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  *ديث صحايف لوزير اخلارجية اللبناينح
  بشأن االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي

  وانعكاسه على توطين الفلسطينيين يف لبنان
  لوس أجنلوس،

  ]مقتطفات[ **.1993أكتوبر / أوائل تشرين األول
  

 نينييس ـ يعتقد كثيرون بأن اتفاق غزة ـ أريحا أوال فرض واقعا على لبنان يف شأن الالجئين الفلسط  
  وهناك من يعتبر أن ال خيار أمام احلكومة اللبنانية غير قبول التوطين؟. املقيمين على أرضه

  
لبنان، أوال، ال يمكن ألحد أن يضعه أمام األمر الواقع، وهو سيحمل العامل كله مسؤولية الالجئين،  ج ـ  

قرار صادر عن األمم املتحدة، ومن هنا  ونحن نعتبر أن للفلسطينيين حق العودة وهذا ليس فقط موقف لبنان بل إنه
  .سنسعى إىل تطبيق هذا القرار

وثانيا، لبنان يعتبر، بسبب حرصه الدائم على الهوية الفلسطينية، أن للفلسطينيين حق جمع الشمل، وهذا   
  .مبدأ عاملي
ب حل مشكلة وثالثا، يرى لبنان أن هناك جلنة لالجئين من بين جلان احملادثات املتعددة األطراف، ويج  

  .الالجئين الفلسطينيين بواسطة هذه اللجان
  

وهل . س ـ ما هي اخلطوات التي سيقدم عليها لبنان إلثارة قضية الالجئين ولتأكيد رفضه مبدأ التوطين  
  ناقشتم هذه القضية مع اإلدارة األميركية خالل زيارتكم احلالية لواشنطن؟

  
ولقد . تنا مع اجلانب األميركي ومع الدول صاحبة النفوذطبعا، هذه القضية كانت يف صلب حمادثا ج ـ  

  .طرحنا هذه القضية بشكل مفصل مع كلنتون والوزير كريستوفر
  

  س ـ وهل وجدتم تفهما ملوقفكم؟  
  

طبعا، هناك تفهم، حتى وإن مل تتبلور صورة واضحة عن طرق احلل، ولكن أحدا ال يرفض مبدأ حق  ج ـ  
  .العودة وجميع الشمل

  
  ل معنى ذلك أن اإلدارة األميركية أكدت لكم اعترافها بحق العودة للفلسطينيين؟س ـ ه  

  
على األقل، نستطيع القول إنها مل ترفض هذا املبدأ، وبانتظار أن تضع بعض اللجان صورة أكثر دقة ج ـ   

  .وموضوعية، فإن اإلدارة األميركية ال تنفي وال ترفض هذا املبدأ
  [. . . . . . .]  
الرافض كليا مبدأ السالم وبين التعاطي " حزب الله"س ـ كيف ستوفق احلكومة اللبنانية بين التعامل مع   

  مع مناخ السالم يف املنطقة؟
  

ئيل أن تطلب من الدولة اللبنانية، يف ال تستطيع إسرا. املوقف اللبناين حيال هذا املوضوع واضحج ـ   
وحتى اآلن مل . نوب، التحول إىل شرطي حدود للدفاع عن االحتاللغياب أية ضمانات بانسحابها الكامل من اجل

لذلك ال تستطيع الدولة اللبنانية، يف غياب . استعدادها لالنسحاب من اجلنوبأية ضمانات يف شأن إسرائيل تقدم 
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هذه الضمانات، أن توقف أعمال املقاومة التي تبقى مشروعة، أما حينما يحصل لبنان على ضمانات واضحة 
ريحة وعلى التزام إسرائيل االنسحاب من كل اجلنوب احملتل فعندئذ كل من يحاول منع الدولة من استعادة وص

  .اجلنوب يصبح هو ضد التحرير
  

واجليش اللبناين وأدى إىل سقوط تسعة قتلى " حزب الله"س ـ ثمة من يعتقد بأن احلادث الذي وقع بين   
  ".حزب الله"كومة ووعشرات اجلرحى يمثل بداية الصدام وبين احل

  
ال أعتقد ذلك، فقد حصل جتاوز أمني معين، وال أعتقد أنه كان هنالك قرار بالصدام أو املواجهة، ال عند  ج ـ  

وال هند الدولة، طبعا كانت هناك تظاهرة سياسية احتجاجا على اتفاق غزة ـ أريحا، هذا من ضمن " حزب الله"
  .املعقول

  
ما هو موقف لبنان . ضغوطا من أجل إلغاء املقاطعة العربية ضد إسرائيلس ـ تمارس الواليات املتحدة   

  حيال هذا املوضوع؟
  

نعتقد أن إلغاء املقاطعة العربية إلسرائيل أمر سابق ألوانه، وإعادة النظر يف بعض القرارات العربية ج ـ   
  .يجب أن تتالءم مع تطور عملية السالم

  
  
  

   
  



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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