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  كلمة للرئيس الياس الهراوي
  يتخوف فيها من االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  من ناحية انعكاسه على اقتصاد لبنان
  ]مقتطفات[ *.20/9/1993بيروت، 

  
  [. . . . . . .]  
إن الظرف الذي يمر به لبنان اليوم دقيق واللبنانيون، قد تخوفوا من الكالم الذي قلته إن لبنان يمر   
وسألني اجلميع عن هذه الصعوبة، فقلت لهم إن هناك زلزال سالم . هر صعبة، ويمكن أن تكون أربعة أشهربثالثة أش

وبعدما حدث بين اإلسرائيليين والفلسطينيين من دون أن يكون لدينا أي علم به، عبرت عن شعور . ينتظر املنطقة
ث حتدثت بأمور سياسية بدال من أن أتكلم بأمور أكثرية اللبنانيين بما قلته يف أثناء املؤتمر املوسيقي العربي حي

: وقد تكلمت عن الوضع احلاصل مع اإلخوة الفلسطينيين الذين يذكروننا كل يوم بالقضية لو قالوا لنا. موسيقية
نحن دخلنا املفاوضات يف مدريد من بابها العربي الواسع ال من . نريد أن نذهب، فربما كنا وجدنا املبرر لذلك

أما اخلروج على التضامن عندما هم يريدون بعدما كانوا يشككون بعروبتنا، فهذا . من الكوة الصغيرة الشباك وال
  .أنا مع كل شبر من أرض عربية تتحرر، ولكن ليس على ظهر لبنان. غير مسموح به

  [. . . . . . .]  
صفحات اتفاقات ماذا ينتظرنا اليوم؟ أطلع على االتفاق الذي حصل فأرى فيه صفحة أمنية وسائر ال  
أطلع ]. اإلسرائيلي ـ الفلسطيني ـ األردين[أطلع على التصريح الذي ادىل به شمعون بيرس عن كلمة املثلث . اقتصادية

تدور من " الصينية"واآلن بدأت . فأرى فيه اتفاقا اقتصاديا وإنمائيا. على االتفاق الذي وقع بين األردن وإسرائيل
  .عند ذاك" والعوض بسالمتك"عد ذلك اوتوستراد من غزة إىل عمان أجل مرفأ غزة، ويمكن أن يكون ب

ومل أطلب أن تأتي الهيئات والفاعليات يف هذه املرحلة لتزورين . من هنا كانت اجتماعاتي مكثفة  
وقلت جلمعية املصارف ورجال األعمال وجمعية الصناعيين ولنقابات تتعاطى األمور الزراعية عليهم أن . وتهنئني
ألننا إذا مل نبق صلبين ويظل مكاننا مرموقا أينما ذهبنا، فأنا أخاف أن . يرهم وما ينتظرهم يف املستقبليعوا مص

د أن يكون يف الصلح الذي تم بين فريقين على حسابنا، الفرس هو الفلسطيني والفارس هو اإلسرائيلي الذي يري
يسوق كل بضاعته يف البالد العربية، من حقي أن أفكر هكذا، وأن يكون هذا التفكير بصوت عال فما هو دور لبنان 

  املستقبل؟
هل يتكل على زراعته الواسعة، أو على صناعته التي تهدمت خالل احلرب؟ هل هناك غير اخلدمات وغير   

  لبنان؟اللبنانيين الذي سافروا وجمعوا الثروة وعادوا إىل 
. أما اخلطوة املقبلة فال أستطيع أن أنافس اإلسرائيلي يف اجملال املصريف وال يف التكنولوجيا التي لديه  

وسيلقى دعما من شركات صناعية أوروبية وأميركية لكي . ويمكن أن يسوق اإلسرائيلي زراعته يف العامل العربي
  الدعم إلسرائيل؟ وأين سيصبح دورنا مع كل هذا. يتفوق على العامل العربي

التي تعرض لها اجلنوب مل تكن ضربة كاتيوشا إنما هي ضربة من أجل تهجير ومن هنا أقدر أن الضربة   
ومن أجل أن ال . أهل اجلنوب إىل بيروت ولعرقلة مسيرة عودة املهجرين ولتعطيل إعادة اإلنماء واإلعمار يف لبنان

واحلمد . جل تخويف رأس املال اللبناين لئال يستثمر يف لبنانيعود من هاجر إىل اخلارج، وهذه الضربة هي من أ
لله، ويمكن املرة األوىل منذ الستينات، قام رأي عام لبناين على كل الصعد سواء من رجال دين أو رجال دنيا، 

ا وأقنعنا إخواننا اجلنوبيين بأن يعودوا ولو حتى حتت اخليم لكي نقول للعامل إنن. وقفوا جميعا وقفة واحدة
  . متمسكون بأرضنا

  [. . . . . . .]  
إعادة إعمار لبنان أكثر من ضرورية لكي تشجع عودة املغتربين واملهاجرين إىل وطنهم، وإذا استدنت   

  .وأعدت إعمار بلدك فستتمكن من تلبية كل حاجاتك
  [. . . . . . .]  
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. معزولين على كل الصعد خويف يكمن من أن يتحول الترانزيت من حيفا أو غزة إىل عمان ونصبح نحن  
وإذا أردنا عدم التفكير يف كل هذه األمور نكون . وربما لن تعود حاجة إىل قناة السويس عندما تصبح الطرق أقرب

  .كمن يعيش يف اجلاهلية
  [. . . . . . .]  

  
  

 
  



 

 
 

  

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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