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  سليم احلص، ،اللبنانيةلرئيس احلكومة  مؤتمر صحايف مشترك

  األميركية، مادلين أولبرايتووزيرة اخلارجية 
  ]مقتطفات[ *.4/9/1999

  

  
ن أرحب بالسيدة وزيرة اخلارجية األميركية يف لبنان أد أوالً أهالً وسهالً بكم جميعاً، أو: "صقال احل

يف حتديد مواعيد إلطالق عملية السالم جمدداً انطالقاً من النقطة التي  األوسطتساهم جولتها يف الشرق  أنراجياً 
تالزم املسارين  إطارخالله التزامنا مسيرة السالم يف  أكدتُكان اجتماعنا جيداً . 1996توصلت عندها عام 

ب القوات من لبنان كما نحن معنيون بانسحا اإلسرائيليةمعنيون بانسحاب القوات  أننااللبناين والسوري على 
 األراضيالذي يدعو إسرائيل إىل االنسحاب الكامل من كل  425التزامنا القرار  أكدتكما . من اجلوالن اإلسرائيلية

بين اللبنانيين على دعم حركة املقاومة لالحتالل ما دام  إجماعاللبنانية حتى احلدود املعترف بها دولياً وهناك 
  ."الل اإلسرائيليرض لبنان ترزح حتت االحتأهناك قطعة من 

عن مدى سروري لوجودي هنا يف بيروت، وألعرب عن  أعرب أنأود أوالً : "، قالتتأولبرايثم حتدثت 
نه يف هذه املنطقة، حيث كان هذا ألنأمل . عاماً 16سروري كوين وصلت عبر مطار بيروت الدويل ألول مرة منذ 

قدر أ، و1997لقد استمتعت كثيراً حين زرت لبنان عام . اًيصبح يوماً بعد يوم عمالً روتيني أناستثنائياً،  األمر
لدى الواليات املتحدة ولبنان  إن .لتقي رئيس الوزراء ومسؤولين لبنانيين آخرينأ أنالفرصة التي سنحت يل اليوم 

ميركا واجملتمع اللبناين ـ األميركي هو جمتمع له مساهمات غنية جداً يف أ. تاريخاً طويالً من العالقات الوطيدة
وأطلعت الرئيس احلص على أن الواليات املتحدة ملتزمة . حيث شارك اجلميع يف تكريس إيماننا بالديمقراطية

استقالل لبنان الكامل وحريته وسيادة أراضيه، ونحن نتطلع قدماً إىل اليوم الذي نرى فيه هذا البلد حراً من كل 
ف االحتماالت ق هذه الغاية، جئت إىل املنطقة ألستكشقيولتح .والعنف اإلرهابة وأيضاً من خطر يباجليوش الغر

 األسابيعيف . كي نستأنف املفاوضات بهدف حتقيق سالم شامل بين إسرائيل وجيرانها العرب بما فيهم لبنان
كان قادة  إذاهو  األهم السؤالكن موجوداً، وكان ي، ورغم أحداث مؤسفة، فإن اجلو املالئم للسالم مل األخيرة

مسيرة السالم قدماً، ولكن يف  إطالققة مستعدين لتقديم مقترحات بناءة يمكن من خاللها أن نتمكن من املنط
  ."الوقت نفسه، من الضروري أن يكون الوضع يف اجلنوب اللبناين هادئاً

يشهدوا دورة جديدة من العنف يف جنوب  أنمن أي شيء آخر  أكثرمعارضي السالم يودون  إن: "وأضافت
يعملوا بجهد للحؤول دون ذلك عبر  أن من الواليات املتحدة ولبنان، بجب السالم، وأشمل هنا كالً صدقاءفأ. لبنان

  .ر حضهم األفرقاء املعنيين على ضبط النفسوعب اإلسرائيليةدعمهم جمموعة املراقبة اللبنانية ـ 
حلاجة إىل حل قضايا حمادثاتي مع رئيس الوزراء دارت حول العالقات الثنائية أيضاً، بما فيها ا إن

كما حتدثنا عن برنامج املساعدات التي . لها عالقة بقضايا الرهائن وأيضاً إرهابيحصلت يف املاضي ذات طابع 
  .نرى لبنان حمققاً إمكاناته االقتصادية أنيف  األميركيةرت عن رغبة احلكومة تقدمها الواليات املتحدة وعبّ

 يمقتنعة بأن القرار الذ وأنامشجع جداً  أمرللبنان هذه السنة  األميركيينمن  الكبيرزيارة العدد  إن
  .اتخذته منذ عامين لرفع القيود عن جوازات السفر، كان قراراً صائباً

من دون  ألنهجزء حيوي جداً من جولتي الشرق األوسطية،  نهاإ إالّزيارتي للبنان اليوم قصيرة،  أنمع 
يف ومن دون لبنان، ال يمكن التوصل إىل سالم دائم  .نطقة تكون كاملةلبنان ال مفاوضات حول السالم يف هذه امل

وأشكر الرئيس احلص والشعب اللبناين الستضافتهما الكريمة يل وآمل يف أن نستمر يف العمل معاً . املنطقة
  ."األوسطالشرق  لوملستقبملصلحة بلدينا 
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