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  الشرق األوسط، إدوارد ووكر،  كلمة ملساعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون
  جمللس الشيوخ بشأن الوضع يف لبنان يف جلسة خاصة
  ]مقتطفات[ .14/6/2000، واشنطن

  
 

  [.......]  
عاماً من االحتالل عانى كل من لبنان وإسرائيل فيها من خسائر كثيرة يف األرواح، وحتمّل  22بعد فترة   

  .[....]املدنيون اضطراباً مستمراً يف حياتهم، انسحبت القوات اإلسرائيلية من لبنان 
فعدا بعض حوادث النهب املتفرقة وحوادث إلقاء شبان . إن االنسحاب وما أعقبه كانا سلميين نسبياً  

ميع الالعبين وسيتطلب األمر بذل جهد نشط من قِبَل ج. لبنانيين حجارة على احلدود، ظل جنوب لبنان هادئاً
  .لضمان استمرار الهدوء

وهذا الترتيب ليس . وحماربو حزب الله هم يف أماكن قريبة جداً من القوات اإلسرائيلية على احلدود  
ومن األهمية احلاسمة بمكان أالّ تقع حوادث عبر احلدود اللبنانية ـ . مرغوباً اآلن ولن يكون كذلك يف املستقبل

أو على الهدوء القائم  425ر أن تؤثر وفاة الرئيس السوري األسد سلبياً على تنفيذ القرار ونحن ال نتصو. اإلسرائيلية
  .حالياً يف اجلنوب، على األقل يف املدى القصير

التثبت : وهي) الدولية يف جنوب لبنان(يحدد معامل ثالث مهام لقوة يونيفيل  425إن قرار جملس األمن   
ستعادة السالم واألمن الدويل يف اجلنوب، ومساعدة حكومة لبنان على ضمان وا  من انسحاب القوات اإلسرائيلية،

  .والثالثة ةقد استكمل االنسحاب يجب التركيز على املهمتين الثانيوواآلن . عودة سلطتها الفعلية إىل املنطقة
 األساس تعكف يونيفيل حالياً على االنتشار باستخدام العدد احلايل لقواتها، تضاف إليه عدة كتائب يف  

وتقوم وحدات من يونيفيل بدوريات حراسة فعلية على طول منطقة احلدود . من الدول املساهمة حالياً بقوات
  .اللبنانية ـ اإلسرائيلية إىل جانب مراقبين عسكريين من هيئة مراقبة الهدنة لألمم املتحدة

  [.......]  
بنانيين دعونا لبنان بالتحديد لنشر قواته ونحن، واألمم املتحدة وفرنسا ويف احلقيقة العديد من الل  

وسرّنا إعالن احلكومة األخير بأنها ستنشر أكثر من ألف عنصر من قوات . املسلحة يف مناطق أخالها اإلسرائيليون
ونحن يف اجملتمع الدويل نعتقد بأن وجوداً عسكرياً قوياً، بل وجوداً عسكرياً لبنانياً، . األمن واجليش يف اجلنوب

ولبنان بحاجة ألن يعيد سلطته الفعالة إىل املنطقة وأن يفي . عادة إرساء احلكومة لسيادتها واألمنهام إل
  .[....] 425بمسؤولياته بمقتضى قرار جملس األمن 

إن قدرة احلكومة اللبنانية على تعزيز السالم واألمن يف جنوب لبنان ستعتمد إىل حد كبير على جناحها   
  .[....]وستساعد املعونة االقتصادية لبنان على اإلعمار بعد عقدين من احلرب . يف املنطقة يف تطوير البنية التحتية

  [.......]  
  :وبعد البيان رد ووكر على أسئلة طرحها السناتور براونباك  
  [.......]  
هل ستتوقف حكومة الواليات املتحدة عن بيع معدات عسكرية للقوات املسلحة اللبنانية إذا مل : سؤال  

  نتشر تماماً وتكفل األمن للجنوب؟ت
ويتوفر لدينا . لست على ثقة تماماً بما يعتمل جتاه لبنان بصدد املعونات اخلاصة باألسلحة: ووكر  

اضية تتراوح بين ثالث وأدرك فعالً أن اجليش اللبناين حتسن فعالً خالل فترة م. برنامج خاص بالدعم االقتصادي
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وعلى فرض أن يكون بوسعنا تشجيع اجليش على . وخمس سنوات من ناحية القدرة على فرض سلطته يف املنطقة
التحرك جنوباً، وإىل احلد الذي تكون فيه قوات األمن الداخلي قادرة على كفالة األمن، فأملي وتوقعنا أالّ تثار هذه 

  .القضية
  [.......]  

  
ما هي املوضوعات التي . ي ستبلغه احلكومة األميركية للقيادة اجلديدة يف سورية عن لبنانما الذ: سؤال  

  ترى حتديدها؟
  .موقفنا: ووكر  

  
  وكيف ستنوي تأكيد ذلك للسوريين؟ ما هي السلطة التي تنوي استخدامها مع السوريين؟: سؤال  
إننا ندعو إىل احترام دقيق . تاريخموقفنا بهذا الصدد حمدد منذ وقت بعيد ويضرب جذوره يف ال: ووكر  

لسيادة لبنان وسالمة أراضيه ووحدته واستقالله السياسي يف ظل سلطة وحيدة تتمتع بها احلكومة اللبنانية 
  .وتقتصر عليها، ونواصل اإلحلاح من أجل تسوية مشكلة لبنان

قنا عليه وتضمنته اتفاقات وبوسعي أن أضيف إنه نداء اتف. إننا نناشد السوريين أن يحترموا تلك الدعوة  
كان عامل ) ذلك(والواضح أن . الطائف التي سرى مفعولها ولكنها مل تطبق تطبيقاً كامالً على املوقف يف لبنان
 لذلك نرغب. ومل يعد ذلك عائقاً .تعقيد أثناء الفترة التي وقع فيها االحتالل اإلسرائيلي لعناصر جنوبية يف لبنان

  .قات الطائف والوفاء بجميع وجوههايف التأكد من تطبيق اتفا
  

إلجالئهم وتوقفهم عن دعم  تطبيقها ما هي السلطة التي ستستخدمها ضد السوريين يف حماولة: سؤال  
  حزب الله داخل لبنان؟

لقد توفرت لنا فعالً سلطة سلبية تتمثل يف . أحدهما إيجابي واآلخر سلبي هناك شكالن من السلطة،: ووكر  
ل يف ولكننا ننزع إىل األم. قتضى األمرتوفر لدينا خيارات تقضي بزيادة تلك العقوبات إذا اوت. قوة العقوبات

حصول تغيير يف موقف القيادة السورية وأسلوبها بصدد قضايا مثل اإلرهاب بصفة خاصة، وتعاطيها البنّاء يف 
  .للموقف جتاه لبنان لعملية السالم واالعتراف بأن لها مصالح قومية وأنه سيكون هناك يف الواقع تعدي

عسكري يف ) ألف 30( 30.000فهناك . إنها اآلن أيضاً قضية لبنانية، وأقصد بذلك القوات السورية  
يف اآلونة الراهنة إن وقت ) اللبنانية(وقال اللبنانيون، احلكومة . البقاع، وهم منتشرون يف مواقع قليلة أُخرى
ونتوقع نتيجة للجالء اإلسرائيلي أن يكون املوقف . ألمني الداخليمغادرة هذه القوات مل يحل نظراً إىل الوضع ا

أكثر إفضاء جلالء تلك القوات وأن تتمكن احلكومة اللبنانية من ممارسة سلطتها يف اجلنوب وأن تسيطر على أنحاء 
  .ريةوينبغي أن يكفل لها هذا سلطة وقدرة على التحرك قدماً بصدد طلب جالء القوات السو. أكثر من بالدها

  [.......]  
  



 

 
 

  

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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