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  يف لبنان سابقاً،  ملمثل منظمة التحرير الفلسطينية بيان
  بشأن املوقف اللبناين من مسألة شفيق احلوت،

  الفلسطينيين املطرودين من ليبيا
  ]مقتطفات[ .12/9/1995، بيروت

  
  

مما ال شك فيه أن لبنان حتمّل من الهموم الفلسطينية أكثر من غيره من البلدان العربية، ولكني كنت   
ى لو اعتمد البعض لغة سياسية حضارية تترفع عن استعمال كلمات نابية غير الئقة ال بقائلها وال باملوجهة أتمن

لقد كان يف اإلمكان . إىل غير ذلك" مشحطه"أو " شحنهم"أو " زّتهم"الفلسطينيين أو " كب"و" نفايات"إليهم، من نوع 
والت التضخيم التي حذر منها الوزير فارس بويز طرح املسألة يف إطار عقلي وأجواء أخوية، وبمعزل عن حما

  .وعزاها إىل أسباب داخلية
وقد يكون من الضروري هنا اإلشارة إىل أن الفلسطينيين وليس لبنان، هم الذين بادروا، أكثر من مرة   

 بطلب فتح امللف الفلسطيني لتحديد العالقة بين الضيف واملضيف بما يكفل أوالً وقبل كل شيء، وضع تصور
ويف كل مرة سلكنا . املشبوهة واملرفوضة من جميع الالجئين من دون استثناء" التوطين"مشترك جلبه مشاريع 

، كنا ننتهي إىل قفل امللف مع مناشدة املسؤولين )وكانت األوىل يف عهد حكومة الرئيس كرامي(فيها هذا السبيل 
  .إثارته ملنا بعد

دما سألناه إذا كان سيعمل على إحياء جلنة احلوار، قال أنه رشيد الصلح، وعن) الرئيس(ففي عهد حكومة   
. كرامي) الرئيس عمر(يف عهد  مل يسمع شيئاً من هذا القبيل، ومل يؤلف تالياً جلنة حكومية بديلة من تلك التي كانت

  .واستمرت احلال على ما هي عليه يف عهد احلكومة احلالية، فال حوار وال من يحاورون
وفاء للحقيقة يفرض علينا االعتراف بأن حكومات لبنان املتعاقبة كانت حتترم باستمرار مع ذلك، فإن ال  

. وهذا أمر مل حتترمه ويا لألسف بعض الدول العربية. التي منحتها للفلسطيني سواء لإلقامة أو السفر" وثيقة السفر"
، هناك دول عربية مثل سورية، قدمت إىل الفلسطينيين كل ما يتمتع به مواطنوها من حقوق ووفاء للحقيقة أيضاً

  .باستثناء اجلنسية، وهذه مناسبة للفت من يحاولون تغطية القرار اجلديد بإقحام سورية يف املسألة
يس يف الكل يعلم أن للبنان وضعه الديموغرايف واالقتصادي اخلاص مما يميزه عن سورية وغيرها، ول  

وهذا ال يغيب عن بال الفلسطيني الذي يكن التقدير واالحترام لهذه اخلصوصية، . استطاعته أن يعطي أكثر مما أعطى
حتركاً يف نضالهم ضد اتفاق أوسلو ولذلك كان من الطبيعي أن الفلسطينيين يف لبنان كانوا أكثر الفلسطينيين 

ولكن ماذا يف وسعهم أن يفعلوا أكثر من . خلصوصية احلساسةوذلك بسبب قلقهم على مصيرهم يف بلد له مثل هذه ا
تسوية مهينة أغفلت حتى النظر إىل  باألميركي ـ اإلسرائيلي الزاحف صو" البولدوزر"االحتجاج والصراخ أمام هذا 

وجودهم؟ ولو كان الفلسطيني صاحب قرار، ولو كان قادراً على جتسيد قراره، ألصبح اليوم يف فلسطين يسعد 
مع ذلك، فهو يحاول أن ينهض وأن يتابع مسيرته . تقبال إخوانه العرب وبخاصة اللبنانيين واستضافتهمباس

، فكيف نفسر كل هذه التحركات السياسية وتلك النضالية وأن يضع حدّاً ملسيرة االستسالم الراهنة يف غزة، وإالّ
  العمليات االستشهادية؟

غير أين أسأل عما يطرحه . ضحايا إسرائيل ومن يؤيدها. رباًنحن كلنا ضحايا، لبنانيين وفلسطينيين وع  
سد على بعضها البعض، أم أن من واجبها أن تتحاور هل تتقاتل الضحايا يف ما بينها وتستأ: العقل علينا جميعاً

  (...)وتتفق على سبل اخلالص من هذا الواقع األليم؟ 
  

                                                 
 "13/9/1995، )بيروت" (النهار . 



 

 
 

  

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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