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  *تصريح لوزير اخلارجية اللبنانية
  بشأن االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  وبشأن تصريح ياسر عرفات
  بخصوص جتربته يف لبنان

  ]مقتطفات[ **.10/9/1993بيروت، 
  

  [. . . . . . .]  
  س ـ كيف تنظر إىل االعتراف املتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية؟  

  
هة نظرنا أن الشعب اللبناين يعلم تماما ما هي مصاحله الوطنية، ولكن من دون ال نزال عند وجج ـ   

إننا نعتقد أن هنالك ثغرات يف هذا االتفاق، وإذا كانت الثغرة األوىل تتعلق . ومن دون دروس كذلك .مزايدة
قية األراضي، بصالحيات الفلسطينيين يف هذه األراضي والثغرة الثانية بعدم وضوح الرؤية من حيث استعادة ب

فإن الثغرة الثالثة، وهي األهم، هي أن القيادة الفلسطينية مل تفرض يف شكل واضح وصريح فقرة خاصة حول 
شعبها، إذ إن القيادة الفلسطينية تبقى املسؤولة عودة الفلسطينيين، وهذا غير مقبول من أي قيادة بالنسبة إىل 

األوىل عن مصير الشعب الفلسطيني، ومن غير املعقول واملنطقي أن نرى اتفاقا كهذا ال يتطرق يف شكل واضح 
  .وصريح إىل حق العودة ومصير الفلسطينيين الذين يعيشون خارج أراضيهم

    
  ة وأريحا كما سبق له أن حكم لبنان؟س ـ ما تعليقك على قول ياسر عرفات أنه سيحكم غز  

  
. من املؤسف، خصوصا بعد حرب لبنان الطويلة والتجارب العرفاتية يف لبنان، أن نسمع كالما كهذاج ـ   

يف فلسطين سيكون مشابها حملاولته حكم " أبو عمار"، إذا كان حكم "أبو عمار"إنني ال أحسد فلسطين على حكم 
بكيف انتهى هو؟ وكيف انتهت حماولته حكم لبنان، وآمل يف أال تنتهي حماولة حكم " أبو عمار"وإنني أذكر . لبنان

  .فلسطين كما انتهت يف لبنان
 
 

  

                                                 
 فارس بويز *

 11/9/1993، )بيروت" (النهار" **



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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