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  تصريح صحايف للسفير سهيل شماس

  يرد فيه على االنتقاد اإلسرائيلي للبنان
  425على تمسكه بالقرار 

  .28/4/1992، واشنطن
  
  

مل يلتزم العرف الذي يقضي بعدم نقل ما يجري داخل قاعة  إن اجلانب اإلسرائيلي  
، وشدد "حلقائقيتضمن الكثير من التناقضات وأنصاف ا"املفاوضات إىل خارجها، خصوصاً أنه 

  :وأبدى ثالث مالحظات". يفضل عدم التفاوض عبر األثير"على أن اجلانب اللبناين 
  .ـ إن التصريح أُعد وقبل بدء احملادثات صباح أمس1  
ـ تضمن التصريح بعض املواضيع التي طرحها اجلانب اإلسرائيلي لكنها يف معظمها ال 2  

  .ائيلي أوري لوبراينتتفق واألسئلة التي طرحها رئيس الوفد اإلسر
ـ يف خطوة نادرة يف احملادثات قرأ لوبراين يف اجللسة أمس ورقة مكتوبة على عكس 3  

  .عادته
وقال شماس رداً على ما تضمنه التصريح اإلسرائيلي يف شأن اهتمامه باستقرار الوضع   

نعتبر ب، إذ من الطبيعي أن يكون رئيس الوفد اللبناين معنياً باملوقف يف اجلنو: "يف اجلنوب
ا وحتريره هو األول يف سلم هذه األولويات ونحن هنا لتنفيذ القرار اجلنوب يف رأس سلم أولوياتن

وأضاف أن املوقف اإلسرائيلي من القرار يعكس انزعاجه من املوقف اللبناين املصر على ". 425
  .ضرورة تنفيذه

طينيين وموضوع والفلس" حزب الله"وأوضح أن لوبراين أثار يف اجللسة موضوع   
وحق لكل لبناين يف (...) ما تصفه بأعمال إرهابية هو مقاومة وطنية "، فرد عليه بأن "اإلرهاب"

إىل الفلسطينيين، أبلغ شماس إىل اإلسرائيليين وبالنسبة ". مقاومة احتاللكم ما استمر هذا االحتالل
إذا كنتم تقترحون علينا أن نحول اخمليمات مراكز اعتقال وسجوناً للشعب الفلسطيني، فلن "أنه 

وأكد أن اجليش اللبناين يفرض سلطته يف ضوء املصلحة اللبنانية ". تصلوا معنا إىل هذه الغاية
  ".عنا إثارة نقاط تعرفون سلفاً ما هو موقفنا منهاأال حتاولوا م"العليا، وطلب من لوبراين 

األول العمل لتنفيذ القرار : أن الوفد اللبناين ملتزم موقفاً واضحاً ذا شقين"وكرر شماس   
واآلخر توفير املناخ للبنان القادر . والتوصل إىل حترير اجلنوب من االحتالل اإلسرائيلي 425

م ولبناء السالم على األسس التي ارتكز عليها مؤتمر الفاعل إلكمال مساهمته يف عملية السال
  ".425ال يمكن تصور موقف إسرائيلي جدي ما مل تقبل إسرائيل بالقرار (...) السالم يف مدريد 

  
  

                                                 
  رئيس الوفد اللبناين إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل. 

  "ملفاوضات الثنائية العربية ـ اإلسرائيلية يف وقد عُقدت اجلولة اخلامسة من ا. 29/4/1992، )بيروت" (النهار
 .30/4/1992ـ - 27واشنطن خالل الفترة 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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