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  مؤتمر صحايف لوزير اخلارجية اللبناين
  فيه على مذكرة واي ريفر قيعل بويز سفار 

  ]مقتطفات[ *.26/10/1998بيروت، 
  

    
.......][  

ال تزال تتعامل مع الفلسطينيين كحالة بشرية وليس كحالة سياسية أو وطن أو  ئيلإسرا نإمالحظة أوىل،   
ي إشارة إىل الدولة الفلسطينية أو إىل الكيان الفلسطيني، وهذا من هنا رفضها املطلق أل .جمموعة لها صفة وطنية

على حقوقه املشروعة عبر حتماً مبعث خيبة كبيرة، مقارنة بالطموحات العربية يف أن يحصل الشعب الفلسطيني 
نية رئيس السلطة الوط(ن ذلك أن ماألخطر . ىل كيان بل إىل دولة فلسطينيةإقراره الذاتي بأن يصل إىل شخصية و

عرفات قد بادل بعض ما يظهر كأنه مكاسب إعالن الدولة الفلسطينية بتعهد عدم إعالنها أو ) لفلسطينية ياسرا
بتأجيل ذلك، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن الثمن الذي يدفعه اجلانب العربي عموماً واجلانب الفلسطيني خصوصاً 

  .باهظ قياساً على ما قد يكون حصل عليه
هو تفسير جديد ألوسلو الذي هو تفسير ملدريد والذي هو بدوره تفسير " اإلعالن"، إن هذا املالحظة الثانية  

ؤال هو إىل أين سنصل يف تفسير التفسير والس. ويف كل تفسير، هناك مزيد من فقدان احلقوق. للقرارات الدولية
  وتفسير التفسيرات؟

لها أنها  ة تعجيزية وأضافت إىل الطابع التعجيزيواملالحظة الثالثة هي أن إسرائيل فرضت شروطاً أمني  
فمن مثالً سيقدّر مدى التزام السلطات . تلتزم يف ما بعد تنفيذ موجباتها حتتفظ بتفسير هذه الشروط بمعنى أالّ 

  مناطق السلطة الفلسطينية لتنسف هذا االتفاق؟الفلسطينية األمن؟ وهل ستتذرع إسرائيل بأي حادث حتى خارج 
قد يشكّل جناحاً للبعض الذي كان يف حاجة إليه، ولكن ال " اإلعالن"لثغر جتعلنا نعتقد أن هذا كل هذه ا  

خرى يف تساؤالت عدة حول اجلوانب األُهذا يف معزل عن . يمكن أن نعتبره انتصاراً أو جناحاً فلسطينياً أو عربياً
ن السلطات، مشكلة الالجئين القضية الفلسطينية، أي مشكلة الوطن الفلسطيني وصالحياته يف معزل ع

من هذا االتفاق أو من هذا التفسير؟ يف جميع األحوال إننا سنراقب بدء تنفيذ هذا االتفاق مع أين هم الفلسطينيين 
حق العودة أو  حتفظنا عن مواضيع، من حق لبنان أن يتحفظ عنها، وهي إغفال حقوق الفلسطينيين خارج فلسطين،

  .بشكل أو بآخر وحقوق الهوية والشخصية والوطنعلى األقل تكريس حق العودة 
  .......][  

  
 

  
  

                                                 
 .27/10/1998، )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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