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  مذكرة للقوى الفلسطينية يف لبنان إىل رئيس احلكومة اللبنانية

  اللبنانية –بشأن العالقات الفلسطينية 
8/10/2005.  

   
  

  توطئة: أوالً 
، عرف الالجئون الفلسطينيون أشكاالً عديدة من 2005وحتى عام  1948منذ اللجوء الفلسطيني، إىل لبنان عام 

ويف ظل حماوالت الكيد للبنان، يصبح من الضروري إعادة صياغة عالقات .. اللبنانية، –العالقة الفلسطينية 
لبنانيًا  –الالجئين الفلسطينيين يف لبنان مع الدولة اللبنانية بشكل واضح وصحيح، وهو ما يعني حواراً فلسطينياً 

  .لرسم هذه العالقة بما يحفظ مصالح وحقوق الطرفين وبما يعزز العالقات يف مواجهة التحديات
  

  قواعد ال بد منها: ثانياً 
بين يدي هذا احلوار ال بد من حتديد جملة من القواعد األساسية التي ترسم حدود هذا احلوار وتوضح مالمح ما 

  .نسعى للوصول له
الالجئون الفلسطينيون يف لبنان هم جزء ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهم متمسكون بحقهم يف العودة إىل  – 1

  ..م التي أُخرجوا منهاأرضهم ودياره
  .الفلسطينيون يف لبنان ليسوا معنيين بالتدخل يف شأنه الداخلي بل هم معنيون بالعمل من أجل قضيتهم – 2
فلبنان القوي اآلمن املتماسك قوة لفلسطين وقضية .. الفلسطينيون يف لبنان معنيون بأمن واستقرار لبنان – 3

  .فلسطين
ن أن يعيشوا عيشاً كريماً عزيزاً يف إطار واضح من احلقوق والواجبات، ويف ظل من حق الفلسطينيين يف لبنا – 4

  .تشريعات وقوانين واضحة وليس فقط إجراءات إدارية
قضية الالجئين يف لبنان قضية سياسية، لذلك من غير املنطقي أو املقبول التعاطي معها يف إطار أمني، بل ال  – 5

  .بد أن تبقى يف إطار سياسي
مرجعية احلوار فلسطينياً إطار موحد يضم كل القوى الفلسطينية الفاعلة يف لبنان، أمّا : إطار احلوار يف – 6

  .مرجعية احلوار لبنانياً فهي احلكومة اللبنانية
  

  املطالب الفلسطينية: ثالثاً 
ار العالقة اللبنانية إن هذه املطالب تعني بالنسبة للشعب الفلسطيني يف لبنان حتقيقاً للعيش الكريم، وتصويباً ملس

  :الفلسطينية، وصفحة جيدة من شأنها أن حتقق مصالح الطرفين، وفيما يلي عناوين هذه املطالب –
  :حق العمل – 1

السماح للفلسطينيين يف لبنان بممارسة جميع املهن، ويف إطار تشريعي وقانوين يحفظ لهم حقوقهم حال القيام 
  .بواجباتهم الوظيفية

  :حق التملك – 2
إعطاء الفلسطيني حق التملك يف لبنان، وتعديل قانون التملك الذي استثناه دون ذلك، ومنَعهُ من تسجيل العقارات 

  .باسمه
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  :إعمار اخمليمات وخدماتها – 3
املساعدة يف دفع األونروا لصيانة وتطوير البنى التحتية للمخيمات وتوفير اخلدمات األساسية لها من شبكات  �

  .الهاتف والطرق والصرف الصحي، بالتعاون مع الوزارات واملؤسسات الرسمية اللبنانية
  .بساكنيها يوماً بعد يوم السماح بإدخال مواد البناء إىل اخمليمات لترميم وصيانة وتوسيع البيوت التي تضيق �
  :تنظيم اإلجراءات األمنية يف حميط اخمليمات – 4

لبناين  –بما يضمن تخفيفها وبالتايل تخفيف التوترات الناشئة عن ذلك، وبما يضمن حتقيق تعاون فلسطيني 
  .يحمي األمن يف اخمليم وخارجه

  :حقوق املمارسة السياسية واملدنية لصالح القضية الفلسطينية – 5
ويقتضي هذا السماح بإنشاء .. يشمل هذا حق الالجئين يف العمل السياسي واإلعالمي والثقايف واالجتماعي

  .املؤسسات اخملتلفة وترخيصها
  :ترتيبات قانونية – 6

اللبنانية وقعت جملة من اإلشكاالت القانونية  –يف ظل كثير من االضطراب واخللل الذي اعترى العالقة الفلسطينية 
بشطب الالجئين من القيود اللبنانية، أوراق : قتضي ترتيباً قانونياً ومعاجلة على أسس واضحة، وهي تتعلقالتي ت

  ).NR(فاقدي الهوية، ووضع احملكومين، ومعاجلة وضع فاقدي الهوية 
ه أن إننا إذ نشير إىل هذه املطالب فإننا نؤكد أن حتقيقها وإجنازها يحتاج إىل حوار مفتوح وصريح بناء ما شأن

  .اللبنانية –يؤدي لنظم كامل للعالقة الفلسطينية 
  

  اللبنانية –صيغة العالقة الفلسطينية : رابعاً 
على الرغم من االعتراف العربي بمنظمة التحرير الفلسطينية، إالّ إن التوافق الفلسطيني الداخلي الذي جرى التعبير 

بوضعها احلايل ال تمثل كل الشعب الفلسطيني كونها ال  .ف.ت.، أكد أن م2005] مارس[عنه يف إعالن القاهرة آذار 
تضم جميع الفصائل الفلسطينية، لذا اقتضى األمر االتفاق على تطويرها وإعادة بنائها على أسس سياسية 

  .وديمقراطية جديدة
ناين الوزراء لبنانية مشتركة، تضم من اجلانب اللب –إننا نعتقد أن صيغة العالقة األمثل هي تشكيل جلنة فلسطينية 

ذوي العالقة يف ملف الالجئين يف لبنان، ومن اجلانب الفلسطيني ممثلين عن املرجعية الفلسطينية يف لبنان التي 
  .تعمل الفصائل على تشكيلها

إن مثل هذه الصيغة ستكون قادرة على احلوار والنقاش والوصول إىل االستنتاجات والقرارات املناسبة، ثم العمل 
  .يف اجلانبين الفلسطيني واللبناين وهي الوحيدة القادرة على ضمان استقرار العالقة على اجلانبينعلى تنفيذها 



 

 
 

  

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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