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  إعالن ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  اللبنانية –يف لبنان بشأن العالقات الفلسطينية 

  7/1/2008بيروت، 
  
  

عضو اللجنة املركزية حلركة  أطلق ممثل اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية لدى اجلمهورية اللبنانية،
، حدد فيه معامل السياسة الفلسطينية التي "فـي لبنان إعـالن فلسطين"ثيقة عباس زكي اليوم ، يف بيروت و" فتح"

 .التحرير الفلسطينية جتاه لبنان تتبناها وتنتهجتها منظمة
 :وفيما يلي النص الكامل لإلعالن

متصلة من  ، جلأ قسراً إىل لبنان حوايل مئة ألف فلسطيني شهدت حياتهم سلسلة1948فلسطين عام  يف أثر نكبة
جراء اجتماع معظم املقاومة  عن الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم 1967صعوبات بفعل النزوح الثاين عام ال

الذي شرَّع قواعد التمركز  1969القاهرة  من اتفاق: الفلسطينية على أرض لبنان يف غضون بضع سنوات
هات العربية مع اسرائيل التي أفضت إىل إقفال جميع اجلب 1973 واالنطالق يف جنوب لبنان، إىل حرب تشرين

 .1971 – 1970اللبنانية، وما بين هذين التاريخين ما وقع من أحداث دامية يف األردن  باستثناء اجلبهة
اإلنصاف يقتضي القول ان الوجود  وال فائدة اآلن من استعادة السجال السياسي الذي حكم تلك الفترات، ولكن

والعسكري، قد أثقل كثيراً على هذا البلد الشقيق ورتـَّب عليه أعباءً  يالفلسطيني يف لبنان، بحجمه البشري والسياس
دولة ) واحتماله، وبالتأكيد فوق نصيبه املعلوم من واجب املساهمة يف نصرة القضية الفلسطينية فوق طاقته

افية إصابات بالغة ما عادت خ ، األمر الذي أصاب دولته واقتصاده واجتماعه اإلنساين وصيغة عيشه)مساندة
 .على أحد

 1975الفلسطيني يف لبنان، على نحو ما شهدنا، وبخاصة يف أثناء حروب  وكذلك من اإلنصاف القول أن التورُّط
 .يف جممله قسرياً بفعل ظروف داخلية وخارجية أشبه ما تكون بالظروف القاهرة ، إنما كان1982 –

وفتحاً لباب املراجعة،  ، بل رفقاً بالضحيتين،"مرةاملؤا"نقول هذا تنصالً، وال من قبيل نسبة ما جرى إىل  وال
األمر، فإننا من جانبنا نبادر إىل االعتذار عن أي ضرر  ومساعدةً ألنفسنا جميعاً على تنقية الذاكرة، وأياً ما كان

 .وهذا االعتذار غير مشروط باعتذار مقابل. أو من غير وعي أحلقناه بلبنان العزيز، بوعي
السبعينيات  ظلت أوضاع الالجئين الفلسطينيين يف لبنان متردّية على الدوام، حتى يف عقد ،ويف اجملال اإلنساين

الدولة اللبنانية منذ البداية  فقد تخلت. حيث بلغ الفلسطيني أقصى درجات انتعاشه واستقوائه باملقاومة
ي قـَصَرت مهمتها على احلد األدنى الت" األنروا"إىل وكالة  مسؤوليتها عن رعاية الالجئين، وأوكلت هذا األمر برمته

التزايد  وإنتاج، مع تناقص ميزانيتها وتقديماتها على نحو مستمر، على الرغم من" تشغيل" من دون" الغوث"من 
 .الطبيعي الحتياجات الالجئين

ملك والتنقل اللبنانية من قوانين جمحفة بحق الالجئين، تتعلق باإلقامة والت وقد تفاقم الغبن بما سنـَّ َته الدولة
معاجلة سريعة،  بين الدول، وهذه قضية ال تزال عالقة وحتتاج إىل" املعاملة باملثل"متذرعة بقاعدة  والعمل،

 .بصرف النظر عن أي بُعد سياسي أو أمني
 توافر عوامل ذاتية ودولية ساعدت القيادة اللبنانية والفلسطينية على إنضاج خيارات وشهدت أواخر الثمانينيات

 .ية كبرى ملصلحة الشعبينتاريخ
، فيما كان 1989يف الطائف " وثيقة الوفاق الوطني"بإقرارهم  فقد تمكن اللبنانيون من وضع حد للحرب الداخلية

يف  1987نضالهم الوطني إىل األرض احملتلة، من خالل االنتفاضة الشعبية عام  الفلسطينيون ينقلون مركز
قيام السلطة  بتبنـّي خيار الدولتين، وما أعقب ذلك من 1988يني عام ثم قرار اجمللس الوطني الفلسط فلسطين،

اجلانب الفلسطيني عملياً أنه ما عاد  ، وبذلك أكد1993الوطنية الفلسطينية على أرضها بموجب اتفاقات أوسلو 
 .سياسي أو أمني يف لبنان أو انطالقاً منه يفكر، ال اختياراً وال اضطراراً، يف أي مشروع
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الكبير فرصة تاريخية لتصحيح العالقات اللبنانية الفلسطينية اعتباراً من العام  والً أن يشكل هذا التحولوكان مأم
ومنظمة التحرير  الدولة اللبنانية: بما يليق بتضحيات الشعبين وكرامة كل منهما، وبقيادة الشرعيتين ،1990

التحرير مقصيَّة ً عن شؤون الفلسطينيين يف  الفلسطينية، بيد أن ظروفاً وتطورات حالت دون ذلك؛ إذ بقيت منظمة
أمني األمر الذي راكم تعقيدات وفاقم مشكالت كان من نتائجها  لبنان، وحتول الشأن الفلسطيني إىل ملف

االختبار  ا ال بد من االشارة إىل جناح املوقف الفلسطيني يف هذانهر البارد األخيرة، وهن املأساوية أحداث خميم
 .الصعب جلهة الصدقية وحسن النيات جتاه الدولة اللبنانية

آيار  15اللبنانية بعد  التحرير الفلسطينية تنظر بأمل كبير إىل استئناف العالقات الرسمية مع الدولة إن منظمة
وهذا ما يجعل . اللبنانية مؤخراً يف غير مناسبة التي أظهرتها احلكومة ، كما تشهد على االستعدادات الطيبة2006

 .للمعاجلة السليمة جميع املشكالت العالقة قابلة
 :استناداً إىل ما تقدم نعلن ما يلي

واالنفتاح الصادق  أنفسنا وإخوتنا اللبنانيين بال استثناء إىل جتاوز املاضي بأخطائه وخطاياه، إننا ندعو: أوالً
للشعب اللبناين الشقيق على ما قدم من  كما نشعر بامتنان عظيم. مصاحلة يف العمق تليق بأصالة شعبينا على

باألصالة عن نفسه دائماً، وبالنيابة عن جميع العرب يف  تضحيات جسام لقضيتنا الفلسطينية على مدى عقود،
 .كثير من األحيان

بجميع مكوناتها  بنان واستقالله، يف ظل الشرعية اللبنانيةنعلن التزامنا الكامل، بال حتفظ، سيادة ل :ثانياً
 .الداخلية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومن دون أي تدخل يف شؤونه

. وثبات جميع أشكال التوطين والتهجير نعلن تمسكنا بحقنا يف العودة إىل وطننا فلسطين، رافضين بحزم: ثالثاً
 .مةبكرا وإىل أن نعود من حقنا أن نعيش

الدولة اللبنانية وقوانينها، وفقاً ملقتضيات  نعلن أن السالح الفلسطيني يف لبنان، ينبغي أن يخضع لسيادة: رابعاً
ويف هذا السبيل نعلن استعدادنا الكامل والفوري . وترعاه السلطات الشرعية األمن الوطني اللبناين الذي تعرّفه

. املواطن اللبناين أمن اإلنسان الفلسطيني يف لبنان هو جزء من أمن احلكومة اللبنانية، على قاعدة أن للتفاهم مع
 .اللبناين برهاناً أكيداً على قولنا وصدق النيات يف هذا السياق جاء املوقف الفلسطيني من نتائج مؤتمر احلوار

ب فلسطيني األساسية، كالجئين مقيمين قسراً ومؤقتاً يف لبنان، وكجزء من شع نعلن تمسكنا بحقوقنا: خامساً
أي معاجلة  أجل حريته واستقالله على أرضه، إن حقوقنا هذه غير مشروطة بقضية السالح، وال نفكر يف يكافح من

 .بأسلوب املبادلة
الديمقراطي على جميع املستويات، وضمن القوانين  نعلن تمسكنا بحقنا يف مواصلة النضال السلمي: سادساً

نضالنا يتطلب دعماً من جميع القوى والعائالت الروحية يف لبنان من دون  اللبنانية املرعية اإلجراء، كما إن
قضية  واملعيار الرئيس هنا هو املوقف من. اصطفاف ألن فلسطين على مسافة واحدة من اجلميع انحيازات او

 .فلسطين
ا قرره شعبنا من قضيتنا يف فلسطين وفقاً مل إن احلل اجلذري واآلمن ملشكلتنا يف لبنان مرتبط بانتصار: سابعاً

التحرير، وما عاد يساورنا أي شك يف أن استقرار لبنان يشكل دعماً أساسياً  خالل ممثله الشرعي والوحيد، منظمة
شركاء يف مشروع  كما أن خالص شعبنا يزيح عن كاهل إخواننا اللبنانيين عبئاً ثقيالً، لذلك نحن حقاً لقضيتنا،

 .الدائم والعادل ه وتضامننا، إىل احلل املنشودالسالم العربي الذي سيؤدي، بإذن الل
بجميع عائالته الروحية واجتاهاته السياسية آملين  ونتوجه بهذا اإلعالن إىل الدولة اللبنانية والشعب اللبناين

الدولة : اللبنانية وال سيما بين الشرعيتين –ارساء العالقات الفلسطينية  حواراً صريحاً ويف العمق من شأنه
 ."دولة فلسطين. "ومنظمة التحرير الفلسطينية نيةاللبنا

  



 

 
 

  

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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