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ميركية، السيد نيكوالس بيرنز، يدين للناطق باسم وزارة اخلارجية األ صحايف تصريح
  ١فيه قصف املستعمرات اإلسرائيلية الشمالية بصواريخ حزب الله

١١/٤/١٩٩٦  
 

  
سرائيل عندما سئل إوسأل الصحافيون نيكوالس بيرنز ملاذا حتدث كريستوفر عن شمال   

املسؤولية يف اجلولة احلالية من القتال تقع "فأجاب ان  عن الهجمات االسرائيلية على بيروت،
جبرت أسرائيل فجرحت كثيرين وإطلق صواريخ الكاتيوشا على شمال ألقد . على حزب الله تماماً

سرائيل بسبب القتال واضطر إجلي االطفال عن شمال أالناس على مغادرة كريات شمونة و
  ".يل نهارالكثيرون اىل الرحيل او البقاء يف املالجئ ل

ولئك الذين لهم نفوذ أان على "، هي "ن رسالتنا، وهي وجهة نظرنا يف ما يجريإ"وقال   
لقد قرأنا تصريحات : "ضافأو". اولة وقف القتالن يستخدموا هذا النفوذ وحمأعلى حزب الله، 

نا ندعو نإ(...) سرائيل إعلى  نها تلقي اللوم كامالًرسمية من سوريا هذا الصباح ال نتفق معها أل
  ".بناء اًتخدامسإجميع الذين لهم نفوذ على حزب الله، وهذا يشمل سوريا، اىل استخدام نفوذهم 

ن وقف هجمات أنعتقد : "، فأجاب"حزب الله"وسئل هل يوازي رد اسرائيل ما فعله   
  ".عادة الهدوء اىل املنطقة ويجب اتخاذ هذه اخلطوةإيف  الكاتيوشا يساعد كثيراً

من الواليات  بياناًال يستحق هؤالء أماذا عن اللبنانيين الذين قتلوا وجرحوا،  :وقيل له  
تستنكرون دائرة العنف وتلقون املسؤولية على  منكأيف السابق كنتم تقولون  األقلاملتحدة على 

اننا : "جاب بيرنزأراضي اللبنانية؟ ليست ثمة مسؤولية حيال الذين قتلوا اليوم يف األأ. الطرفين
نريد ان يحدث . ىل لبنان، اىل جنوب لبنانإبالطبع ان نرى الوضع السلمي واالستقرار يعودان  نريد

لكن الوسيلة لتحقيق ذلك هي وقف حزب الله هجماته على . ذلك الن احلفاظ على االرواح مهم
  ".سرائيلإشمال 

 بنايناللقد انتهى الن االسرائيليين ضربوا بيروت واجليش  ١٩٩٣وهل يعتقد ان تفاهم   
من االسرائيليين يف شمال  كبيراً ن الهجمات الصاروخية من الكتيوشا جرحت عدداًإ" أجاب

ن يخدم أوهو خدم خدمة جيدة مدى سنوات ونأمل  ال يزال قائماً"ن التفاهم ألكنه رأى ". سرائيلإ
  ".الوضع يف املستقبل
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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