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  تصريح لرئيس الدائرة السياسية يف
  منظمة التحرير الفلسطينية، فاروق القدومي،

  بعد لقائه رئيس احلكومة اللبنانية، رفيق احلريري
  ]مقتطفات[ .18/11/1996بيروت، 

  
  

واملسألة األساسية هي . ونناقش الكثير من القضايا والعالقات الثنائية يسعدنا أن نلتقي دولة الرئيس"  
لسلمي وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي يف هذا اجملال، خصوصاً أن هذا املسار تعطل بسبب املسار ا

املواقف واإلجراءات اإلسرائيلية التي تتنكر للمسألة السلمية وتريد أن تغير كل األسس التي قام عليها مؤتمر مدريد 
لصعوبات التي نلقاها من خالل املفاوضات أو كذلك بحثنا يف األوضاع داخل األراضي احملتلة وشرحنا ا. للسالم

وال بد . إىل ذلك بحثنا يف تعزيز العالقات الثنائية. من خالل احلصار املفروض على الشعب الفلسطيني يف الداخل
من أن تبرز قضية الالجئين لتثير االهتمام الدويل بهدف دعمها سياسياً ومادياً، خصوصاً أن هذه القضية بارزة 

والشعب اللبناين استضاف الشعب الفلسطيني، وضحى كثيراً من أجل القضية الفلسطينية ويتحمل هذه يف لبنان، 
ونريد بالفعل أن نقول للعامل إن هؤالء الالجئين يريدون العودة إىل بالدهم ويرفضون التوطين، وال . املسؤولية

  .يمكن أن يبقوا يف لبنان إذا سنحت لهم الفرصة كي يعودوا إىل بالدهم
كذلك بحثنا يف قضية القدس، وهي قضية مركزية أساسية، وال بد من احلفاظ على عروبة القدس وعلى   

حقوقنا فيها، ولبنان يقف معنا ومع أشقائنا جميعاً للحفاظ على األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية وعلى 
  ".الفلسطينية حقوقنا وضرورة خروج اإلسرائيليين من القدس الشرقية لتكون عاصمة الدولة

هل تناول البحث موضوع التمثيل بين لبنان والكيان الفلسطيني؟ وهل هو على مستوى سفارة أم : وسئل  
ونحن دائماً نأتي إىل لبنان . املعروف أن لبنان يعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية: "مكتب تمثيل؟ فأجاب
هناك اعتراف أيضاً بدولة و. عضاء يف اجلامعة العربيةوعالقتنا بلبنان رفيعة جداً، ونحن أ .ونناقش قضايا كثيرة

  ."فلسطين
  [.......]  
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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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


