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 اجتماع بين  قددولة فلسطين يف لبنان تعلن فيه عسفارة لبيان صحايف 

 برعاية رئيس جملس النواب اللبناين " حماس"و "فتح"ي حركتَ

0Fلتعزيز املصاحلة الفلسطينية نبيه بّري
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 ]مقتطفات. [٢٠١٥ / ٥ / ٧

 

 / ٥ / ٧[ي يف مكتبه يف عين التينة بعد ظهر اليوم عقد رئيس جملس النواب نبيه برّ

تابع سبل حتقيق " حماس"و "فتح"ي بين وفدين قياديين من حركتَ مشتركاً اجتماعاً] ٢٠١٥

وطرح جملة أفكار واقتراحات للدفع يف هذا االجتاه، ولقيت  ،املصاحلة وتعزيز الوحدة الوطنية

 .من الطرفين ترحيباً

ي مع كل وفد على قد اللقاء املشترك بعد اجتماعين منفصلين عقدهما الرئيس برّوقد عُ

حمد ة يف لبنان عزام األواملشرف على الساح" فتح"م عضو اللجنة املركزية حلركة وض. حدة

. بو العرداتأتحرير الفلسطينية يف لبنان فتحي ومنظمة ال" فتح"مين سر أشرف دبور وأوالسفير 

بو مرزوق، وضم ممثل احلركة يف لبنان أنائب رئيس املكتب السياسي موسى  "حماس"وترأس وفد 

 .حممد جباوي" أمل"وحضر عضو املكتب السياسي يف حركة . ولين آخرينعلي بركة ومسؤ

ي كرس مع دولة الرئيس برّ يجابياًإكان اللقاء : "عد اللقاء املشتركبو مرزوق بأوقال 

وركز . املنطلق الذي ينطلق منه دولته، بأن فلسطين هي املعيار وهي القبلة السياسية لكل العرب

اءة من الواقع ي اقتراحات بنّ واملصاحلة الفلسطينية، وقدم برّ اللقاء على الوضع الفلسطيني

اءة لها عالقة ن هذه االقتراحات التي قدمها دولته كانت اقتراحات بنّأوال شك  ،[....] اللبناين

وقد تكلم معنا يف . ن نطبق كل ما توافقنا عليهألفلسطينية واحلكومة الفلسطينية وباملصاحلة ا
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 :، يف الرابط التايلاملوقع اإللكتروين لسفارة دولة فلسطين لدى اجلمهورية اللبنانية :املصدر 
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 اللقاء الذي نعتقد أنه إىلبو نداء الذي انضم أخ ، فكان اللقاء الثاين مع األاًالبداية ثم وجد جتاوب

املصاحلة الفلسطينية وعمل احلكومة الفلسطينية يف  إىلسيكون مساهمة ممتازة يف الوصول 

 ."قطاع غزة

. ي مرتين، وكالعادة ناقشنا الهموم املشتركةتشرفت بلقاء الرئيس برّ: "ا عزام فقالأمّ

ساسي للدفاع عن احلقوق الفلسطينية، ليس على مستوى ا�يمات الفلسطينية أسند  دائماًودولته 

اقتراحات ونصائح لقيت  إىلواستمعنا منه [....] . بل على مستوى القضية الفلسطينية ،يف لبنان

كلت يف مام حكومة التوافق الوطني التي شُأانبنا، تتعلق بإزالة العقبات من كل ترحيب من ج

ل املسؤولية ن، وهي حتى اآلن مل تصبح حكومة فاعلة رغم مرور سنة على تشكيلها يف حتمّفلسطي

من أجل إعمار قطاع غزة وإعادة توحيد مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية واالنطالق باتفاق 

حتى اآلن من ، ومل تتمكن ٢٠١١/  ٤/  ٥ع يف القاهرة برعاية مصرية يف قّاملصاحلة الذي وُ 

 ."كل بنودهنحو تنفيذ االنطالق 

يجابية وعملية، وقد إفكار أي هي معنا لها من دولة الرئيس برّفكار التي استاأل: "أضاف

ار وكيفية تنفيذها ملناقشة هذه األفك ثنائياً أُخرىن نلتقي مرة أبو مرزوق أخ موسى ألنا واأاتفقت 

الوطني من العمل بمساعدة كل  فقاوتمكين حكومة التو ،زالة االنقسام وكل العقباتإلالنطالق نحو 

 ".[....] فيذ كل بنودهوتن ،عت االتفاقالفصائل التي وقّ 


