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  *تصريح صحايف لرئيس الوفد اللبناين
  إىل املفاوضات الثنائية مع إسرائيل

  يرفض فيه االقتراح اإلسرائيلي املتعلق
  تية لسكان الشريط احلدودي احملتلباألوضاع احليا
  ]مقتطفات[ **.27/8/1992واشنطن، 

  
تصريح يف لقاء والصحافيين بعد اجللسة اللبنانية ـ اإلِسرائيلية أمس أدىل شماس بال  

إىل الوفد اللبناين مقترحات يعتبرونها إجراءات ) األربعاء(قدم الوفد اإلِسرائيلي أمس : "اآلتي
  .صغيرة لبناء الثقة تتعلق بمحاولة منهم لتحسين نوعية احلياة للسكان يف املنطقة األمنية

وجيه وعلى رغم ما قد يبدو أنه اقتراح حتركه اعتبارات إنسانية ومن دون حماولة وفدي ت  
اإلِسرائيلي بأنه وضع بنية سيئة، كان علينا أن نشرح للوفد اإلِسرائيلي الدالالت  أي اتهام إىل الوفد

اخلطورة املشحونة فيها إذا ما درست يف وجهها التي حتملها مثل هذه االقتراحات ومدى 
  .الظاهري
نسميه نحن اجلنوب وما  أمنياً ـ إن رفاه شعبنا يف ما يسميه اإلِسرائيليون حزاماً أوالً  

  .اللبناين احملتل مهم لنا بقدر ما يهمنا رفاه شعبنا شمال املنطقة األمنية
بالنسبة  ـ أي شيء يحسن نوعية احلياة يف اجلنوب اللبناين احملتل سيكون مقبوالً ثانياً  

لكن ما يستتبع االقتراح اإلِسرائيلي هو . لحة شعب لبنان ورفاههإلينا إذا طبق ملصلحة وفقط ملص
  :اآلتي

ـ دعوة احلكومة املركزية اللبنانية إىل أن  ثالثاً. ـ جعله قانونياً ثانياً. ـ تشريع احتاللهم أوالً  
  .تصبح سلطة إدارية حتت سلطة قوات االحتالل أي اإلِسرائيليين

إلِسرائيلية ستحل بدعوة احلكومة اللبنانية إىل االضطالع مل أعتقد أن املشكلة اللبنانية ـ ا  
إذاً، ما . إنهم ينسون أنهم على أرضنا وأنهم يف دولتنا. بدور إداري حتت سلطة احلكومة اإلِسرائيلية

  ".فعلناه هو رفضهم
  [. . . . . . .]  
منية هم األاتنعتقد أن على اٍإلسرائيليين أن يبدأوا باحلث معنا يف اعتبار: "وأضاف  
األمنية،  ميناقشوا معنا بجدية همومهوإىل أن . لقد دعوناهم إىل ذلك وسنواصل الدعوة. احلقيقية

  ".لن يكون هناك تقدم يف املسار اِإلسرائيلي ـ اللبناين
يف اعتباراتنا أن الكرة يف ملعب (...) غير منتجة "وأسف ألن املفاوضات ال تزال حتى اآلن   

  ".اإلِسرائيليين
وأعني أي . أقل درجة أو أقل سلطة إننا ال ننوي أن يعتبرنا أي أحد وفداً"شدداً على وختم م  

  ".أحد
  [. . . . . . .] 

  
                                                 

 .سهيل شماس *
سرائيلية يف ملفاوضات الثنائية العربية ـ اإلِوقد بدأت اجلولة السادسة من ا. 28/8/1992، )بيروت" (النهار" **

  .24/8/1992واشنطن، يف 



 

 
 

  

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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