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 يس، يكرر للناطق باسم وزارة اخلارجية األميركية، غلين ديف صحايف تصريح

 توقف عندما يوقفين العنف يف لبنان سفيه موقف بالده القائل أ

  ١هجماته على شمال إسرائيل" حزب الله" 
١٥/٤/١٩٩٦  
 

  
من بساعات، اعلنت وزارة اخلارجية االميركية مبادرة ديبلوماسية وقبل انعقاد جملس األ  

الها وزير اخلارجية االميركي وارن كريستوفر عبر اتصاالت اجراها مع حكومات اسرائيل يتو
لكن الناطق باسم وزارة اخلارجية رفض االدالء بأي تفاصيل عن املبادرة الن . وسوريا ولبنان

على ". فقط بعد وقف حزب الله هجماته يصير ممكناً"ار ، مشددا على ان وقف الن"حساسة"املرحلة 
  .اسرائيلشمال 

مكثفة حملاولة تهدئة الوضع واعادة الهدوء  ننا نبذل جهوداًإ: "وقال الناطق غلين ديفيس  
وعلى نحو مكثف يف  نشط شخصياً"واوضح ان كريستوفر ". االسرائيلية –اىل احلدود اللبنانية 

لبناين ، فاتصل بوزير اخلارجية السوري فاروق الشرع وبرئيس الوزراء الةاالخير ٢٤الساعات الـ
واكد ان ". السيد احلريري وبمسؤولين اسرائيليين كبار بمن فيهم رئيس الوزراء شمعون بيريس

سبب ما يحدث وزيادة التوتر يف  ال يزال على حاله وهو ان حزب الله وهجماته"كي راملوقف االمي
ال يمكن اال ان (...) مأساة مروعة "نوب لبنان على انه اقر بأن قصف سيارة اسعاف يف ج". املنطقة

لكن املهم هو االستمرار يف التركيز على واقع : "واضاف". التي خرجت عن احلادث نتأثر بالصور
انه يجب انهاء العنف وان هذا العنف يعود اىل هجمات الكاتيوشا من حزب الله على شمال 

  ".وهذا ما نركز جهودنا عليه اآلن .عنفيجب ان تتوقف هذه الهجمات لكي يتوقف ال. اسرائيل
االمن الوضع يف لبنان قال ان الواليات املتحدة ستشارك يف النقاش  وعن مناقشة جملس  

وسوف نعبر يف اجللسة عن وجهة النظر التي عبرت عنها وهي ان النزاع احلايل يف لبنان ينتهي "
ويف جملس االمن  ان دعوتنا علناً (...)  إسرائيلفقط عندما يوقف حزب الله هجماته على شمال 

تكون اىل جميع األطراف يف املنطقة الذين لديهم نفوذ الستخدام نفوذهم العادة السالم س
الراعي الرئيسي حلزب "كثر من مرة وتعتبرها أوذكر ان الواليات املتحدة نددت بايران ". والهدوء

تضع كل نشاطها فيه هو حمل حزب ون ة القيام به اآلما حتاول الواليات املتحد"علن ان أو". الله
ا فقط سنتوصل اىل وضع يمكن فيه وقف النار ونعود هالله على وقف هجماته الصاروخية وعند

  ".اىل احلديث عن عملية السالم
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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