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  تصريح لرئيس الوفد اللبناين
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  مفاوضات السالم يقوّم فيه اجلولة العاشرة من
  ]مقتطفات[ .10/7/1993، بيروت

  
    
ما يخصنا أوالً وأخيراً هو . إن احلكم على أية جولة بالفشل أو بعدم التقدم يتوقف على مضمونها"  

ستمرارها حباً باستمرارها وإنما استمرارها للوصول بها ومعها إىل النتائج املرجوة استمرار عملية السالم، ال ا
منها، وكما هو معروف املفاوضات صعبة ومعقدة والقضايا التي تعاجلها لها جذور عميقة وتشعبات وتقتضي 

  ".بعض الوقت، إنما من الضروري جداً استثمار أية فرصة
اين بالذات فقد تقدم اجلانب اإلسرائيلي بورقة جديدة، هذه الورقة فيما يتعلق باملسار اللبن: "وتابع  

أُرسلت فوراً إىل املسؤولين يف بيروت وهي موضوع عناية ودراسة من قبلهم، كما أن الوفد املفاوض قد درسها 
  ." [....]وتمعن بمضمونها

  [.......]  
  .جملس الشيوخ األميركيوأيد رداً على سؤال قرار جملس النواب وقرار احلكومة حول بيان   
] جملس[هناك نقطة بعد، هذا مل يكن قراراً من جملس الشيوخ، وعندما سألتقي بعض أعضاء : "وأضاف  

مواقف قبل أن يأخذوا  الشيوخ األميركي سأنصحهم بدراسة الواقع اللبناين عن كثب أكثر، والتروي يف اتخاذ
املوضوع الذي يبحثونه من جميع جوانبه وتشعباته يف مرحلة فيها حتوالت مهمة وخطيرة تقتضي التروي 

  ".والدراسة والعناية وال تعبر عن مواقف حتمل من العاطفة أكثر ما حتمل من الواقعية يف العمل السياسي
  هناك جولة حادية عشرة للمفاوضات؟ستكون هل : وسئل  
، ولكن متى ال أعرف؟ وإذا حصلت هذه اجلولة بالطبع 11نأمل أن تكون هناك جولة رقم : "فأجاب  

  .سنشارك بها ألننا نعتبر أن املهم أن تبقى عملية املفاوضات مستمرة
أنا ال أعتقد أن الطريق مسدود وميؤوس منه، وللجميع مصلحة أكيدة وجدية يف العمل على إجناح   

أتوقع، ولكن ما ها يف وقت ما إىل نتائج إيجابية، ومتى سيحصل هذا فال يمكنني أن املفاوضات والوصول ب
نه حتى إشعار آخر ال بديل عن االستمرار يف عملية السالم واالستمرار فيها يعبر عنه باالستمرار يمكنني أن أقوله إ

  ."ضات  يف املفاو
  

                                                 
   شماسسهيل. 
  "12/7/1993، )بيروت" (السفير. 
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