السورية؛ وحيث ا ن هناك أدلة على أن جماعات مسلحة تواصل العمل يف لبنانوحيث ا

السورية حتى مدخل سهل البقاع من دون أي مزيد من التأخير  اتفاق الطائف يعتمد على انسحاب القوات املسلحة
  وعلى نزع سالح جميع امليليشيات املسلحة يف لبنان؛

دات من احلكومة األميركية؛ وحيث يحظر منح حكومة سوريا حالياً مساع) األميركي(ن القانون وحيث ا  
، 102الصادرين يف دورة انعقاد الكونغرس  339وقرار جملس النواب الرقم  129نه يف قرار جملس الشيوخ الرقم ا

حض الكونغرس حكومة لبنان على إجراء انتخابات إذا كان يف اإلمكان أن تكون حرة ونزيهة، وجترى بعد 
ن انتخابات حرة ونزيهة راقبة املراقبين الدوليين؛ وحيث ااالنسحاب السوري ومن دون تدخل خارجي وتخضع مل

التي ن االنتخابات اللبنانية حيث اوسلحة أجنبية؛ اطق خاضعة لسيطرة قوات محقاً يف لبنان غير ممكنة يف من
ن وحدات املراقبين الدوليين القوات املسلحة األجنبية؛ وحيث ا تمت قبل انسحاب 1992] سبتمبر[جرت يف أيلول 

يرة عن خمالفات لوزارة اخلارجية، وردت تقارير كث نه طبقاًقبة االنتخابات اللبنانية؛ وحيث امل تكن موجودة ملرا
  ن أكثر من نصف الشعب اللبناين امتنع عن املشاركة يف االنتخابات اللبنانية أو قاطعها؛وحيث اانتخابية؛ 
  :أن الكونغرس) بموافقة جملس النواب(لذلك، يقرر جملس الشيوخ   
سالم الشرق األوسط ويشجعهما على مواصلة  ـ يثني على حكومتي سوريا ولبنان ملشاركتهما يف عملية1  

  التعاون مع اجلهود الرامية إىل التوصل إىل تسوية عريضة للصراعات والنزاعات املتواصلة يف املنطقة؛
  ـ يعرب عن دعمه سيادة لبنان واستقالله السياسي وسالمة أراضيه؛2  
لتنسيق مع حكومة لبنان، سحب قواتها ـ يعتبر أن حكومة سوريا خالفت اتفاق الطائف ألنها مل تقرر، با3  

، على أن يتم االنسحاب الفعلي إىل هذه النقطة بعد 1992] سبتمبر[املسلحة إىل مدخل سهل البقاع بحلول أيلول 
  .ذلك بفترة وجيزة

  .ـ يحض سوريا بقوة على سحب قواتها املسلحة إىل مدخل سهل البقاع دون أي مزيد من التأخير4  
ريا ولبنان إىل االتفاق فوراً على جدول زمني ثابت لالنسحاب التام للقوات املسلحة ـ يدعو حكومتي سو5  

  .السورية، بما يف ذلك األجهزة العسكرية وشبه العسكرية واألمنية من لبنان
ـ يدعو الرئيس إىل النظر يف وقف أية مساعدة أميركية حمتملة يف املستقبل حلكومة سوريا إىل أن 6  

  .حة إىل مدخل سهل البقاعتسحب قواتها املسل

                                                 
  "10/7/1993، )بيروت" (النهار. 



  271، ص )1993 فيص( 15، العدد 4المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية ةيلودوثائق 

 

2 
 

ـ يحض وزير املال على النظر يف إصدار تعليمات إىل املديرين األميركيين لكل املؤسسات املالية 7  
الدولية، أمثال صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتعمير والتنمية للتصويت ضد أية قروض أو مساعدة حمتملة 

  .إىل مدخل سهل البقاع مستقبالً لسوريا حتى تسحب قواتها املسلحة
ـ يكرر تأكيد استمرار تطبيق قرارات احلظر والقيود والتحديدات والتعليمات التي تطبق على سوريا إذا مل 8  
  . تفعل ذلك
ـ يدعو حكومة سوريا إىل زيادة تعاونها مع حكومة لبنان يف اجلهود الهادفة إىل نزع سالح اجلماعات 9  

  .، يف جنوب لبنان"حزب الله"ات املوجودة يف لبنان، خصوصاً املسلحة غير احلكومية وامليليشي
ـ يحض الرئيس على النظر يف سبل إعادة إحياء اتفاق الطائف وتشجيع التفاوض يف شأن جدول 10  

زمني ثابت ومتفاوض عليه لالنسحاب التام للقوات املسلحة السورية من لبنان من أجل تسهيل استعادة لبنان 
  .لسياسي وسالمة أراضيهسيادته واستقالله ا

ـ يتفق مع وزارة اخلارجية على أن نتائج االنتخابات اللبنانية ال تعكس كل االجتاهات السياسية يف 11  
    ".لبنان

  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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