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  كلمة للسيد إدوارد جيرجيان
  يدعو فيها إىل إعادة انتشار

  القوات السورية يف منطقة البقاع اللبنانية
  ]مقتطفات[ .14/3/1992، واشنطن

  
  

  [.......]  
إن اتفاق الطائف دعا أيضاً إىل نزع سالح جميع امليليشيات ـ اللبنانية والفلسطينية ـ   

ونحن نعلم أن بعض . لدستورية الواردة يف الطائفخالل ستة أشهر بعد إبرام اإلصالحات ا
ما زالت تعمل، ونحن نواصل حض احلكومة اللبنانية على القيام " حزب الله"امليليشيات، مثل 

والقوات املسلحة الشرعية ". عصر امليليشيات"باخلطوات الضرورية املتبقية لتحرير لبنان من 
 وقوى األمن الداخلي التي تخضع دستورياً لقيادة الوحيدة يف لبنان يجب أن تكون اجليش اللبناين

  .البالد املدنية
الذي يدعو إىل  425ويدعو اتفاق الطائف أيضاً إىل تطبيق قرار جملس األمن الدويل الرقم   

إن عملية السالم توفر الفرصة لضمان انسحاب القوات . انسحاب القوات اإلسرائيلية من لبنان
والهدف النهائي للمفاوضات . توفير األمن حلدود إسرائيل الشمالية اإلسرائيلية ويف الوقت ذاته

  .التي جتري بين إسرائيل وجيرانها العرب هو بالطبع سالم حقيقي ودائم
" الطائف"دول عدة تدعم . إن أحد أهم مالمح اتفاق الطائف هو الدعم الدويل الواسع له  

ام اتفاق الطائف بما يف ذلك إعادة نشر وقد تعهدت سوريا علناً، خصوصاً بالتز. وأهمها سوريا
  .قواتها إىل منطقة وادي البقاع

، "الطائف"ووفق . من هذه السنة] سبتمبر[ويجب أال يتأخر هذا االنتشار عن شهر أيلول   
فإن سوريا مدعوة إىل مساعدة احلكومة اللبنانية على تطوير قدرتها على التصرف يف شكل 

ع أنحاء لبنان بما يف ذلك مساعدتها على نزع السالح من مستقل، وعلى بسط سلطتها يف جمي
  .امليليشيات

ن القوات السورية حتملت مسؤوليات األمن يف مناطق ويف هذا الشأن، نستطيع القول إ  
ومن املهم أن . متعددة من بيروت الكبرى مما يسمح للجيش اللبناين بالتحرك يف اجتاه اجلنوب

السيطرة النهائية  حتضير قوات األمن اللبنانية لتحمل مسؤولية يستمر مثل هذا التعاون يف اجتاه
  .على املناطق التي ستنسحب منها القوات السورية

عن كثب، " الطائف"إن الواليات املتحدة واجملتمع الدويل مصممان على رصد تطبيق   
حول  ويف مشاوراتنا مع سوريا. ونتوقع من جميع األطراف املعنيين، أن يلتزموا نصه وروحه

  .، أبلغنا إليها موقفنا يف شكل واضح"الطائف"

                                                 
  ي لشؤون الشرق األوسط وجنوب آسيامساعد وزير اخلارجية األميرك.  

  "فريق العمل من أجل لبنان"وقد ألقى جيرجيان كلمته هذه أمام . 2/4/1992، )بيروت" (النهار." 
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إنني أعلم، كما تعلمون أنتم، أن بعض اللبنانيين وغيرهم يعتقدون أن الواليات املتحدة قد   
إن اإلدارة األميركية مل تدخل يف أي صفقات حول . باعته: تخلت عن لبنان، أو ما هو أسوأ من ذلك
نوافق أبداً على التخلي عن سياستنا املبدئية إزاء لبنان ولن لبنان للحصول على دعم أي دولة، ومل 

  .نفعل ذلك
وبحكم عالقتنا الوطيدة مع لبنان، فإن أعضاء يف اإلدارة األميركية يلتقون ويتباحثون   

وسفيرنا يف بيروت يقود حواراً وثيقًا . مع الكثير من الوجوه اللبنانية من داخل احلكومة وخارجها
انية يشمل الرئيس الياس الهراوي ورئيس احلكومة السيد عمر كرامي ورئيس مع القيادة اللبن

  .جملس النواب السيد حسين احلسيني
ونحن نشدد على مبدأ واضح وثابت يف حواراتنا، وهو اتفاق الطائف والسلطات الشرعية   

خلالفات وا. يف لبنان هي أفضل السبل أمام هذا البلد الستعادة كل مقومات االستقالل والسيادة
  .يجب أن حتل باحلوار وليس بالبندقية، وعلى كل األفرقاء اللبنانيين اخلضوع للقانون اللبناين

  [.......]  
. ونحن نرى أن أحد أبرز املواضيع التي كانت تعكر صفو عالقاتنا مع لبنان قد حل  

احملتجز وغيره معظم األميركيين صورة األميركي البريء  رد ذكر اسم لبنان، تتبادر إىل ذهنفبمج
حمتجزين ونحن نستمر يف الدعوة إىل إطالق  من الرهائن، وهنالك حتى اليوم أملانيان ال يزاالن

  .سراح جميع احملتجزين خالفاً للقوانين وللطرق الشرعية
ى عبر استهداف ليس هنالك أي ضمان أن املتطرفين لن يكرروا فعلتهم اجلبانة مرة أخر  

مواطنين أميركيين، ونحن ال نستطيع السماح باستخدام جوازات السفر األميركية للسفر إىل لبنان 
  .ألن املواطنين األميركيين ال يزالون يشكلون هدفاً لألعمال اإلرهابية

وإذا كنتم تشكون يف ذلك، فإنني أود أن أذكركم أنه منذ عدة أشهر، تعرضت السفارة   
لهجوم بالقذائف الصاروخية، وها هو مبنى اجلامعة األميركية يف بيروت يتعرض األميركية 

  .لعملية تفخيخ ضخمة
موضوع آخر يستحوذ على انتباهنا هو أن لبنان من بين الدول الرئيسية املنتجة   

وقد حتول لبنان مركزاً مهماً إلنتاج األفيون ولتصدير الهيرويين . للمخدرات ومن أبرز أسواقها
واالتساع الدراماتيكي لنشاط جتارة . تقاطع لتجارة الكوكايين من أميركا اجلنوبية ونقطة

وبسبب األرباح الهائلة التي توفرها . اخملدرات يشكل حتدياً أساسياً لسلطة احلكومة املركزية
جتارة اخملدرات، فإن الكثير من امليليشيات، ومن ضمنها عناصر إرهابية معروفة، انخرطت فيها 

  .ومنطقة وادي البقاع هي منطقة اإلنتاج األوىل للمواد اخملدرة. التموين الالزم لعملياتها لتأمين
ونحن نعتقد أنه يجب على احلكومتين اللبنانية والسورية بذل جهد كبير للسيطرة على   

وإن استمرار هذا . اخملدرات واحلد من إنتاجها وجتارتها يف املناطق التي تسيطر عليها قواتهما
  .اط يمكن أن يؤثر على االجنازات والتقدم التي تمت يف لبنانالنش

  [.......]  
  :ولكن فلنكن واضحين حول األمر اآلتي  
إذا أراد لبنان أن ينجح يف إعادة بناء نفسه، فيجب أن يعود جزء كبير من الثروة اللبنانية   

مثل برامج مساعدات وبرنامج املساعدات األميركية، مثله . يف اخلارج إلعادة استثمارها فيه
  .الدول املتبرعة األخرى، ال يسعه أن يولد ذلك النوع من الزخم االقتصادي الذي يحتاج إليه لبنان
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من دون . إن مستقبل لبنان مرتبط أيضاً يف شكل وثيق بعملية السالم العربية ـ اإلسرائيلية  
استثمارنا يف صنع  هأ خاللمهماً وهو العام الذي بد كان عاماً 1991مبالغة، نستطيع القول أن 

  .السالم يعطي مردوده
، أطلق الرئيس جورج بوش والوزير جيمس بيكر عملية سالم شامل جمعت يف 1991خالل   

. وللمرة األوىل إسرائيل وجميع جيرانها القريبين، بمن فيهم اللبنانيون] أكتوبر[تشرين األول 
  .قةلقد تم حتطيم احملرمات الساب: والنتائج واضحة اآلن

إن املفاوضات املباشرة األوىل بين إسرائيل وجيرانها العرب والتي تمت يف مدريد،   
إن مدريد كانت حدثًا . أحدثت تطورات جذرية وجوهرية يف نظرة األطراف إىل الصراع يف ما بينهم

وإن إسرائيل ولبنان منخرطان مباشرة يف . تاريخياً وحجراً أساسياً يبنى عليه السالم احلقيقي
وعلى رغم غياب لبنان وسوريا والفلسطينيين عن مؤتمر . ادثات حول األرض والسالم واألمنحم

  .موسكو، فإن هذا املؤتمر الذي أطلق املفاوضات اإلقليمية كان بالغ األهمية
ونحن نعتقد أن لبنان والفلسطينيين يربحون يف هذه املفاوضات ولهم مصلحة يف ذلك   

  .ان املتعلقة بالالجئين والتنمية االقتصاديةخصوصاً عبر املشاركة يف اللج
املفاوضات املتعددة يف  ونحن نودّ أن نرى لبنان وسوريا والفلسطينيين يشاركون يف  

ونحن نعتقد أيضاً أن املفاوضات املتعددة هي تكملة للمفاوضات الثنائية، . أقرب وقت ممكن
  .دول يف املنطقة إذا حتقق سالم شاملوليست بديالً منها، وهي توفر احتماالت اإلفادة جلميع ال

لقد أكد الرئيس بوش والوزير بيكر أن الواليات املتحدة األميركية ستكون وسيطاً شريفًا   
وقوة دفع تضمن حسن سير املفاوضات، كما أكدا إصرار أميركا على تأدية دور فاعل يف إجناح 

  .عملية السالم
  [.......] 

  



 

 
 

  

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
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