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  لدى لبنان،  األميركي اجلديد سفيرحديث صحايف لل
  يعبّر فيه عن قلقه إزاء نمط  ديفيد ساترفيلد،

  ]مقتطفات[ .يف اجلنوب اللبناين واستمراره العنف
  

  
 [.......]  

ما مدى خطورة الوضع يف جنوب لبنان وهل هناك خطر من عملية عسكرية إسرائيلية واسعة يف جنوب لبنان؟  ■
  .ق يف هذا الشأنإن لبنان قل

إننا قلقون جداً حول الوضع يف جنوب لبنان ونعتقد أنه يجب إيجاد طريقة لتوفير نهاية دائمة للعنف هناك  □
من خالل دعم جمموعة املراقبة  1996إن جهودنا منذ ربيع . ونريد أن نرى ذلك يحدث. توفر األمن جلميع األطراف

مصممة على تهدئة الوضع ولكن احلل الدائم والنهائي يتطلب " نيسان تفاهم"اللبنانية اإلسرائيلية املنبثقة من 
ونعتقد أن ذلك . إننا نريد أن نرى جميع األطراف املعنيين يتخذون خطوات يمكن أن تقود إىل مثل هذا احلل. املزيد

دد أننا لكن نعم يمكنني أن أش. سيكون يف مصلحة جميع هؤالء األطراف وسنواصل جهودنا يف اجتاه هذا الهدف
  .إزاء النمط العام للعنف يف اجلنوب إزاء العنف الذي حدث أخيراً بل قلقون ليس

  
أن يتم احلل الذي تتحدث عنه يف إطار املسارين اللبناين ـ اإلسرائيلي والسوري ـ اإلسرائيلي أم أنّه يمكن هل يجب  ■

  أن يتحقق خارجهما أو قبلهما؟
إن هذا سيكون يف . املفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية ومعاودتها بأسرع وقتإننا ملتزمون العمل لنرى تقدماً يف  □

لكن كما سبق أن قلت إننا قلقون من نمط العنف يف جنوب لبنان . مصلحة إسرائيل وسورية ولبنان أيضاً بالتأكيد
د قلنا إن التقدم على لق. ونريد أن نرى إذا كان يف اإلمكان إيجاد طريقة للمساعدة على حل هذه املشكلة. واستمراره

لكن إذا كان يمكن حتقيق تقدم حلل . املسار السوري ـ اإلسرائيلي يمكن أن يساهم نحو حل الوضع يف جنوب لبنان
 425إنه يف هذا اإلطار رحبنا باملبادرة اإلسرائيلية يف شأن القرار . هذا العنف فإن هذا أمر لن نعارضه بل ندعمه

  .جتاهخطوة يمكن أن تساعد يف هذا اال
  [.......]  

 

لقد دخل . منظمة إرهابية؟ لقد حدث حتول سياسي يف املنظمة" حزب الله"هل ال تزال الواليات املتحدة تعتقد أن  ■
  أعضاؤه البرملان ويلعبون اللعبة بقواعدها السياسية يف لبنان؟

على الئحة " حزب الله"كمنظمة ال يزال . نعم. يبقى كما يف السابق" حزب الله"إن موقف احلكومة األميركية من  □
  .املنظمات التي تدعم اإلرهاب
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رائيليين يف مل ينفذ عمليات إرهابية يف السنوات األخيرة وإنما يقاتل اإلس" حزب الله"لكن الناس تشير إىل أن  ■
  ؟...بالقانون الدويل معترف به إن هذا عمالً . اجلنوب

. ننظر يف كل املعلومات املتوافرة لدينا. بسهولةنأخذ عملية الدراسة هذه ال . إن هذه مسألة ندرسها بشكل رسمي □
  .ال يزال على الئحة املنظمات التي تقوم باإلرهاب أو تدعم اإلرهاب" حزب الله"ولكن كما سبق أن قلت إن 

  [.......]  
  

م وزارة اخلارجية األميركية للتقدم الذي سجل يف لبنان حملاربة اإلرهاب وجهود سلطاته يف هذا ما هو تقوي ■
  اجملال؟

 من الواضح أنه ال. إن احلكومة اللبنانية والشعب اللبناين حققا أشواطاً كبيرة نحو إقامة دولة مستقرة ومزدهرة □
م كبير قدّلكن حتقق ت. واليات املتحدة يف هذا الصددتزال ثمة جماالت تقلق ال وال. يزال هناك تقدم يجب حتقيقه

  .وقد أشدنا باحلكومة اللبنانية بسبب هذا التقدم
  [.......]  

  
إذا حصل . ثمة كالم عن احتمال توصل الفلسطينيين واإلسرائيليين إىل اتفاق قريباً . مفاوضات السالم لنعد إىل ■

  ات األُخرى؟ هل يحدث يف اليوم التايل؟ذلك ما هو اإلطار الزمني لبدء التحرك على املسار
. إن هذا مهم جداً. إننا نرغب يف رؤية خمرج للطريق املسدود ونبذل جهوداً على املسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني □

لكن عمليًا، . ات منذ مدريدـاوضـذا هو مبدأ املفـإن ه. إننا نريد حتقيق تقدم يف عملية السالم أنّى أمكن حتقيقه ومتى
إن (...). ى املسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني سيكون مهماً جداً للتقدم يف أماكن أُخرى يف عملية السالم ـحالً علإن 

  .الفشل لتحريك هذا املسار إىل األمام سيكون له تأثير سلبي على عملية السالم بأكملها
  [.......]  

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
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