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  *كلمة لوزير اخلارجية اللبناين
  بشأن موقف لبنان من

  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي
  واملسار اللبناين يف مفاوضات السالم

  ]مقتطفات[ **.9/9/1993بيروت، 
  

موضوع التنسيق والتضامن العربي، وحول موضوع حمادثات السالم لقد طرحت تساؤالت كثيرة حول   
، ال بد يل من أن أقول أوال أن مبدأ التنسيق العربي الذي انطلق من "ـ أريحا اتفاق غزة"خصوصا حول موضوع 

أقول ذلك ألن اجلانب وعندما أقول مطلبا فلسطينيا . بيروت للمرة األوىل كان مطلبا لبنانيا ومطلبا فلسطينيا
ذا، إال إننا منذ الفلسطيني كان يعتقد أنه يف عزلة ومستهدف وأن مصلحة القضية الفلسطينية تقضي تضامنا كه

وكنا نسمع كالما يف اإلعالم يقول . ويجب أن نقول ذلك. بداية هذا التضامن كنا نواجه مناورات فلسطينية مستمرة
من هنا كنا . إن الفريق الفلسطيني ال يرغب يف املشاركة يف املفاوضات، بينما مل نكن نسمع هذا الكالم يف الداخل

والواقع . اسم مشترك هو القضية العربيةبدأ هذا التنسيق كان يدور حول قولكن م. نتعاطى وخصوصيات كل فريق
ولكن لكل الدول العربية مشاكل . واملنطق كانا يصبان يف اخلانة القائلة إن لكل دولة مشكلة خاصة مع إسرائيل

تمحور هذا عامة مع إسرائيل، وهي تتلخص بالنزاع العربي ـ اإلسرائيلي وبالقضية الفلسطينية، من هنا كان ي
التنسيق حول مبدأ عمومية املشكلة، ومن هنا أيضا إن التنسيق حاجة وضرورة، وكان مفيدا بالفعل طاملا كنا 

واستمر األمر هكذا حتى آخر اجتماع تنسيقي عقد ... نتبادل املعلومات والتحليالت واآلراء يف شكل علمي ومنطقي
ا يف بعض الصحف وسمعنا ببعض املعلومات التي كانت عندما عقد هذا االجتماع كنا طبعا قرأن. يف بيروت

ويف أثناء االجتماع طالبت بصفتي رئيسا للجلسة إىل األخ فاروق القدومي أن . تتحدث عن موضوع غزة ـ أريحا
يعطينا معلومات حول هذا املوضوع، وأستطيع أن أقول فعال وبكل وضوح أن السيد فاروق القدومي نفى أن تكون 

ا بل قال حرفيا إنني ال أعتقد أن . ، ونفى أيضا أن يكون هنالك مشروع قريب حول هذا املوضوعهنالك مفاوضات
  .هذا الطرح الذي يدور يف أذهان البعض هو طرح واقعي، وال أتصور أنه يمكن أن يرى النور خالل سنوات

تئذان رئيس الوفد وعندما أردنا أن ندقق أكثر وطالبت، خالفا لألصول، من السيد صائب عريقات، بعد اس  
الفلسطيني، بصفته معايشا لألوضاع الفلسطينية الداخلية، أن يوضح لنا مقومات هذا املشروع، كان اجلواب أن 

وال . هذا املشروع ال يزال خياال وطرحا لدى بعض احملليين أو اإلعالميين، وال وجود له على طاولة املفاوضات
وهذا كان فعال املوقف الفلسطيني، فوجئنا، كما فوجئ أطراف . يبةيعتقد أن هذا املوضوع مطروح خالل مهلة قر

وتبين يف ما بعد أننا مل نكن لوحدنا على غياب من . كثيرون، يف اليومين اللذين تبعا هذا االجتماع بإعالن االتفاق
هي األُخرى مطلعة بل فوجئنا كذلك أن األردن مل يكن مطلعا عليه، وسوريا مل تكن . االطالع على هذا املوضوع

ولكن ظهرت يف ما بعد أن هذه املفاوضات كانت . وربما كان بعض عناصر اإلدارة األميركية على إطالع عليه
واملعلومات . سرية وحصلت يف النرويج، ومل يكن راعيا املؤتمر على اطالع عليها وال حتى القيادة الفلسطينية

. ان هناك السيد ياسر عبد ربه والسيد نبيل شعث يواكبانهااملتوافرة لدينا تقول إنه، إىل السيد ياسر عرفات، ك
فاروق القدومي على اطالع عليها، حتى صائب عريقات، " أبو اللطف"وتبين لنا أن هنالك احتماال كبيرا أال يكون 

  . هذا يف ما يتعلق بهذا املوضوع
نذ اليوم األول، قلنا فيه إننا ال أما املوقف اللبناين حياله فقد كان لنا تصريح باسم احلكومة اللبنانية م  

نريد أن نعطي الدروس ألحد يف الوطنية وال يف غير الوطنية وال حول احلقوق الفلسطينية، ولكن ليسمح لنا بأن 
  .نبدي مالحظات ثالثا

فنحن نعتبر أن هذا خرق للتنسيق، وخرق للتضامن العربي، وال نفهم التنسيق . األوىل حول مبدأ التنسيق  
  .يف الصحف، يف ما بعد، ما يحصل وما يكون قد اتفق عليه أن نقرأ

                                                 
 فارس بويز *

 وقد ألقى الوزير بويز آلمته هذه في مجلس النواب. 10/9/1993، )بيروت" (النهار" **
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الثانية تتعلق باملضمون وهي جوهرية يف احلقيقة وتتعلق بقبول الفلسطينيين بهذا احلد من الصالحيات   
وعلمنا أن صالحية اجليش اإلسرائيلي على املعابر واجلسور ستكون تامة ومطلقة، وأن . يف أراضي غزة أريحا

جليش يف األمن الداخلي ويف التدخل تبقى كاملة، وأن صالحيته حيال موضوع املواطنين صالحية هذا ا
عن مبدأ القبول بهذا من هنا كان لنا حتفظ . اإلسرائيليين أو اليهود ضمن هذه املناطق سيبقى حتما صالحية تامة

ات حيث قد تستعمل السقف املنخفض من الصالحيات الذي ال بد من أن ينعكس ربا سلبا علينا يف املفاوض
  . الذي حصل مع الطرف الفلسطيني لتحاول فرضه على سائر األطراف العربية" الستاندر"إسرائيل هذا االتفاق 

طبعا إننا ال نقول ـ ونريد أن نكون واقيين ـ إنه . والثالثة كانت حول القبول بمبدأ جتزئة القرارات الدولية  
ولكن نقول أنه . أي جدولة لعملية استعادة احلقوق، وهذا قد يكون غير واقعيتدريجي أو يجب أن يرفض أي برنامج 

غير معقول أن تقبل دفعة أوىل خارجة عن نطاق مشروع متكامل معلوم األهداف وواضحة فيه املناطق التي 
حث يف بقية ستسترد، بينما مل نقرأ يف املشروع الفلسطيني إال بعض اإلشارات القائلة إن اآلن غزة وأريحا، ثم نب

  .وذكرت القدس يف شكل غامض جدا. املواضيع
إننا لسنا ضد مبدأ احلقوق، إنما ضد نبدأ القبول بسلفة يف مقابل التنازل عن احلق، ما دام اجلانب   

  .الفلسطيني ال يعرف ما هو حجم هذا احلق وما هو واقع هذا احلق يف ما بعد
) ومعه(أما أن يقال أن نكون ضد هذا املشروع . املشروعوأعتقد أن موقف احلكومة اللبنانية واضح حيال   

لقد أبدينا الرأي حول هذا املوضوع اعتبارا . ألن هذا املوضوع يتعلق بالفلسطينيين وإسرائيلفال أحد يطلب رأينا، 
إذ إننا  العربية، ولنا موقف حيال هذا املوضوع ألننا معنيون بالقضية الفلسطينية،منا أننا جزء ال يتجزأ من األمة 

وألننا معنيون من حيث وجود مواطنين فلسطينيين على أرضنا ومن واجب منظمة التحرير . قدمنا تضحيات كثيرة
ونحن معنيون بهم كذلك كونهم على أرضنا . والقيادة الفلسطينية أوال وأخيرا أن تضمنا حقوق العودة لهؤالء

 يلغي على اإلطالق مسؤولية منظمة التحرير التي مل ولكن هذا ال. وعلينا أن نسعى ونعمل ونحاول تأمين عودتهم
بل ذكرت كلمة الجئين ثم . حول موضوع العودة" اتفاق غزة ـ أريحا"تفرض ذكر أي فقرة واضحة وصريحة يف 

  .سلسلة من الكلمات أو العبارات املتتالية يف شكل غير واضح وغير ملزم ألحد
وأقول . سف أن يكون البعض قد وقع يف الفخ الفلسطينيأخيرا يف ما يتعلق باملفاوضات اللبنانية، آ  

لقد صدرت هذه . الفلسطيني ألننا نعلم تماما من أين صدرت املعلومات القائلة إن لبنان وسوريا يفاوضان سرا
حماولة منه إلحداث بلبلة معينة، واإليحاء أن " اتفاق غزة أريحا"املعلومات من اجلانب الفلسطيني بعد توقيع 

أن ال خط منفردا وال سريا وال  وإنني هنا وأما جملس النواب، أؤكد. الفلسطيني ليس وحده يفاوض سرااجلانب 
وهذه هي اآللية التي ينطلق منها املوقف اللبناين وتتم املفاوضة على هذا . مفاوضات جتري خارج النطاق احلايل

ة من خالل جملس النواب، حتولها احلكومة إنها تنطلق من توجهات عام. اآللية ليست وليدة اليوموهذه . األساس
وهي تتمحور حول . آلية عمل، ويحولها وزير اخلارجية بدوره تعليمات إىل الوفد ويطرحها الوفد يف املفاوضات

ولبنان لن يقبل بأقل ، 425األوىل أن للبنان مشكلة خاصة مع إسرائيل هي مشكلة تنفيذ القرار : فكرتين أساسيتين
قائل بانسحاب إسرائيل الكامل إىل ما وراء احلدود املعترف بها دوليا وبسط سلطة الدولة كاملة من حرفية النص ال

بوسائلها الشرعية على كل األرض احملررة، عندئذ، وبعد إقرار إسرائيل مبدأ االنسحاب، وبعد إقرارها الواضح 
علينا اللجنة األمنية منذ أكثر من وقد عرضت . والصريح، نقبل بلجنة أمنية لبرجمة هذا االنسحاب وجدولته فقط

سنة ورفضناها ألننا اعتقدنا أن هذه اللجنة العسكرية يف جلنة مبهمة ال نعلم وال ندرك ما هي أهدافها وال ما هي 
وقلنا بكل وضوح إننا لن نقبل بلجنة عسكرية إال عندما تلتزم إسرائيل االنسحاب يف شكل واضح . وظيفتها

  .لجنة يف تنفيذ هذا اجلدولوصريح، وتوضح أن مهمة ال
ويف الفكرة الثانية قلنا بوضوح إننا جزء من األمة العربية وال أحد يستطيع أن يغيبنا أو ينزع من لبنان   

لذلك إننا نبحث يف عملية السالم متضامنين مع العرب حتى نرى أنهم استعادوا . صفة الفريق يف أي قضية عربية
  .حقوقهم

  [. . . . . . .]  
ا يتعلق بموضوع التوطين، أريد أن أقول إن مشكلة وجود اإلخوان الفلسطينيين يف لبنان مل تُطرح ويف م  

عاما وكانت أسس عودتهم إىل بلدهم مقفلة تماما ويف  45ن منذ أكثر من على أرض لبنافهؤالء موجودون . اليوم
هو إننا متفقون جميعا على أن هنالك له وما أريد أن أقو. وهذا موضوع مل تأت به هذه الدولة ومل تخلقهشكل أكيد، 

. وحدة وطنية حول موضوع رفض التوطين، وإننا ال نوفر اجلهد سعيا إىل عودة املواطنين الفلسطينيين إىل فلسطين
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فلنكن صريحين، إذا القيادة . ولكن املسؤولية األوىل تبقى على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية
 اتفاق غزة وأريحا فقرة جتيز للفلسطينيين العودة، وإذا كانت هذه القيادة تتنازل عن حق الفلسطينية مل تضع يف

شعبها يف العودة ـ وهذه مشكلة ندفع ثمنها طبعا نحن وسوريا ومصر ألننا نستضيف فلسطينيين، فال يمكن أن 
  .ملعاجلة هذا املوضوعنعتبر نحن املسؤولين أوال فنحن مسؤولون ثانيا وعلينا أن نعمل مع األطراف عامة 

 
  



 

 
 

  

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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