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  :حديث صحايف لرئيس احلكومة اللبنانية
  مسألة املبعدين الفلسطينيين سياسية

  ]مقتطفات[ .4/1/1993، بيروت
  

    
إنني أتمنى وأصلي أال يموتوا (...) ال يمكنني أن أحتمل مسؤولية كل واحد على األرض "  

حل بأي من نحن نأسف جداً ملا قد ي. إن رفضنا نهائي"وأكد ". هناك، لكنها ليست مسؤوليتي
وأضاف أن على إسرائيل أن تدفع ثمن ". املبعدين، لكنها ليست مسألة إنسانية، إنها مسألة سياسية

على "من أن يسمح لهم لبنان بالدخول و اإلبعاد وأنه كان أسهل للدولة العبرية أن تعيد املبعدين
سرائيل مل تستجب يدرك أن ليس يف إمكانه الضغط على لبنان يف هذه املسألة ألن إ العامل أن

وأصر على أن املنطقة التي يقيم فيها املبعدون ليست منطقة عازلة ". للمطالب بالرجوع عن قرارها
  .إسرائيل هابل هي أرض لبنانية حتتل

إن موقفنا نهائي ولن نقبل : "وشدد احلريري على أن بيروت لن تقبل الضغط من اخلارج  
وأنا جدي . ال يمكننا حتمل جميء هؤالء الناس إىل دولتنا(...) أبداً أي ضغوط من أي كان لنغيره 

لقد خرجنا لتونا من حرب أهلية دمرت دولتنا وبنيتنا التحتية ووحدتنا (...) جداً جداً يف هذا الشأن 
(...) ال يمكننا أن نتحمل ذلك . لذلك ال يمكننا القبول بإضافة مشكلة جديدة إىل مشاكلنا. وشعبنا

. لكن يف املقابل إن موقف إسرائيل خمتلف(...) ف احلكومة على هذا املوقف والشعب كله توحد خل
. العامل كله يعارض ما فعلو. رابين منقسمة والشعب اإلسرائيلي منقسم) يتسحاق(فأوالً إن حكومة 

والحظ أن رابين مل يفكر يف النتائج عندما قرر أن ". ن يغير هو موقفه أسهل من أن أغيره أنالذلك فأ
  .املبعدين إىل لبنانيرسل 
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 رفيق احلريري . 
 "رويتر"وقد أدىل الرئيس احلريري بهذا احلديث إىل وكالة  .5/1/1993، )بيروت" (رنهاال." 



 

 
 

  

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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