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 عمل ورقة
 ٢٠٠٨ متّوز، ٦إصدار رقم 

 

 )٢٠٠٨-١٩٨٢(الفلسطينية  -اللبنانية العالقات
  )قراءة فلسطينيّة(

  )في لبنان المستشار اإلعالمي لممثليّة منظّمة التحرير الفلسطينيّة(  ھشام دبسي:  إعداد

 

  فاق املفتوحةاآل 

يبدو أن افقاً رحباً قد فتح يف العالقة بني الشرعية اللبنانية والشرعية الفلسطينية بعد عقدين 
ن سياسة الشرعية إو. العالقات املتأرجحة واليت غلب عليها الطابع السليبونصف من 

خذ مسافة أالفلسطينية يف لبنان واليت عمادها اخلروج النهائي من السياسة اللبنانية الداخلية، و
وتيت أواحدة من كل االطراف اللبنانية، وعدم التدخل بالقضايا اللبنانية املختلف عليها قد 

لشرعية الفلسطينية بانتظار استتباب الوضع اللبناين وقيام املؤسسات الدستورية، ن اأمثارها، و
معظم  حىت يعاد فتح احلوار بني الطرفني الذي سيؤدي، وحسب املعطيات املوجودة إىل حلّ

القضايا العالقة واالتفاق على مستقبل العالقات بشكل واضح وخصوصاً التزامات وضمانات 
الوصول إىل هذه النقطة سبقها زمن اختلفت فيها العالقة حسب  لكنَّ .طرف منهما كلّ
  .وضاع يف تلك اللحظة السياسيةاأل

 

  
 

 

  
  
  

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
إنَّ اآلراء الواردة في ھذه الدِّراسة ال تُعبِّر عن

الفلسطيني وتبقى- رأي لجنة الحوار اللبناني
  .على مسؤولية واضعھا
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)١٩٩١ - ١٩٨٢( 

، وخروج القوات العسكرية ملنظمة التحرير الفلسطينية ١٩٨٢بريوت عام بعد غزو إسرائيل للبنان وإحتالل العاصمة اللبنانية 
ومعظم القيادات السياسية اقفل مقر املنظمة الكائن عند كورنيش املزرعة، وصدرت قرارات تتعلق بعمل الفلسطينيني يف لبنان بصفتهم 

عن وزير العمل آنذاك الدكتور عدنان  ١٨/١٢/١٩٨٢الصادر يف  ١٨٩/١الجئني، ال ينتمون إىل دولة قائمة حبد ذاهتا فكان القرار 
  .مروة والذي مينع مبضمونه الالجئني الفلسطينيني من العمل مبهن خمتلفة

اللبنانية اليت عقدت يف القاهرة ووقعت بتاريخ  -اختذ الربملان اللبناين قراراً بإلغاء االتفاقية الفلسطينية ١٨/٣/١٩٨٦ويف 
اتفاقية القاهرة الغية وكأهنا مل توجد يف الواقع اصالً، "ق القاهرة ونص القرار النيايب باعتبار باسم اتفامبا يعرف  ٣/١١/١٩٦٩

وهذا ما حصل على الصعيد ". وكذلك فإن كل االتفاقيات وامللحقات املتعلقة باتفاقية القاهرة تعترب ملغاه وكأهنا مل توجد اصالً 
  .الرمسي

نظمة التحرير الوجود املدين الفلسطيين إىل سلسلة من االنتهاكات بدأت بعد خروج قوات معلى الصعيد الشعيب واملدين، تعرض 
، اذ اقدمت قوات عسكرية ميليشياوية لبنانية ١٩٨٢أيلول  ١٤رئيس اجلمهورية اللبنانية املنتخب بشري اجلميل يف  إغتيالو الفلسطينّية

واليت راح ضحيتها مئات من الفلسطينيني واللبنانيني املقيمني يف املنطقة  حبماية وقرار اسرائيلي على ارتكاب جمزرة صربا وشاتيال،
حرب املخيمات، حيث هومجت املخيمات من قبل حركة أمل مدعومة  ١٩٨٧و ١٩٨٥املذكورة مث حصلت يف الفترة املمتدة ما بني 

وتعرضوا القصى ظروف حياتية انتهكت فيها من اجليش السوري واضطُرَّ أهايل املخيمات للدفاع عن انفسهم وعاشوا أشهراً حارة، 
وانربى نفر من املثقفني واجلمعيات واملؤسسات غري احلكومية الستنكار ما حيصل مع الفلسطينيني والقيام . كل حقوقهم االساسية

مل يكن  يف هذه الفترة .)تظاهرات يف ذكرى صربا وشاتيال، الدعوات لوقف حرب املخيمات(بتحركات مدنية تدين االنتهاكات 
  .هناك أية عالقة لبنانية فلسطينية رمسية

  

)٢٠٠٥ - ١٩٩١( 

خراج العماد ميشال عون من القصر إيف هذه الفترة شهد لبنان سلسلة حوادث متثلت بانتخاب الياس اهلراوي رئيساً للجمهورية، 
ة السورية بشكل رمسي وقانوين واعتماداًً ودخول لبنان يف مرحلة جديدة تعرف مبرحلة اتفاق الطائف وبروز الوصاي. اجلمهوري بالقوة

ويف منتصف تسعينات القرن املاضي اختذ الطرف اللبناين من القرار اللييب القاضي . ما نص عليه اتفاق الطائف نفسهعلى غري دقيق 
اعي كما اختذ قرار بطرد الفلسطينيني من ليبيا عذراً لفرض مسة خروج وعودة على مجيع الفلسطينيني، وكان القرار مبثابة عقاب مج

 ٢٠/٣/٢٠٠١ويف . مت الغاء قرار مسة اخلروج والعودة ١٢/١/١٩٩٩ويف . بشطب قيود كل فلسطيين حيصل على وثيقة من بلد آخر
اقر جملس النواب اللبناين قانوناً جديداً للتملك نصت احدى مواده على منع الالجئ الفلسطيين من متلك شقة سكنية أو سواها على 

كما مبداخل حمددة ومتنع  خمّيمات اجلنوب الدخول إليها واخلروج من حتديدكما مت . للبنانية حتت حجة عدم املعاملة باملثلاالراضي ا
كما ارتفع اخلطاب السياسي من بعض اطراف السلطة اللبنانية . إدخال مواد البناء إىل خميماهتم للترميم بدون أي مسوغ قانوين حتديد
  .ينية بأهنا بؤر أمنية يعيش فيها مطلوبون للعدالة اللبنانيةاملخيمات الفلسط واصفاً
 

بقيت العالقة اللبنانية الفلسطينية حمصورة باستقبال ممثلي السلطة الفلسطينية وليس منظمة التحرير الفلسطينّية ومت منع رئيس 
  .٢٠٠٢ بريوت عام العربّية يف قمةالياسر عرفات من القاء كلمة أمام . ) ف.ت.رئيس م(السلطة 



 3 

أّما على الصعيد الشعيب واملدين فشهد لبنان سلسلة حتركات فلسطينية ولبنانية ضد القرارات اجلائرة، وبدأت منظمات حقوق 
صدر عدد من مثقفي لبنان بياناً مسي أيف هذه الفترة حصل تطور بارز عندما . نواالنسان تذكر االنتهاكات اليت يتعرض هلا الفلسطينّي

  : جاء فيه" اعالن بريوت"
لقد طوينا هنائياً صفحة احلرب املشؤومة، اليت كنا، حنن وأنتم، من ضحاياها، على اختالف : نريد أن نقول ألشقائنا الفلسطينيني"

  .املواقع والتصّورات والرهانات واألوهام
ودفعنا مثنها معاً، أن خالص لبنان ال يكتمل إال باستقرار الشعب الفلسطيين يف دولة من الدروس األساسية اليت استفدناها معاً، 

  .فليس لنا أن نعلمكم أو أن منلي عليكم أي خيار: سّيدة مستقلة، بالشروط اليت يرتضيها الشعب الفلسطيين لنفسه
ىف داخلياً هو خري عوٍن لقضية فلسطني ولكل القضايا ومن الدروس األساسية اليت استفدناها معاً، ودفعنا مثنها معاً، أن لبنان املعا

  .وليس لكم أن حتّددوا لنا مواصفات موقفنا القومي: العربية
بإمكانكم التأكد من حقيقة هذه اخلالصة حني ترون اليوم هذا االمجاع اللبناين، من خمتلف الطوائف واالحزاب، على تأييد 

لسطني، وبعد إعالنكم، قوالً وعمالً، أنه مل يعد لديكم أي مشروع سياسي أو أمين يف قضيتكم بعد انتقال مركز نضالكم إىل داخل ف
  .مل تعد القضية الفلسطينية مسألة خالفية بني اللبنانيني: لبنان، أو عرب لبنان

عكم وعليه فإننا نرفض معكم االستغالل السياسي الذي يتعّرض له وجود الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، كما نتضامن م
وهذا األمر . كذلك ينبغي أن نعمل معاً على بسط سيادة الدولة اللبنانية على مجيع املخيمات. للحصول على كامل حقوقكم االنسانية

  .يتحقق عرب اتفاق مباشر بني احلكومة اللبنانية والقيادة الفلسطينية الشرعية
وعاصمتها القدس، تكون مسؤولة عن الفلسطينيني يف  ١٩٦٧م حنن نؤمن، أخرياً، بأن قيام دولة فلسطينية مستقلة يف حدود العا

الداخل كما يف بلدان الشتات، سيساهم إىل حٍد بعيد يف حلّ مشكلة الالجئني، وسيطرد عملياً شبح التوطني الذي نرفضه وإياكم على 
  ".السواء

  
ولة اللبنانية باستكمال احلوار مع السلطة عقد لقاء سيدة اجلبل خلوته السنوية السادسة، وأوصى الد ٢٠٠٥أيلول  ١٨وبتاريخ 

أنَّ هناك انسحاباً "الفلسطينية املنتخبة من قبل الشعب الفلسطيين هبدف بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناين، وأكّدنا فيه 
  ".فلسطينياً استراتيجياً من داخل السياسة اللبنانية

  

 )٢٠٠٨ - ٢٠٠٥ ( 

واحلدث الثاين  . ٢٠٠٥شباط  ١٤احلدث األول اغتيال الرئيس رفيق احلريري يف . مهمنيحدثني  ٢٠٠٥شهد لبنان عام 
زار ممثلو . انفراجات واسعةقبلها قد شهدت  الفلسطينية – وكانت العالقات اللبنانية. ٢٠٠٥نيسان  ٢٨انسحاب اجليش السوري يف 

يف  لسطينّيةفحرير التنظّمة الدثات ادت إىل اعادة افتتاح ممثلية ممنظمة التحرير الفلسطينية لبنان أكثر من مرة، وعقدت مباحثات وحما
حضر حفل االفتتاح كل الوان الطيف اللبناين وبدأت تتبلور سياسة فلسطينية . ، بعد غياب دائم ربع قرن٢٠٠٦أيار  ١٥لبنان يف 

  .رفجديدة تقوم على احليادية وعدم االنزالق يف السياسة اللبنانية وعدم االحنياز ألي ط
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بناء على قرار جملس الوزراء رقم  ١٣/١٠/٢٠٠٥الفلسطيين بتاريخ  - كما شكلت احلكومة اللبنانية جلنة احلوار اللبناين
  :وحددت عمل هذه اللجنة اجراء حمادثات مع ممثلي اجلانب الفلسطيين على أن تشمل املعاجلة احملاور االربعة التالية. ٢٠٠٥/٨٩
واالجتماعية واالقتصادية والقانونية واألمنية داخل املخيمات، والفلسطينيني املقيمني يف لبنان بالتعاون معاجلة املسائل احلياتية   - أ

 .)UNRWA(مع وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 

 .وضع آلية إلهناء وجود السالح الفلسطيين خارج املخيمات   - ب

  .الفلسطيين داخل املخيمات جلهة تنظيمه وضبطه إطالق احلوار حول معاجلة قضية السالح -ج

  .درس إمكانية إقامة عالقة متثيلية بني لبنان وفلسطني -د

 

وزير املالية ( وقد ضّمت اللجنة إىل السفري خليل مكاوي رئيساً، السفري حممد شطح مستشار دولة رئيس جملس الوزراء حينها
واالستشارات يف وزارة العدل، وممثلني عن وزراء اخلارجية واملغتربني، الدفاع  ، والقاضي شكري صادر رئيس هيئة التشريع)حالياًّ

  .، والشؤون اإلجتماعّيةوالداخلية والبلديات

 :الفلسطينية وبنائها على قواعد -ورأت جلنة احلوار ضرورة تصويب العالقات اللبنانية

  .تزام بوثيقة الوفاق الوطيناالعتراف بسيادة لبنان واستقالله واحترام أمنه واستقراره، واالل -١
 .دعم حقوق الالجئني الفلسطينيني يف لبنان، وخصوصاً حق العودة املنصوص عنه يف القرارات العربية والدولية -٢
التأكيد والعمل على تأمني حياة كرمية وآمنة لالجئني الفلسطينيني يف لبنان يف انتظار قيام حلّ عادل وشامل للصراع العريب  -٣

 .االسرائيلي -
التشديد على أن قضية الالجئني الفلسطينيني تبقى من مسؤولية اجملتمع الدويل جلهة مواكبتها حىت اجياد حلّ عادل هلا حبسب  -٤

 .١٩٤على قاعدة القرارات الدولّية ويف مقّدمها القرار  القرارات الدولية
  

  :ما يلي تاجنز ااهن ٢٠٠٧وتقول جلنة احلوار  يف تقرير اصدرته هناية عام 
  
ادة إفتتاح مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية يف بريوت بناًء على قرار جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف إع -١

  .وقد عّينت املنظمة السيد عباس زكي ممثالً هلا يف لبنان. ٥/١/٢٠٠٦
نية، خصوصاً وأنّ هذا وقف تدبري األمن العام القاضي حبسب وثيقة السفر من الالجىء الفلسطيين احلاصل على جنسية ثا -٢

 .التدبري كان خمالفاً لقرارات جامعة الدول العربية
اختصار مدة األذونات املسبقة من قبل اجليش اللبناين على إدخال مواد البناء إلعمار وترميم املساكن يف خميمات اجلنوب  -٣

 .ساعة كحد أقصى ٤٨حتديداً، لتبلغ 
وهذا يشمل العديد من أبناء الضفة والقطاع الذين هجروا . السلطة الفلسطينيةاإلعتراف جبواز السفر الفلسطيين الصادر عن  -٤

، واملقيمني حالياً يف لبنان وليس لديهم وثيقة تعّرف هبم سوى هذا اجلواز، واعفاءهم من رسم ١٩٦٧بعد حرب حزيران 
 .فربدل اإلقامة وتسوية املخالفات قانونياً مبا ُيزيل عنهم عوائق التعليم والزواج والس
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الفلسطيين إجازة عمل بعد أن أعّدت وزارة العمل مطالعة قانونية الستثناء الالجئني الفلسطينيني  منحإطالق البحث يف آلية  -٥
مسح من  ٧٩/١القرار  ٢٠٠٥وكان قد سبق لوزير العمل اللبناين طراد محادة أن أصدر يف حزيران ". املعاملة باملثل"من مبدأ 

مبزاولة العديد من املهن اليت كانت مقصورة على اللبنانيني شريطة أن يكونوا من املولودين على خالله للعمال الفلسطينيني 
األراضي اللبنانية، ومسجلني رمسياً يف مديرية شؤون الالجئني يف وزارة الداخلية، ويتّم التنسيق يف مسألة منح إجازة العمل 

 .بني وزارة العمل ووزارة العدل
 .ائية مقارنة لعدد سكان املخيمات وأوضاعهم االجتماعيةإعداد دراسة مسحية إحص -٦
إطالق البحث يف حلّ قضية الالجئني الفلسطينيني فاقدي األوراق الثبوتية بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل الالجئني  -٧

 .الفلسطينيني وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية يف بريوت
 .جلمعيات غري احلكومية وتوحيد الّرؤى املطلبية يف أوراق عمل متخصصةلقاءات مع هيئات اجملتمع املدين الفلسطيين وا -٨
  . الفلسطينية -تنظيم لقاءات حوارية شبابية ُبغية توعية الرأي العام على أمهية ترميم العالقات اللبنانية -٩
  

ل الالجئني أما بالنسبة لتحسني الظروف احلياتية داخل املخيمات، والذي هو من صلب مسؤوليات وكالة غوث وتشغي
وكانت . ، فقد قامت اللجنة بدور احملرك الستجالب التمويل لتمكني األنروا من القيام مبشاريع يف هذا اإلطار)األنروا(الفلسطينيني 

  :اخلطوات التالية
  
سفرياً يف  ٢٥إىل اجتماع للدول املاحنة ضّم حوايل  ٢٠٠٦دعا دولة رئيس جملس الوزراء األستاذ فؤاد السنيورة يف نيسان  -١

السراي الكبري، وعرض عليهم واقع املخيمات املزري ووضع يف عهدهتم الئحة باملشاريع كانت قد أعّدهتا وكالة غوث 
ومل . مليون دوالراً ٥٠مليون دوالراً أمريكياً من أصل  ٢٧وقد بلغت نسبة اِملنح . وتشغيل الالجئني الفلسطينيني هلذا الغرض

اخلطوة بل أتبعها بإرسال كتابٍ خاص إىل كل من رؤساء حكومات الدول املشاركة للغرض  يكتِف الرئيس السنيورة هبذه
  .عينه

الفلسطيين السفري خليل مكاوي يف مؤمترين  - ويف سياق متابعة التواصل مع الدول املاحنة إلتقى رئيس جلنة احلوار اللبناين -٢
يف برلني يف أملانيا، والثاين يف لندن يف اململكة املتحدة يف  ٢٠٠٧نيسان  ٢٥و ٢٢أصدقاء اللجنة من الدول املاحنة األول بني 

ـّهم على اإلسراع يف اإليفاء بالتزاماهتم لتمويل مشاريع حتسني أوضاع املخيمات ٨و ٧  .متوز حلث
  

حسني البىن واستهلت وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني عملها يف كافة املخيمات مبا توفر من أموال من الدول املاحنة لت
التحتية، واستحداث مستوصفات، ومشاغل، وبناء مدارس جديدة، وإطالق ورشة تأهيل للكوادر األكادميية واملهنية كما املناهج ومن 
املشاريع القائمة على سبيل املثال ال احلصر ترميم مساكن يف خميم الربج الشمايل يف صور، وإعادة تأهيل كامل البنية التحتية يف خميم 

ا وشاتيال، واستحداث مستوصفات ومراكز لعالج السرطان، والشروع يف إقامة بنية حتتية من صرف صحي وتأمني مياه شفة صرب
ملخيم عني احللوة، وإطالق ورشة تربوية على صعيد املناهج االكادميية كما تطوير املناهج املهنية يف معهد سبلني، وإنشاء مركز تدرييب 

  .يم البداويمهين للنساء العامالت يف خم
. على اجليش اللبناين يف خميم هنر البارد" فتح اإلسالم"، إعتدت مجاعة إرهابية أطلقت على نفسها زوراً تسمية ٢٠٠٧أيار  ٢٠يف 

وقد هّجرت اجلماعة . ٢٠٠٧أيلول  ٢واندلعت مواجهات عنيفة بني اجليش اللبناين واإلرهابيني إنتهت بانتصار اجليش اللبناين يف 
الجىء فلسطيين إضافة إىل البلدات  ٣٠,٠٠٠ة بفعل مصادرهتا خميم هنر البارد واختاذها املدنيني الُعّزل دروعاً بشرية ما ُيقارب اإلرهابي
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فكان ال ُبّد من التركيز على مسائل ثالثة مبتابعة مباشرة من دولة رئيس جملس الوزراء األستاذ فؤاد السنيورة . والقرى املتامخة للمخيم
  .عة أعمال اإلغاثة الطارئة، واإلعداد إلعادة اإلعمار والتواصل اليومي مع الرأي العاممتاب: وهي

وقد حرصت جلنة احلوار على املتابعة الدقيقة واليومية لكافة اخلطوات املتخذة يف هذه املسائل على قاعدة التأكيد على أن 
وتولت اللجنة يف عمل اإلغاثة االهتمام حبوايل . ت ليست بتاتاً بينهماللبنانيني والفلسطينيني معاً شركاء يف املسؤولية، وأن املواجها

الجئ نازح أقاموا يف مدارس منظقة البداوي الرمسية، بالتنسيق مع اهليئة العليا لإلغاثة، واألونروا، وممثلية منظمة التحرير  ٢٥٠٠
ة كافة، والبنك الدويل، واجليش اللبناين، واهليئة العليا وانكّبت اللجنة بالتنسيق مع األونروا، ومنظمات األمم املتحد. الفلسطينية

لإلغاثة، وشركة خطيب وعلمي لإلستشارات اهلندسية بصفتها هيئة استشارية هندسية للحكوممة اللبنانية، لإلعداد إلعمار اإلعمار، 
يف السراي الكبري برئاسة دولة رئيس جملس  ٢٠٠٧وأمثر انكباهبا مؤمتر سفراء ممثلي الدول املاحنة واهليئات الدولية يف العاشر من أيلول 

الوزراء أعاد فيه دولته التأكيد على أن قضية الالجئني الفلسطينيني من مسؤولية اجملتمع الدويل، وعدم تطبيق حق العودة حبسب القرار 
مية إنطالقاً من احترام ثوابت املصلحة اللبنانية واملبادرة العربية للسالم يؤيت أزمة تلو األزمة، مع تعهد لبنان االلتزام مبسؤوليته القو ١٩٤
  .وقد أتبع دولته املؤمتر بإرسال كتاب إىل رؤساء الدول حلثهم على املسامهة يف إعادة اإلعمار. العليا

  

  الفلسطينّية أي استراتيجية؟  –العالقات اللبنانية : ممثلّية منظّمة التحرير الفلسطينّية 

رئاسة اجلمهورية، رئاسة (الفلسطينية بإقامة عالقات سياسية مع أركان الشرعية اللبنانية الثالث جنحت ممثلية منظمة التحرير 
، مث جنحت بتوطيد العالقة مع مجيع الوزراء وخصوصاً ذوي العالقة مع الوجود الفلسطيين إىل )جملس النواب، ورئاسة جملس الوزراء

  .جانب قيادة اجليش اللبناين وقوى األمن الداخلي
ا جنحت املمثلية يف التوصل لتشكيل قيادة طوارئ عليا ضمت يف صفوفها مجيع ألوان الطيف الفلسطيين وحتت السقف كم

  .السياسي الذي حددته منظمة التحرير الفلسطينّية يف لبنان والقاضية بأن الفلسطينيني على مسافة واحدة من مجيع األطراف اللبنانية
  

يف لبنان . ف.ت.اطلق ممثل م" فتح"ويف احتفال انطالقة حركة التحرير الوطين الفلسطيين  ٢٠٠٨يف السابع من كانون الثاين 
  :،وأهّم ما جاء فيه"اعالن فلسطني يف لبنان"عباس زكي 
خطائه وخطاياه، واالنفتاح الصادق على مصاحلة يف أإننا ندعو أنفسنا وإخوتنا اللبنانيني بال استثناء إىل جتاوز املاضي ب :أوالً

كما نشعر بامتنان عظيم للشعب اللبناين الشقيق على ما قدم من تضحيات جسام لقضيتنا الفلسطينية على . العمق تليق بأصالة شعبينا
  .مدى عقود، باالصالة عن نفسه دائماً، وبالنيابة عن مجيع العرب يف كثري من االحيان

له، يف ظل الشرعية اللبنانية جبميع مكوناهتا التشريعية والتنفيذية نعلن التزامنا الكامل، بال حتفظ، سيادة لبنان واستقال :ثانياً
  .والقضائية، ومن دون أي تدخل يف شؤونه الداخلية

وإىل أن نعود من . نعلن متسكنا حبقنا يف العودة إىل وطننا فلسطني، رافضني حبزم وثبات مجيع أشكال التوطني والتهجري :ثالثاً
  .حقنا أن نعيش بكرامة

نعلن أن السالح الفلسطيين يف لبنان، ينبغي أن خيضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها، وفقاً ملقتضيات األمن الوطين اللبناين  :رابعاً
ويف هذا السبيل نعلن استعدادنا الكامل والفوري للتفاهم مع احلكومة اللبنانية، على قاعدة أن . الذي تعّرفه وترعاه السلطات الشرعية
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يف هذا السياق جاء املوقف الفلسطيين من نتائج مؤمتر احلوار اللبناين . ن الفلسطيين يف لبنان هو جزء من أمن املواطن اللبناينأمن االنسا
  .برهاناً أكيداً على قولنا وصدق النيات

كافح من أجل نعلن متسكنا حبقوقنا األساسية، كالجئني مقيمني قسراً ومؤقتاً يف لبنان، وكجزء من شعب فلسطيين ي :خامساً
  .سلوب املبادلةأإنّ حقوقنا هذه غري مشروطة بقضّية السالح، وال نفكر يف أي معاجلة ب. حريته واستقالله على أرضه

. نعلن متسكنا حبقنا يف مواصلة النضال السلمي الدميقراطي على مجيع املستويات، وضمن القوانني اللبنانية املرعية اإلجراء :سادساً
طلب دعماً من مجيع القوى والعائالت الروحية يف لبنان من دون احنيازات أو اصطفاف ألنّ فلسطني على مسافة كما إن نضالنا يت
  .واملعيار الرئيس هنا هو املوقف من قضّية فلسطني. واحدة من اجلميع

ّرره شعبنا من خالل ممثله الشرعي إن احللّ اجلذري واآلمن ملشكلتنا يف لبنان مرتبط ، بانتصار قضيتنا يف فلسطني وفقاً ملا ق :سابعاً
والوحيد، منظمة التحرير، وما عاد يساورنا أي شّك يف أنّ استقرار لبنان يشكل دعماً أساسياً لقضيتنا، كما أن خالص شعبنا يزيح 

وتضامننا، إىل احلل  لذلك حنن حقاً شركاء يف مشروع السالم العريب الذي سيؤدي، بإذن اهللا. عن كاهل إخواننا اللبنانيني عبئاً ثقيالً
  .املنشود الدائم والعادل

  
مق نتوجه هبذا اإلعالن إىل الدولة اللبنانية والشعب اللبناين جبميع عائالته الروحية واجتاهاته السياسية آملني حواراً صرحياً، ويف الع

  ".دولة فلسطني. "اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينيةالدولة : اللبنانية وال سيما بني الشرعّيتني -من شأنه ارساء العالقات الفلسطينية
  

ايضاً كلمة شرف ووفاء موجهة إىل مسيحيي لبنان يستعبد فيها املوقف  زكيبعد اعالن فلسطني ويف مناسبة الفصح اجمليد اطلق 
  .الفلسطيين من السياسة اللبنانية ومن الداخل اللبناين

  
شخصية لبنانية  ٤٤االعتذار الذي اطلقته  -قوى اللبنانية على سبيل املثال البيانوقد اعلنت ردود فعل اجيابية من معظم ال

مسري . القّوات اللبنانّية د عقد يف بيت الكتائب املركزي باالضافة إىل حديث رئيس اهليئة التنفيذّية يف الذيمسيحية، ولقاء املصاحلة 
إال أن موقفاً رمسياً مل يصدر مرحباً باعالن فلسطني لكن اللقاءات . املستقبل تلفزيون عرب شاشة أدىل بهالذي  ذارّيتجعجع االع

ية السياسية الرمسية عكست االجواء االجيابية من االعالن، وعلى السياسة اليت اتبعتها منظمة التحرير الفلسطينّية يف خالل االزمة السياس
  .االخرية واملمتدة حىت اآلن

  
بني اللبنانيّين والفلسطينّين رهن باالستقرار السياسي واألمين يف لبنان مما يتيح للشرعيتني  إنَّ الوصول إىل عالقات طبيعية وجيدة

  .احلوار وصوالً إىل اتفاق حيدد فيه حقوق الالجئني وواجباهتم، التزامات الطرفني والضمانات اليت ميكن أن يقدمها كل طرف
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