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 ،الشريفخلدون  ،"الفلسطيني ـ اللبناين جلنة احلوار"كلمة لرئيس 

يف  التي اعتُمدت األمنية نظام التصاريحالعمل بإلغاء فيها يعلن 

  القاهرة، خميم نهر البارد
  

  ]مقتطفات[ *.11/7/2012بيروت، 

  

[.......] 
 ـ حين فاحتني دولة الرئيس جنيب ميقاتي بإمكانية إسناد رئاسة جلنة احلوار اللبناين

ترددت وتهيّبت لعلمي بحساسية هذا امللف الذي يشكّل أحد املكونات األساسية  الفلسطيني إيلّ

 2006ملفاً رئيساً طُرح على طاولة احلوار األوىل يف العام  ألمن واستقرار لبنان فضالً عن كونه 

   .وأعيد طرحه بقوة على طاولة احلوار ما قبل األخيرة التي صدر عنها إعالن بعبدا

[.......]  

كثر تشعبًا، ملف رهبة بسبب ملف كان على مدى عقود ستة األكثر التهاباً يف لبنان واأل

حد األسباب الرئيسة النقسام اللبنانيين، فضالً عن أبعاده العربية واإلقليمية أكان وال يزال 

لدولية ويف املقام األول، هو ملف تسّبب به عدو لبنان وعدو العرب الذي اغتصب أرض فلسطين وا

    .ىل ديارهمإوهجّر أهلها ويعمل جاهداً ملنع عودتهم 
                                                            

  :اإللكتروين" الفلسطيني ـجلنة احلوار اللبناين "موقع  :املصدر *
http://www.lpdc.gov.lb/Media-Room/Press-Release/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF.aspx?lang=ar-lb 

جنة بمناسبة تعيين خلدون الشريف رئيسًا للّ يف بيروت صحايف يف السراي الكبير رمؤتموجاء هذا التصريح خالل 
  .خلفاً للسفير عبد اجمليد قصير
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[.......]  

ين اللبناين والفلسطيني من خالل إعالمكم لتقيكم اليوم ألضع أمام اجملتمعَأوهاأنذا 

   .استناداً على املعطيات املتوفرة أماميخطوط املسار للمرحلة املقبلة وذلك 

  :للتعاطي مع امللف الفسطيني يجب االستناد على ركائز ثالث

الركيزة اإلجرائية، تشمل كل اإلجراءات التي تخفّف من املشقات احلياتية    -1

   ىل قرارات حكومية؛إواملعاناة وحتتاج 

اون مع سفارة دولة الركيزة السياسية واألمنية، وهي تقوم بداية على التع  -2

   فلسطين كما وجميع األطراف الفلسطينية والقوى األمنية اللبنانية؛

الركيزة التشريعية والقانونية، التي تقوم على إعداد دراسات حول مشاريع   -3

القوانين والتشريعات بحيث تلعب اللجنة دور احملرّك واملعدّ واملقترح ويبقى الدور األساس للسلطة 

   .لبنانيةالتشريعية ال

[.......]  

فريق العمل الذي أترأسه هو عبارة عن هيئة حكومية مقرها رئاسة جملس الوزراء، 

و بآخر بحياة الالجئين أوتضم ممثلين عن وزارات معنية بشكل  2005تأسست يف أواخر العام 

، مؤسسة وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وزارة الصحة العامة: الفلسطينيين يف لبنان وحتديداً

 ،كهرباء لبنان، قيادة اجليش يف وزارة الدفاع، وزارة العدل، مديرية األمن العام يف وزارة الداخلية

   .ووزارة اخلارجية واملغتربين

   :ن نحدد ما سنقوم به من خطوات يف املرحلة املقبلةأمن خالل ما تقدّم نستطيع 

ن األمانة العامة أرسلت أأوالً، تفعيل اللجنة الوزارية املعنية بحسب االختصاصات علماً 

كتمال اكتب تأكيد لتعيين ممثلين عن الوزارات واإلدارات املعنية وستجتمع هذه اللجنة فور 

   التسميات؛
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ختصاصاتها وتتشكل من اثانياً، تشكيل جلنة فلسطينية تقنية تالقي اللجنة الوزارية ب

أصحاب الكفاءة واالختصاص من الفلسطينيين مع مراعاة التوزيع اجلغرايف للمخيمات وترفع 

  توصيات وتقدم االستشارات؛

ين اللبناين والفلسطيني بالتعاون ثالثاً، تأليف جلنة سياسية أمنية مصغّرة، تضم الطرفَ

  ليه؛إالتوصل  مع سفارة دولة فلسطين وكافة الفصائل وتكون مسؤولة عن تطبيق أي قرار يتم

بشرى إلغاء نظام التصاريح املعتمد  وأخيراً، ال بد يل ومن مقام رئاسة احلكومة أن أزفّ

يف خميم نهر البارد ابتداء من مطلع األسبوع املقبل؛ ويبقى للجيش أن يؤدي دوره ومهامه يف 

   . سوة بسائر املناطق اللبنانيةأاخمليم وحميطه عندما تدعو احلاجة 

صل، نعمل مع قيادة اجليش على بلورة آليات جديدة تسمح بإدخال مواد ويف سياق مت

البناء بما يسهّل عمليات الترميم واإلعمار الشرعي يف كافة اخمليمات املتواجدة على األراضي 

   .اللبنانية

ن الدولة ستعمل على استمالك أراضٍ يف حماذاة خميم نهر البارد إن نقول أوبقي 

   ". صامد"وأرض " األي برايم"ا يسهّل عملية إخالء منطقة بالسرعة املطلوبة ممّ 

[.......]  

ىل موضوع إالفلسطيني ستتطرق  ـذا كانت جلنة احلوار اللبناين إورداً على سؤال حول ما 

ىل هذا املوضوع يف الوقت إسيتم التطرق "نه أكد الشريف أالسالح الفلسطيني خارج اخمليمات، 

تأجيل "ىل إ ، داعياً"'من امللفات االكثر تعقيداً'لف السالح الفلسطيني هو ن مأ"ىل إ الفتاً ،"املناسب

كالمي عنه لبعض الوقت ألن آلية نزعه يتمّ وضعها من قبل الدولة اللبنانية فيما يقتصر عمل 

اللجنة على املواكبة واملساعدة، مع العلم أن هذا املوضوع قد جرى اتفاق بشأنه على طاولة 

   ." احلوار

الوضع مل يكن الئقاً يف السابق " :فيعلى سؤال حول الوضع يف نهر البارد، قال الشر ورداً

  ."خرىىل امللفات األُإجل الولوج أن املطلوب اآلن إعادة بناء الثقة من إو

[.......]  
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ن أراد لبنان أذا إ"نه أا جلهة املطالب االجتماعية واحلياتية لالجئين الفلسطينيين فرأى مّأ

 الّ إرض اللبنانية ولتأمين هذه املطالب لكل املقيمين على األ ن يسعى جاهداًأمنه فعليه أيحمي 

ن ننفذ أفينبغي علينا  ن ينفذ لنا شيئاًأحد أوحين نطلب من . رضأنكون نربي قنابل موقوتة على 

  ."يف املقابل مراًأله 



 

 
 

  

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 الوثيقة هذه حتميل يمكن

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


