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  1 -  ندوة
  

  اللبنانية والدولة الفلسطينية اخمليمات
  *البارد نهر بعد ما تداعيات

  اخلازن فريد           الدين تقي سليمان                                         
  مكاوي خليل    السيد رضوان                                         
  **ناجي كمال                                         
  

  سويد حممود: احلوار أجرى
  فخر أبو صقر                    

  فخر أبو صقر        : حترير
  

 وانعطافات حادة تعرجات فصاعداً، 1969 سنة منذ سيما وال الفلسطينية، – اللبنانية للعالقات البياين اخلط شهد
 وعدم والريبة بالتباعد مملوءة حقبة لوال الصورة بتلك ظهورها ممكناً  كان ما واالنعطافات التعرجات وهذه. مؤملة
 بالتدريج، تكتسب، وراحت جديد، مسار على الفلسطينية -  اللبنانية العالقة استوت 2006 سنة منذ لكن،. الثقة

 يف الفلسطينية التحرير ملنظمة ممثلية بافتتاح كذل عن التعبير وجرى والتحاور، والتفاهم الثقة من جديدة عناصر
 يف مهماً  شوطاً  احلوار هذا وقطع. الفلسطينية التحرير منظمة مع للحوار رسمي لبناين فريق تأليف ثم بيروت،
 جراء وقعت التي البارد نهر خميم أحداث أن غير. املتمادية املشكالت وحل املوروثة، العقبات تذليل نحو الطريق

 موقتاً، الفلسطيني – اللبناين احلوار استكمال أعاقت العبسي، شاكر بقيادة فيه" اإلسالم فتح" جماعة استحكام
. سابقاً  عليه االتفاق تم ما تنفيذ وعطلت الوراء، إىل أشواطاً  احلوار هذا جوانب بعض وأعادت جديدة، أحواالً  وخلقت

 يف العبسي شاكر جمموعة مواجهة يف اللبناين املوقف مع تماماً  متطابقاً  كان الفلسطيني املوقف أن والالفت
 يمهد واخمليمات، اللبنانية الدولة بين العالقة تاريخ يف القليلة املرات من وهو التوافق، هذا ولعل. البارد نهر خميم

  .املتبادلة الثقة من جديدة أوضاع يف احلوار الستعادة الطريق
 هذه جمرى يف كثيرة أمور تغيرت وهل البارد؟ نهر معارك ضوء يف الفلسطينية -  اللبنانية العالقات تسير أين إىل

 يلي فيما ندرج الذي الندوة، هذه يف احلوار مدار كانت وغيرها األسئلة هذه كله؟ ذلك آثار هي وما األحداث؟
   .وقائعه

   
 اللبنانية السلطة بين العالقة مستقبل ستناقش التي الندوة هذه إىل دعوتنا تلبية لكم ونشكر جميعاً، بكم نرحب 

 السلطة لدى كان هل: هو األول والسؤال. األخيرة الثالثة األشهر يف البارد نهر يف حدث ما ضوء يف واخمليمات
 ترجمة أمكن وهل لبنان؟ يف للفلسطينيين املدنية واحلقوق والسالح اخمليمات موضوع يف شاملة رؤية اللبنانية

  منها؟ نفذ وماذا الرؤية؟ لهذه العامة اخلطوط هي ما تنفيذي؟ خمطط إىل الرؤية هذه
  

 بدأت رئاستها، شرف يل والتي ،2005 أكتوبر/األول تشرين يف الوزراء جملس ألّفها التي اللجنة :مكاوي خليل
 وبصورة اللبنانية، احلكومة لها رسمت اللجنة وهذه. البارد نهر خميم أحداث قبل عام ونصف عام منذ عملها

 الفلسطينيين لإلخوة واحلياتية اإلنسانية القضايا بمعاجلة تتلخص واضحة خطوطاً السنيورة، الرئيس خاصة
 منظمة ممثلية فتح إعادة على عالوة وداخلها، اخمليمات خارج السالح موضوع معاجلة ثم لبنان، يف املوجودين

 اإلخوة بين حوار لفتح 1990 سنة يف جرت حماولة ثمة إن القول وأستطيع. لبنان يف الفلسطينية التحرير
 يكن مل لبنان أن تقديري ويف. تالشت ثم ثالثة، أو اجتماعين بعد تثمر مل احملاولة هذه لكن. ولبنان الفلسطينيين

 اللبنانيين بين التقارب هذا مثل يف ترغب تكن مل آنذاك الوصاية سلطة ولعل. الفترة تلك يف أمره سيد
 اخمليمات أن األحداث وبرهنت. قناعة عن احلكومة أطلقتها وشفافة جدية حماولة أول هذه وكانت. والفلسطينيين

 الشعب من الفئة هذه استمرت ما إذا القانون على واخلارجين واألصوليين للمتطرفين خصبة أرضاً تصبح أن يمكن
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 التي املتمادية الكارثة وهذه البارد، نهر يف جرى ما الساطع والدليل. واحلرمان البؤس يف تعيش الفلسطيني
 وعندما. الفلسطينيين اإلخوة لدى وكذلك األمور، هذه إىل بالنسبة واضحة رؤية الدولة لدى كان إذاً،. حالياً نعيشها

 احلوار طاولة على وضعها املمكن من أن تعتقد التي املطالب لنا تقدم أن كافة الفصائل إىل طلبنا معاً  اجتمعنا
 التحالف فصائل مطالب أم الفلسطينية التحرير منظمة فصائل مطالب أكانت جميعها، وكانت. ومعاجلتها
 تعرفون الفلسطيني، السالح موضوع يف. لبنان يف الفلسطيني للشعب اإلنسانية احلقوق على ترتكز الفلسطيني،

 وتم اخمليمات، خارج للسالح حد وضع الضروري من أن هو واضحاً قراراً اتخذت اللبنانية احلكومة أن جميعاً
 داخل السالح موضوع أمّا. للتنفيذ أشهر ستة اجلميع ومنح باإلجماع، اللبناين الوطني احلوار يف ذلك على االتفاق

 شرعنته يعني ال وهذا. اللبنانية السيادة إطار ضمن والتنظيم الضبط إىل يحتاج إنه البداية، منذ قلنا، فقد اخمليمات
 يف والسالم االستقرار إىل ويسيء الفلسطينيين، اإلخوة إىل يسيء اخمليمات داخل الفالت فالسالح اإلطالق؛ على

 أن غير. تنظيم بال يبقى أن به املسموح من عاد ما السالح هذا أن أنفسهم الفلسطينيين لدى قناعة وثمة. لبنان
 األمور هذه معاجلة أعاقا ذلك، إثر يف لبنان فيها وقع التي السياسية األزمة ثم ،2006 يوليو/تموز حرب اندالع

 وتعود اللبناين الوفاق ويتحقق األمور تهدأ فعندما. اإلطالق على ال،. ذلك تناسينا أننا يعني ال وهذا. كلها
 أعتقد وال. اللبنانية السيادة إطار يف ووضعه الفلسطيني السالح موضوع يف البحث سنعاود العمل، إىل املؤسسات

 قيمته؟ هي وما األحوال؟ جميع يف السالح هذا وملاذا. أرضها على الوضع هذا مثل تقبل العامل يف دولة هناك أن
 لتحرير الشعبية اجلبهة هما فقط فصيلين عدا ما اخمليمات خارج سالحاً يمتلكون ال الفلسطينيين أن نعرف نحن

 وأعدنا عملنا، باكورة كان فقد الدبلوماسي التمثيل موضوع أمّا. االنتفاضة وفتح العامة، القيادة – فلسطين
 الظروف أقفلته لقد. املكتب هذا تقفل مل اللبنانية الدولة أن واحلقيقة. الفلسطينية التحرير ملنظمة مكتب افتتاح

. لبنان من املنظمة قوات خروج مثل تداعيات من أعقبه وما 1982 سنة للبنان اإلسرائيلي االجتياح أي واحلرب،
 وتمكنا. لبنان يف لها ممثالً  زكي عباس األخ التحرير منظمة وعينت املكتب، هذا حافتتا هو به قمنا عمل أول وكان

 الفلسطيني، للشعب والوحيد الشرعي املمثل هي التحرير منظمة نعتبر طبعاً، ونحن،. العالقات أحسن تطوير من معه
 شأن فهي فيها، نتدخل ال نحن فلسطينية، – فلسطينية خالفات ثمة كان وإذا. اخلارج يف أم الداخل يف أكان

 الصفحة طي يف نرغب إننا لهم قلنا الفلسطيني التحالف وممثلي املنظمة ممثلي مع األول االجتماع ويف. فلسطيني
 ضمن لبنان يف الفلسطينيين مطالب املمكن بقدر ونلبي العالقات، أحسن إلقامة جديدة صفحة وفتح القديمة

 األسف، ومع. احلوار هذا يثمر كي منهم موحد بوفد املقبلة، املرة يف جنتمع، أن إليهم وطلبنا. والسيادة القوانين
 مل ذلك ومع. املوضوعات هذه يف للبحث معنا يجلس موحد وفد على تتفق أن الفصائل تستطع مل الساعة هذه حتى

 باختصار هذه. الطاولة على املوجودة املطالب لتحقيق ومثابرة بجد عام ونصف عام منذ جهدنا وتابعنا نتوقف،
 القائمة السياسية األزمة هذه من الرغم على عملنا متابعة يف جادون ونحن املوضوع، هذا يف احلكومة رؤية

 الفلسطينيين باإلخوة حلت إنسانية كارثة إنها. متوقع غير بعداً أضافت التي البارد نهر أحداث وقعت ثم حالياً،
 البارد نهر ألزمة إن. املعاجلة إىل حتتاج طارئة ظروفاً علينا فرض ما وهذا خميم، إىل خميم من جمدداً فتهجروا

 احملور ثم. النار إطالق وقف فور به القيام يجب ما أي ،emergency plan هو األول احملور. حمورين أو شقين
. اخمليم هذا حميط أصابت كبيرة أضراراً ألن اخمليم، جوار وكذلك اخمليم بناء إعادة هو الذي املدى البعيد الثاين
 املمكن غير من أن وأكرر. مستقبالً املوقف هذا جملابهة ومشاريع ودراسات خمططات إعداد على أشرفنا ونحن
 األحداث قبل البارد ونهر". الذاتي األمن" بفكرة القبول املمكن غير ومن اآلن، بعد الفلسطيني السالح موضوع جتزئة

 عنه، مسؤولة اللبنانية الدولة وستكون سكانه، إليه سيعود اخمليم هذا. آخر أمراً بعدها وسيصبح أمراً، كان األخيرة
 إىل وأدى ذريعاً فشالً  فشل اخمليم هذا يف الذاتي األمن ألن إليه، بالعودة الفلسطينية املسلحة للفصائل نسمح ولن
  .اإلنسانية الكارثة هذه

  
 إنه. فلسطينياً سالحاً  ليس اآلن، املشكلة صاحب البارد، نهر خميم يف املوجود السالح أن إىل اإلشارة من بد ال 

  .لبنان يف الفلسطيني العمل سياق يف تندرج ال التي العبسي شاكر جمموعة سالح
  

 هذه استطاعت هل الفلسطينية؟ الفصائل عهدة يف أليس األحداث؟ قبل اخمليم هذا كان مَنْ عهدة يف :مكاوي خليل
  .ما يوماً الفشل هذا تكرار يف نرغب ال ونحن. فشلت إذاً األمر؟ هذا حدوث تمنع أن الفصائل
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  املدنية واحلقوق والسيادة األمن
  

 األمن إن. البلد تشكيل إعادة حماور من أساسي حمور هو لبنان يف والسيادة األمن موضوع إن :اخلازن فريد
 من نوع فهناك املدنية، احلقوق أي اآلخر، اجلانب أّما. وخارجها اخمليمات داخل السالح اآلن يواجهان والسيادة
 باحلد تتمتع أن األعوام عشرات منذ بلبنان املقيمة الفئة لهذه يتاح أن الضروري من أن على اللبناين اإلجماع

 عوامل دخلت البارد نهر أحداث بعد لكن. العامل يف بلد أي يف إنسان لكل حق هي الني الكريمة احلياة من األدنى
 اللبناين اجليش بين وقعت العسكرية الصدامات أكبر أن املوضوع هذا يف الالفتة واملفارقة. الصورة غيرت جديدة

 تواصل هناك صار وحين الفلسطيني، اجلانب مع للحوار رسمية لبنانية جلنة تألفت الذي الوقت يف" اإلسالم فتح"و
 فعالً  نحن واليوم. األوىل املفارقة هي ههذ. واالجتماعية اإلنسانية احلقوق موضوع يف الطرفين بين ورسمي جدي

 البارد نهر بعد ما مرحلة أن يف شك وال. الفلسطينية واخمليمات اللبنانية الدولة بين تاريخياً يكون ربما مفصل يف
 وال باخمليمات، اللبنانية الدولة عالقة وعلى اخمليمات على تداعيات لها وستكون السابقة، املرحلة عن تختلف

 اخمليمات خارج املوجودة العسكرية القواعد ألن بديهي أمر وهذا. اخمليمات خارج السالح موضوع يف سيما
 وال. عاماً أربعين نحو منذ متواصل بشكل موجودة وهي مدنيون، فيها وليس خميمات ليست أمكنة يف متركزة

 موضوع وهناك. لغيرها أو لسورية وتابعة اللبنانية الدولة سلطة على خارجة عسكرية قواعد لوجود مبرر أي يوجد
 وهذه اللبنانية، احلالة يف خصوصية والسيادة األمن ملوضوع أن أرى السياق هذا ويف. اخمليمات داخل السالح

 هناك كان لو شديد، باختصار يعني،. اإلقليمي نظامه إطار يف اللبناين الوضع بخصوصية مرتبطة اخلصوصية
 دول يف احلال هي كما النقاش على معروضة غير مسألة واألمن السيادة مسألة لكانت لبنان يف سلطوية دولة

 يواجه تاريخي مأزق وهناك معضلة، هناك إذاً. وسورية األردن مثل فلسطينية خميمات فيها تنتشر التي اجلوار،
 يف منها مطلوب هو ما تؤمّن وقادرة قوية دولة هناك يكون أن يمكن كيف: هو السابق، يف لبنان وواجه لبنان،

 ومفتوح؟ ديمقراطي سياسي نظام على احملافظة مع أُخرى دولة كأي اللبنانية والسيادة اللبناين األمن موضوع
 احلرب أعوام خالل وطبعاً ،1967 حرب بعد وحتديداً  السابق، يف لبنان واجهت التي التاريخية املعضلة هي هذه

 عالقة هناك يكون كي اللبناين لالستهالك مُعدّ نظام هو والتعددي والديمقراطي املفتوح اللبناين النظام. األهلية
 نظام مع يتفاعل ألنه اخلارجي، للتدخل معرّض احلريات يؤمّن الذي النظام هذا لكن. اللبنانيين بين مشترك عيش

 صعب، وضع يف نزال ال واليوم. اخلاص الوضع هذا بسبب كبيراً ثمناً دفعنا وقد. جذرياً عنه خمتلف إقليمي
 واالنفتاح لبنان يف احلريات نؤمّن أن يمكن كيف. جداً صعبة خيارات واللبنانيين لبنان أمام واخليارات

 للسيادة حتد أي أو مسلحة أطراف أي مواجهة ويف اخلارجية التدخالت مواجهة يف لبنان ونحصّن والديمقراطية،
 حتديداً الفلسطيني السالح يخص فيما لكن. ومستمرة قديمة معضلة إنها اخلارج؟ من أو الداخل من سواء اللبنانية،

 احلرب، اندالع قبل ما أي ،1975 سنة قبل ما حقبة يف. متعددة حقبات على أو متعددة، مراحل على نتكلم نحن
 قادرة تكن مل والدولة الوضع، على مسيطرة اللبنانية امليليشيات وكانت والثورة، الدولة بين كبير صدام هناك كان
. للبنان يكن مل فالقرار احلرب، بعد ما مرحلة يف أمّا. والسيادة األمن مسألة يف الطبيعية بمهماتها القيام على

. األمر هذا يحدث مل اخمليمات، اللبناين اجليش بدخول القرار واتُخذ لبنان يف امليليشيات سالح نزع تم وعندما
 وإنما اللبنانية، الدولة اختصاص من احلرب بعد ما حلةمر خالل لبنان يف والسيادة األمن مسألة تكن مل وعملياً

 من السوري اجليش وخروج 2005 سنة بعد. والسالح األمن موضوع يف وبالتحديد أُخرى، دولة اختصاص من
 تأليف أن أي". الفلسطينية – اللبنانية احلوار جلنة" تألفت فيه، السياسية احلياة بناء إعادة حماولة وبعد لبنان،

 اإلسرائيلي – العربي النزاع مستوى على جديدة مرحلة يف نحن اليوم. اجلديد الوضع تداعيات من كان اللجنة هذه
 اإلسرائيلية - العربية املفاوضات مرحلة خالل عليه كان عما وحركته وتفصيالته بطبيعته اليوم يختلف الذي
 أن املفارقة. السابقة املراحل عن أيضاً ويختلف فلسطين، يف الوطنية السلطة وإنشاء أوسلو اتفاق إىل أدت التي

 متغيرات على عالوة فلسطين، يف جديدة سلطة وظهرت إسرائيلية – عربية مفاوضات وبدأت انتهت الباردة احلرب
. الفلسطيني السالح موضوع يف عليه نحن ما على لبنان يف نزال ال بينما والدويل، اإلقليمي املستوى على كبيرة
 – الفلسطيني النزاع مركز إن. فلسطين حترير بحجة اخمليمات داخل سالح لوجود إطالقاً  مرر اليوم هناك ليس

 مل لبنان، من إسرائيل انسحبت عندما 2000 سنة حتى 1969 سنة منذ وعملياً. فلسطين يف اليوم صار اإلسرائيلي
 أمّا. اخمليمات يف فلسطيني سالح لوجود حجة من هناك فليس املعنى وبهذا. فلسطين أرض من شبر أي حترير يتم

 غير الفصل وهذا. فلسطيني وأمن لبناين أمن بين األمن جتزئة به املسموح غير فمن اخمليمات داخل األمن ذريعة
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 إىل الفلسطينية اخمليمات حتويل يف يكمن ال واخلطر. أنفسهم الفلسطينيين على جدياً خطراً هناك ألن ممكن،
 يف النزاع أن يف يكمن وإنما الفلسطينيين، معظم إرادة عن رغماً ،"اإلسالم فتح" طريقة على لإلرهاب حاضنة
 يعني وهذا. الكافرين من حتريرها يجب التي" اإلسالم أرض" قضية ليصبح" حترير" قضية كونه من انتقل املنطقة

 عن جذرياً تختلف مشكلة أمام ونحن. السابق يف عليه الوضع كان عما تماماً خمتلف آخر نمط يف دخلنا أننا
 علينا تفرض كلها التحوالت وهذه. معاً الفلسطينية القضية وعلى لبنان على كبير خطر وهذا السابقة، املرحلة

 لولوج الصالح املدخل هو وهذا. لبنان يف الفلسطينيين مصلحة وإىل لبنان مصلحة إىل خمتلفة بصورة النظر
 يمكننا اآلن. واضحة أسس على بناؤهما يتم وكي فيهما، تقدماً نحرز كي اإلنساين واملوضوع االجتماعي املوضوع

 اتفاقاً  نريد نحن. شهرين بعد االتفاق عدم إىل األمور تتدهور لكن اليوم اتفاق إىل فنتوصل جزئياً، األمر نعالج أن
 اإلنساين املوضوع يف فعلي تقدم أي إحراز احملال من األمني الوضع وبهذا. للطرفين وواضحاً ومستقراً  دائماً

  .نواجهها التي الكبيرة األمنية التحديات ظل يف االجتماعي واملوضوع
  

  املسلحة واجملموعات السياسي اإلسالم
  

 هل. وغيرها" األنصار عصبة" مثل املسلحة اجملموعات وعن اخمليمات، يف الفلسطيني السالح عن كثيراً  يُحكى 
  تعمل؟ وكيف قرارها وأين ايدعمه ومن اجملموعات هذه هي من معرفة يمكن

  
 الدولة جرف تريد اجلديدة اإلسالمية احلركات هذه. بفلسطين أساساً له عالقة ال السياسي اإلسالم :السيد رضوان
 يف اإلسالمية الدولة نظرية تطور بدأت التي احلركات وهذه. الشريعة وتطبيق إسالمية دولة وإقامة الوطنية

 أفغانستان؛ يف األميركيون استخدمها عندما مقاتلة حركات إىل الثمانينيات يف حتولت والسبعينيات الستينيات
. اجلهاد أساس على دولة وإقامة باجلهاد يتعلق فيما نظرياتها تلوك عادت وما قتالية جتربة اكتسبت أنها أي

 الدولة جرف تستطع مل السنية األصولية بينما إيران، يف الوطنية الدولة على االستيالء استطاعت الشيعية األصولية
 عليها اإلسالم دار إلنشاء األرض من قطعة أي إىل ومتعطشة مستميتة السنية األصولية فإن ولذلك. العربية الوطنية

 تلك يف الرئيسي التيار آثر التسعينيات يف". فتح" مع غزة يف" حماس" تصادم معنى هو وهذا. منها البدء أو
 اجلزائر، يف جرى ما له يجري وال اجلمهور ثقة فيكسب عليها، املتعارف اآلليات عبر السلطة إىل الوصول احلركات

 اإلسالمية اخلالفة إلقامة باجلهاد السعي اختار فقد اجلهادي اآلخر التيار أمّا. األهلية احلرب نحو االجنراف أي
 تكن مل القضية وهذه. العربي الشعبي الوعي يف فلسطين جلاذبية تنبهوا وهؤالء. الدن بن أسامة يقول كما العاملية
 مع التحقيق أثناء يف الثالثة املرتبة يف جاءت فلسطين أن بدليل سابقاً، اإلسالمي اجلهادي الوعي يف موجودة

 على ويخرج الغليون ويدخن الويسكي يشرب نظره يف فالسادات اإلسالمبويل؛ خالد السادات، أنور الرئيس قاتل
 مع الصلح توقيعه وأخيراً رأسها، تغطي وال الشخصية األحوال قانون يف تتدخل جيهان زوجته إن ثم الشريعة،
 مسجد يف األرجح على 1988 سنة أوائل يف األفغاين، اجلهاد أبو يسمونه الذي عزام، الله عبد التقيت أنا. إسرائيل
. أفغانستان هي التي العامل يف الوحيدة اجلهاد أرض إىل االنضمام على اليمنيين يستحث وكان صنعاء، جامعة

 أقاتل أن تريدين: قال فلسطين؟ عن وماذا: جانبي إىل فكرياً كانوا صنعاء جامعة يف طالبي أن إىل مستنداً فسألته،
 يف انتبهت اجلهادية اجملموعات أن املهم. شيوعياً كان نظره، يف عرفات، حتى! فلسطين يف عرفات الشيوعي مع

 ويكون جهة، من شعبية على فتحصل جديداً  ملفاً تفتح أن اآلن تستطيع أنها إىل أوسلو، بعد سيما وال التسعينيات،
 أمّا. املراحل أحرقت جهادية حركة إىل" حماس" حتولت األساس هذا وعلى. أُخرى جهة من مهمة دينية أبعاد له

" حماس" جاءت فقد ،1965 سنة منذ يقاتلون الذين الفلسطينيين والوطنيين الفلسطينيين القوميين من املساكين
 هي هذه. اإلسالم وضد خونة اآلخرون ويصبح الوحيدة، اجملاهدة املنظمة هي أربعة، أو أعوام ثالثة خالل لتصبح،
 وانتشرت لفلسطين، صفحةً خاللها اجلهادي اإلسالمي امللف فتح التي التسعينيات، مرحلة أي األوىل، املرحلة
 استقطبت ومثلما. واضحة غير أُخرى وبأسماء ،"حماس"و اإلسالمي اجلهاد مثل واضحة وعناوين بأسماء حركاته

 من أفراداً اإلسالمية احلركات استقطبت فقط، السلفيين من أو اخلليج من وليس اجلنسيات جميع من أناساً" القاعدة"
 يف الفلسطينية القضية على دخل الذي اإلسالمي امللف هذا من جديدة مرحلة يف اآلن نحن. أيضاً اجلنسيات جميع
 هذا وحظي. القتايل الدخول وإنما شابه، وما املنابر وخطب الشيوخ دخول ليس جدياً؛ دخوالً التسعينيات مطلع

 النجاح ونال واملسلمين، العرب صفوف يف كبرى بشعبية املتحدة، الواليات ضد األول جهاده حظي كما الدخول،
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 مرحلة يف اآلن نحن". حماس" حركة فيها وفازت 2006 سنة جرت التي االنتخابات نتائج بدليل فلسطين، يف
. خمسة أو أعوام أربعة استمرت مهادنة بعد واإليرانيين األميركيين بين املنطقة يف الصراع اشتداد نتيجة جديدة

 اجلهاد منظمة دعمت التي فهي الفلسطيني، امللف تثمير إيران واستطاعت االشتباك، عاد 2005 سنة يف لكن،
  ..الثمانينيات منذ فلسطين يف اإلسالمي

  
 اإليرانية الثورة" بـ تأثرت وإن بالكامل، فلسطينية جتربة هي. إيرانية صنيعة ليست اإلسالمي اجلهاد حركة "

  .وإسرائيل الغرب مواجهة يف وأفكارها
  

 اشتداد مع اآلن. بالذات فلسطين ويف الفلسطيني، امللف ثمّرت إيران إن قلت. عرضاً هذا قلت أنا :السيد رضوان
 ملصلحة األصل، يف يعملون، اإلسالميون هؤالء. اإلسالمي امللف يف جديدة مرحلة دخلنا اإلقليمي الصراع

 العراق" القاعدة" دخلت. العراق دخلوا مثلما يريدونها التي الديار ويدخلون أفكارهم، ملصلحة ويقاتلون أفكارهم،
 املنابر خطب عدا فيما فلسطين عن أعرضوا وهؤالء. أوروبا ويف أفغانستان يف وقع نفسه واألمر. أفكارها ملصلحة

 دخلوا أنهم يجزم أن أحد يستطيع وال. عنيفاً دخوالً التسعينيات من األول النصف يف دخلوها ثم عاماً، ثالثين
 اإلسالميين أن أربعة، أو أعوام ثالثة منذ بل اآلن، يحدث وما. ومشروعهم أفكارهم ملصلحة وإنما أحد، ملصلحة

 يف جهاديتهم بداية يف كانوا كما الدولية والصراعات اإلقليمية الصراعات يف أداة بل جزءاً باتوا هؤالء
 أي إىل وال نظام أي إىل نسبته يمكن ال مستقالً  جهاداً  أقام حين كبرى خطوة خطا الدن بن أن أي. الثمانينيات

 تغيير أرادوا ألنهم يتراجعون، العرب بدأ حينما اجلهاد إىل انضموا فهم الفلسطينيون اإلسالميون أمّا. دويل وضع
 صراع إىل إسرائيلي – فلسطيني صراع من أو واإلسرائيليين، العرب بين صراع من فلسطين بشأن الصراع هوية

 من أُخرى جهات يف ويحدث العراق يف يحدث وما. أميركي – إسرائيلي – إسالمي صراع وإىل صهيوين، – إسالمي
 الصراع وهذا. األوسط الشرق منطقة يسمى ما بشأن ودويل إقليمي صراع هو اإلسالمي العامل ومن العربي العامل

 نهر يف جرى ما أعتبر وأنا. وتنظيماً وتسليحاً وجماعات أفراداً  اإلسالمية اجلهادية احلركات هذه جزئياً يستخدم
 عالقة ليست بفلسطين وعالقته اإلقليمي، الصراع هذا من جزءاً احللوة، عين خميم يف يجري أن يمكن وما البارد،

 ضد حتى القتال يف املسلح اإلسالم من جزءاً اآلن يستخدمون العراق يف األميركيين أن وكما. ضعيفة وإنما قوية
 وضد املتحدة الواليات ضد أمكن إذا اجلهادي اإلسالم تريد إيران، على عالوة عربية، أنظمة هناك كذلك القاعدة،
  .النفع استجالب يحاول اآلخر والبعض الشر، اتقاء يريد وبعضها دورها، نعرف ال أنظمة وهناك. إسرائيل

  
 االستخدامية؟ الوظيفة هذه سياق يف السعودية العربية اململكة تندرج هل  

  
 أنا. اآلن حتى صراع أي يف أداةً املسلمين اجلهاديين األصوليين استخدمت السعودية أن نعرف ال. ال :السيد رضوان

 ضد رئيسي بشكل موجهة اجلهادية هذه أن عقد من أكثر منذ الواقع لكن التصور، مستحيل ذلك إن أقول ال
 العقلية هذه يمتلكون والفلسطينيين اللبنانيين الشبان من جمموعة لدينا اململكة؟ ستستخدمها فكيف. السعودية
 إلخ، سعوديين، أو يمنيين يستقطبون وقد اللبنانيين، من آالف وعدة الفلسطينيين من آالف عدة إنهم. اجلهادية
 هناك، التفجير وعدم هنا التفجير ويقرر ويسلح ينظم الذي أمّا. منظمات بال وبعضهم حركات، يف موزع وبعضهم

  .أُخرى وجهات وأميركيون وإسالمية عربية أنظمة وإنما ،"القاعدة" املسماة الوهمية قيادتهم وليس هم فليس
  
 سالحاً ليس احللوة، عين خميم يف وخصوصاً  الفلسطينية، اخمليمات يف املوجود السالح أن ذلك من نفهم 

  .الفلسطينية القضية وعلى اللبنانية الدولة على جداً  خطر آخر سالح أيضاً  جانبه إىل يوجد بل فحسب، فلسطينياً 
  

 منظمة ضعف عن ناجمة اللبنانية، الشرذمة مثل فلسطينية، وشرذمة السالح من نوعان هناك :السيد رضوان
 إطار يف املنضوية املنظمات إذاً، هناك،". حماس"و املنظمة بين الفلسطينية الساحة وانقسام الفلسطينية التحرير
 سورية جاهدت التي التنظيمات وهناك. والتراجع الضعف إىل تتجه لكنها مسلحة منظمات وهي التحرير منظمة

 أن نستطيع ال والذي ظهر، الذي اجلديد األمر. منها ثالث أو اثنتين بتسليح وقامت لتقويتها، عاماً عشرين طوال
  .اإلسالمية املنظمات وهذه اإلسالمي امللف هذا هو غيرها، إىل أو سورية إىل ننسبه
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  1559 والقرار الفلسطيني السالح
  

 اخلصوصية. اللبنانية واملسألة الفلسطيني امللف بين العالقة يف خصوصيات ثالث إىل سأشير :الدين تقي سليمان
 للفلسطينيين املدنية فاحلقوق. العربية الدول باقي يف عوملوا كما يعاملوا مل لبنان يف الفلسطينيين أن هي األوىل

 والسلم لالستقرار مناهضة بيئات خلق يف تزال، وال ساهمت، التي املشكالت أهم من واحدة كانت لبنان يف
 باملعنى وضعفها األمني، باملعنى ضعفها أي اللبنانية، الدولة ضعف هي الثانية اخلصوصية. والدولة والنظام

 الفلسطينيين مع التعامل جرى السياق هذا ويف. أُخرى عربية دول يف موجوداً كان ما الذي والقمعي السلطوي
 يف ظهر الذي العنف من جزءاً يفسر ما وهذا. موجودة الظاهرة هذه زالت وما كبيرة، معسكرات يف معتقلين بصفتهم

 فيها عاش التي البيئة بهذه أكيدة عالقة له األهلية احلرب يف اللبناين – الفلسطيني العنف. األهلية احلرب
 شرعية عدم عن الناجمة الود عالقة غياب أي األخطر، هي الثالثة اخلصوصية. حميطه مع عداء حالة يف الفلسطيني

 واأليديولوجي، السياسي باملعنى كعدو اللبنانية الدولة إىل ينظر فالفلسطيني. الفلسطيني نظر وجهة من النظام
 إن. الفلسطيني الوضع يف والتبدل الدولة صفة تبدل نتيجة أُخرى أبعاداً  تأخذ الالشرعية زالت ما. الطائفي وحتى

 امللفات هذه حل بإمكان تفاؤل أي أبني ال وأنا جداً، بةصع الفلسطيني امللف معاجلة جتعل الثالث اخلصائص هذه
 بيئات خلق يف غيابها يساهم التي املدنية احلقوق هي األوىل. حقيقية مشكالت ثالث لدينا: باختصار. بسهولة

 مهادنة دولة ألنها الفلسطينيين نظر يف شرعية غير السابق يف الدولة كانت فقد. لبنان يف الدولة ملشروع مناهضة
  .إسرائيل من حتميهم وال معم تقف وال تساعدهم ال وهي إسرائيل، ضد مناضلة وليست إلسرائيل،

 النضال يف املشاركة على قادرة غير جماعية معتقالت كانت اخمليمات هذه السياسي، اإلسالمي امللف إىل نعود
 وال كيلومترات عدة بعد على فلسطين إىل ينظر وهو احللوة عين خميم يف يقف فلسطينياً  تخيل. إسرائيل ضد

 إنسانيته يمارس أن عليه ممنوع نفسه، الوقت يف وهو،. حقوقه الستعادة نضايل عمل أي يمارس أن يستطيع
 اإلسالمية املناخات لنشوء البيئات أفضل اخمليمات تصبح املعنى بهذا. واإلنسانية االجتماعية وحقوقه

 جمموعاتهم، أو أتباعهم أو رئيسي بشكل فلسطينيين بيد سالح هو اخمليمات يف السالح أن صحيح. واأليديولوجية
 اخمليم يف وليس اللبنانية املدن يف تفرعات لها مثالً، ،"اإلسالم فتح" ظاهرة إن. حميطهم مناخ من جزء لكنه

 فتح" مثل متعددة، اجلهادية اجملموعات إن ثم. املناخ هذا مع بدورها، تتواصل، والضنية عنجر وظاهرة. وحده
 تيارين عن فضالً موجودة جمموعات كلها وهذه ،"األنصار عصبة"و" الشام جند"و" اإلسالم أنصار"و" اإلسالم

 يعترف وال الشرعية، بنظرة حميطه إىل يتطلع مناخ العام املناخ إذاً". حماس"و" اإلسالمي اجلهاد" هما رئيسيين
 السالح أن يف شك وال. السالح موضوع يُطرح اآلن. معها صدام يف وهو به، احمليطة السياسية الشرعية بمنظومة

 أن ترى اجلديدة األيديولوجية اجلماعات هذه لكن فلسطين، بتحرير صلة له يكون أن عن توقف اخمليمات يف
 احلال هذه ويف. أهدافها إىل الوصول حتى العاملي النظام قلب يجب وإنما فلسطين، من حتريرها يمكن ال فلسطين

 إسرائيل اجتاحت عندما. نظرها يف شرعية السالح فلهذا فلسطين، يحرر عاد ما سالحك إن لها أقول أن أستطيع ال
 التحرير، منظمة وألغت لبنان إسرائيل دخلت عملياً. القاهرة اتفاقية إلغاء أبواب على الدولة كانت 1982 سنة لبنان

 الفلسطيني السالح فكرة إحياء أعادا وشاتيال، صبرا وجمزرة بيروت، إسرائيل دخول إن. القاهرة اتفاقية وأسقطت
 2006 يوليو/تموز حرب أمّا. الفلسطينيين حماية عن عاجزة اللبنانية الدولة أن سيما وال ورسخاها، اخمليمات يف
. املنطقة على أُخرى حلرب تتحضر وهي لبنان، على حرباً  شنت إسرائيل ألن الفلسطيني، السالح تزكية أعادت فقد

 وطني، دفاع استراتيجيا تمتلك وال الوطنية، الدفاعية العسكرية بنيتها تستكمل مل لبنانية دولة أمام إذاً، إننا،
 هذه حل يصبح احلال هذه ويف. اللبنانية الشرعية خارج لبنان يف فلسطيني وغير فلسطيني سالح وهناك

 سالح نزع يف ترغب الدولة كانت إذا إذاً،. بنانيةالل الدولة تفترضها التي التبسيطية بالطريقة متعذراً املشكالت
 للبنانيين الوطنية القضية تضمن وطني دفاع استراتيجيا تبني أن عليها لبنان، يف الفلسطينيين وسالح املقاومة

 يف يجري ما أن أعتقد كما املوضوع، هذا يف أكبر تعقيدات إىل ذاهبون أننا وأعتقد. للفلسطينيين حلماية وتوفر
 ومدرج 1559 القرار من جزء وهو السالح، من اخمليمات بتجريد عالقة له األول: بموضوعين يشي البارد نهر خميم

. إسرائيل مع باحلل عالقة له إقليمي مناخ يف إالّ إليه التوصل يمكن ال أمر وهذا الغربية، الدولة أعمال جدول يف
  .املنطقة يف احلايل الصراع مناخ تشكيل تعيد التي اجلديدة باألصولية عالقة له الثاين واجلانب
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  "اإلسالم فتح"و اخمليمات
  

 يف اخمليمات حرب وقعت ثم وشاتيال، صبرا جمزرة معروف، هو كما جرت، اإلسرائيلي االجتياح بعد :ناجي كمال
 سالح عن البحث إعادة إىل اخمليمات يف الفلسطينيين دفعت التي األسباب جملة من ذلك كان ربما. 1985 سنة

 طوال تقصفها أمل حركة كانت التي اخمليمات إىل الفلسطينيين املقاتلين بعض وتدفق. الفترة تلك يف حلمايتهم
 شرق يف اخمليمات، حميط يف االنتشار 1991 سنة يف اللبناين اجليش قرر حتى الفترة هذه امتدت وقد. أعوام ثالثة
. اخمليمات بدخول سياسي قرار 1991 سنة يف لديه يكن مل اجليش أن اخلازن فريد للدكتور أصحح أن أريد. صيدا
  .صور وخميمات احللوة عين خميم من كل حميط يف باالنتشار قرار لديه كان

  
  .معروفة ألسباب املهمة هذه تنفيذ من اجليش مُنع :اخلازن فريد

  
 وكنت لبنان، يف الفلسطينية التحرير ملنظمة السياسية القيادة يف عضواً الفترة، تلك يف كنت، أنا :ناجي كمال
 جاء ثم فيها، عضواً دلول حمسن الوزير كان التي اللبنانية الوزارية اللجنة مع املفاوض السياسي الوفد يف عضواً

 اللبناين اجليش فاوض الذي واألمني العسكري الوفد رئيس وكنت. األمين الله وعبد فاخوري شوقي منه بدالً
 يف واملتوسط الثقيل السالح تسليم على أشرفت الذي وأنا. فرحات نبيل اللواء برئاسة اللبنانية األمنية واألجهزة
 مل اجليش أن أعرف الصفة وبهذه. اخمليمات حميط يف انتشاره خريطة بشأن اجليش فاوضت الذي وأنا. اخمليمات

 موجوداً آنذاك، اجليش قائد حلود، إميل العماد وكان. رسمياً به أُعلمنا ما وهذا. اخمليمات بدخول قرار أي لديه يكن
 ياسر الرئيس وافق املفاوضات تلك يف. صيدا يف زغيب حممد ثكنة يف املفاوضات أثناء يف اجملاورة الغرفة يف

 وأعددنا. السالح هذا بتسليم إلينا تعليماته وصدرت اللبناين، للجيش واملتوسط الثقيل السالح تسليم على عرفات
 تذرعت احلكومة موحداً، وفداً  وألّفنا العشرة والفصائل التحرير منظمة فصائل صوغها يف شاركت فلسطينية ورقة

 املدنية احلقوق تتضمن التي الورقة وسلّمنا الوفد ووحّدنا الورقة وحّدنا املهم،. بانقساماتنا الوقت ذلك يف
 شخصياً  أنا الفلسطيني لسالحا موضوع يف واستطراداً. اليوم حتى عليها الرد يتم ومل احلكومة، إىل الفلسطينية

 اجليش بإشراف واحدة ثكنة يف أو ثكنات يف الفلسطينيين املقاتلين جتميع نريد نحن: يلي ما الوزاري للوفد قدمت
 واجليش أمل وحركة الله حزب فيها إسرائيل ضد للمقاومة مشتركة عمليات غرفة أنشئت األثناء تلك ويف. اللبناين
 الغرفة هذه خالل من املقاومة حق الفلسطينيون يمارس أن الوقت ذلك يف وطلبت. سوري ومندوب اللبناين

 – لبناين ارتباط جهاز تشكيل على باملوافقة احلكومة طالبت وكذلك. األُخرى األطراف مع وبالتنسيق وبإشرافها
 يف الشعبية اللجان تتوالها أن يمكن التي واملعيشية املطلبية القضايا وعلى اخمليمات أمن على يشرف فلسطيني
 وهو ،"املسلح الكفاح" األمني اجلانب يتوىل أن على اللبنانية، احلكومة يف االختصاص ذات اجلهات مع اخمليمات

 أن عرضت ذلك؛ من أكثر عرضت إنني حتى. اللبنانية الدولة مع بالتنسيق اخمليمات، يف موجودة الشرطة من نوع
 دمشق إىل األمين الله عبد ذهب وقد. اللبنانية السيادة الحترامنا تأكيداً اخمليم داخل خمفر اللبناين للدرك يكون

 الله عبد الوزير أوالً وجاءين. الهراوي الياس الرئيس إىل فاخوري شوقي املرحوم وذهب الشهابي، حكمت وقابل
 غير من إن يقول الشهابي حكمت اللواء أن وبلّغني البعث، حزب مسؤويل أحد بيت يف عبرا يف فاجتمعنا األمين
 جتميع عن أمّا. لبناين – فلسطيني ارتباط جهاز هناك يكون ولن التنسيق، جهاز يف" فتح" حركة وجود املمكن

 بإشراف البقاع يف شهر ملدة جتمع بمركز فمسموح اللبناين اجليش بإشراف ثكنات يف الفلسطينيين املقاتلين
 الله عبد الوزير وسألت. منها أتيتم التي البالد على تتوزعون الشهر هذا خالل. ترانزيت معسكر أي السوري، اجليش
 كلهم: "يل قال للجيش؟ ونسلمها سنخليها التي صيدا شرق يف أصالً املوجودين اخمليمات أبناء عن وماذا: األمين

 املنظمات على مقفلة فهي املشتركة العمليات غرفة أمّا." الثكنات هذه من علينا أرحم خميماتنا. ال: "له قلت". برّه
 جاء ثم. السنيورة فؤاد الرئيس حكومة تأليف حتى علينا يُردّ فلم املدنية باحلقوق يتعلق وفيما. آنفاً ذكرت التي

 التي املواقع على االتفاق وتم بشأنها تفاوضنا خلريطة وفقاً  اخمليمات حميط يف وانتشر اللبناين اجليش
 الدولة فإن معروف، هو كما اخلفيف، السالح أمّا واملتوسط، الثقيل السالح اجليش وسلّمنا. فيها اجليش سيتموضع

 اتخذت لكنها. ذلك تنفيذ الستحالة وفلسطينيين، لبنانيين لبنان، أنحاء جميع من بجمعه قراراً تتخذ مل اللبنانية
 اخلفيف السالح بقي قدف اللبناين؛ اجلوار من قليالً اخمليمات تميزت هنا. اخلفيف بالسالح املسلح الظهور بعدم قراراً

 اتفاق توقيع جرى 1993 سنة ويف. األُخرى اللبنانية املناطق يف احلال هو ما بعكس اخمليمات شوارع يف ظاهراً
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 النشاط تراقب وكانت اخمليمات، أمن عن مسؤولة فلسطينية أمنية وأجهزة أمنية مرجعية هناك وكان أوسلو،
 وتشرذمت الفلسطينية املرجعية انقسمت أوسلو اتفاق بعد 1993 سنة يف لكن،. اخمليمات يف واألمني السياسي
 كذلك. واحدة مرجعية هناك عاد وما التحرير، منظمة وفصائل العشر، الفصائل جمموعة هناك وصار الفصائل
 زواريب جمموعات ظهرت املناخ هذا يف. مرجعية بال اخمليمات وأضحت األمنية، واألجهزة الشعبية اللجان انقسمت

 األجهزة بعض بدأ اجملموعات وهذه إسالمياً، طابعاً لها أن وادعت األُخرى، اخمليمات وبعض احللوة عين خميم يف
 يف الفلسطينية التحرير منظمة مرجعية تهميش الهدف وكان الوقت، ذلك يف معها يتعامل واإلقليمية اللبنانية

 اخلطر ظاهرة تضخيم وجرى اخمليمات، إىل يتسلل املطلوبين بعض راح ذلك من وأكثر. وإضعافها اخمليمات
 ما لبنانية وغير لبنانية رسمية جهات احلملة هذه يف وساهم. أمنية جزر أنها على وتصويرها للمخيمات األمني
 يف للتفاوض امللف هذا تضخيم املطلوب وكأن واملطلوبين، لإلرهابيين مأوى باتت اخمليمات أن تروج برحت
 لالغتياالت وتعرضنا. الوضع هذا تضبط فلسطينية مرجعية تطوير من ومنعنا. دولية جهات مع الحقاً شأنه

  .حتديداً" فتح" وكحركة التحرير، كمنظمة ضدنا إقليمية جهات تنظمها كانت اخمليمات داخل وحلروب
  
 اجملال هذا يف احلربة رأس) نضال أبو( البنا صبري جمموعة كانت.  

  
 وأنا. أحد منها ينجُ ومل ضدنا، االغتيال حماوالت املكلفة األساسية اجلهة كان" الثوري اجمللس" نعم :ناجي كمال
 يف الوضع استمر". الثوري اجمللس" وغير" الثوري اجمللس" أيدي على االغتيال حماوالت من جنا الذي الوحيد كنت

 يف االجتماعي األمن وتهتك ةاألمني األجهزة وتدخل املرجعية وانعدام االنقسام من النحو هذا على اخمليمات
 فتح" مثل اإلسالمية اجملموعات إىل اآلن لنأتِ. األوساط بعض يف واخملدرات الدعارة تفشت حتى اخمليمات

 هذه وأعضاء. غير ال فقط احللوة عين يف الصفصاف حي يف جمموعة جمرد كانت" اإلسالم فتح. "مثالً" اإلسالم
 عصبة" هو اسم اجملموعة لهذه أصبح الحقاً. شريدي عائلة هي تقريباً واحدة عائلة ومن أقارب اجملموعة
. زاروب يف صغيرة جمموعة جمرد كانوا. اآلن حتى شخصاً شخصاً وأعرفهم التأسيس، منذ أعرفهم أنا". األنصار

 يف ثمة أن على أنبّه أن وأريد. اخلارج من عليها تتدفق األموال راحت اجملموعات هذه قدرة تضخيم سياق ويف
 إىل احلاالت هذه تمدد يف كثيراً وساعد األفكار، يف اجملموعات هذه مثل مع يتماهى من اجملاور اللبناين احمليط
 كانوا عندما سيما وال وأمنياً، عسكرياً  سنداً  لها ويشكل اآلخر، بعضها يغذي بعضها وصار اخمليمات، خارج

 أمكنة مثل حتتية بنية من نوع إىل األمر تطور وقد. اخمليمات يف" فتح" غير مع أو" فتح" مع املشكالت يفتعلون
 بعض حول تمحورت أُخرى جمموعات ظهور إىل وصلنا أن إىل كثيراً تمادى الوضع وهذا. منهم للمطلوبين اإليواء

 بتدمير 1948 سنة منذ مرة ألول تسببت" اإلسالم فتح" ظاهرة علينا أطلت وعندما. ومريديهم وأتباعهم املشايخ
 يف اندماجاً اخمليمات أكثر ومن جتارية، سوق ألنه ازدهاراً لبنان خميمات أكثر من ربما وهو بكامله، اخمليم
 تنفذ إنها بل للقاعدة، ليست إدارتها لكن القاعدة، جمموعات إحدى هي" اإلسالم فتح" أن أعتقد وأنا. اللبناين حميطه

 الشبان أحد أن علمت وقد. اآلن منطقتنا يف والدولية اإلقليمية االستراتيجيات اشتباك إطار يف يندرج برناجماً
 والكفار لليهود البارد نهر خميم يف وجود ال أن اكتشف" اإلسالم فتح" حركة يف املوجودين السعوديين

 مرجعاً طلب اجلواب بهذا يقتنع مل وملّا. الكفار نقاتل نحن: فأجابه األمر هذا عن العبسي شاكر فسأل. واألميركيين
 مفتي وجاء. هناك ليقاتل العراق إىل لبنان يغادر أو املسألة، هذه يف له ليفتي لبنان إىل يأتي كي العبسي من أعلى
 شخصاً استدعى يريد ما عكس إىل النقاش يف تتجه األمور أن العبسي شاكر وجد وعندما اخمليم، إىل اجلماعة هذه
 وعندما. فتوى وبال اجتهاد بال التعليمات يعطي الذي أنا. رأسه أقطع أن قبل يذهب أن املفتي لهذا قل: له وقال آخر

 يدل وهذا. االعترافات ضمن موجودة الرواية وهذه الدولة، لدى موجود وهو احلاجز على اجليش اعتقله الرجل غادر
 السعودي املسلح اختلف عندما أي. للقاعدة ليست إدارتها لكن القاعدة، منظمات من منظمة" اإلسالم فتح" أن على
 أسفر برناجمها لكن القاعدة، جمموعات إحدى" اإلسالم فتح" إن. استقدمه الذي واملفتي هو طُرد العبسي شاكر مع
  .اللبناين للجيش فادحة خسائر وعن اخمليم تدمير عن

  
 اجملموعة؟ هذه يف كثر لبنانيون يوجد هل  
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 هناك نعم،. الدولة لدى وأسروا وجرحوا كثيرون منهم قتل وهؤالء اللبنانيين، من عالية نسبة هناك :ناجي كمال
 من عشرة من أقل الفلسطينيون. العربي اخلليج من والباقون الشمال، من ومعظمهم اللبنانيين من كبيرة نسبة

 اجلمهور وداخل اللبناين اجليش داخل تعبئة حالة ظهور هو والغرابة. العبسي شاكر أحدهم مقاتل، 300 جمموع
 من توخاها التي األهداف أحد التعبئة هذه كانت وربما. الفلسطيني ضد الشمال، منطقة يف وخصوصاً ،اللبناين

 الشديد التنبه تستدعي املسألة هذه". اإلسالم" واسم" فتح" اسم لها واختار البارد نهر إىل" اإلسالم فتح" أرسل
 والفصائل اللبنانية الدولة فهو اخمليمات" اإلسالم فتح" دخول عن املسؤول مَنْ أمّا. ومنظمة ميدانية ومعاجلة

 املطار عبر وصولهم أكان اللبنانية، األراضي عبروا اخمليم إىل يصلوا أن قبل املقاتلين هؤالء ألن. معاً الفلسطينية
 املرجعية وانعدام اخمليمات يف الفلسطيني االنقسام وحالة. املسؤولة هي اللبنانية الدولة. البرية األراضي عبر أم

 هو العدو بأن التوعية واجب اللبنانية الدولة وعلى. البارد نهر خميم يف والسيطرة التوطن من" اإلسالم فتح" مكنت
 وهذه. فلسطيني ألنه املشينة وللمعاملة لإلذالل يتعرض الذي الفلسطيني وليس أرسلها ومن" اإلسالم فتح"

  .الفعل وردة الفعل قاعدة على اللبناين اجليش ضد الفلسطينيين من مزيداً تستعدي املمارسات
  

 تكبدها التي الفادحة اخلسائر نتيجة ظهر للفلسطينيين العداء من نوع وهناك. صحيح اآلن ورد ما :مكاوي خليل
 ووزعنا واإلذاعات، والتلفزيون الصحافة يف توعية بحملة قمنا ونحن. اللبناين الشمال سكان من وهم اجلنود

. فقط البداوي أو البارد نهر خميم يف وليس الفلسطينية اخمليمات جميع يف وزعناها posters وأصدرنا منشورات،
 وضد الفلسطينيين ضد هو البارد نهر يف يحدث ما وإن املسؤولية، يف شركاء إننا تقول املنشورات وهذه

 سنقوم البارد، نهر بناء إعادة من نتمكن عندما املقبلة املرحلة ويف. معاً نخوضها املعركة وهذه اللبنانيين،
 العوامل هذه وجميع. وتركناه الفلسطينيين ساعدنا بأننا اجلوار هذا يشعر ال كي أيضاً اللبناين اجلوار إعمار بإعادة

  .اللبنانية احلكومة وضعته الذي اخملطط يف احلسبان يف مأخوذة
  

  الذاتي واألمن التوطين
  

 ذات احلزبية القوى على أن أعتقد لكنني. بالتحديد أنتم سيما وال تبذلونها، تيال اجلهود نقدّر نحن نعم، :ناجي كمال
 قتل الذي ومن أبناءهم قتل الذي مَنْ  لهم والقول املسألة، هذه يف الناس بتوعية تقوم أن اجلماهيري التمثيل

 حكومة أن أضيف أن وأود. اللبناين مثل مثله ضحية وهو كامالً، تدميراً  دُمّر الفلسطيني ألن. معهم الفلسطينيين
 وهي شاملة، مقاربة لبنان يف الفلسطيني الوجود موضوع تقارب لبنانية حكومة أول كانت السنيورة فؤاد الرئيس

 أنبّه أن أود ذلك مع. مكاوي السفير برئاسة حكومية جلنة وتؤلف عملية وصيغاً  عمل برامج تضع حكومة أول كانت
 إىل حتولت املسألة ألن املوضوع بهذا التلهي عن اللبنانية السياسية القوى تتوقف أن يجب. التوطين قصة على

 يفرض أن يستطيع أحداً  أن أظن فال التوطين، رفض على اللبنانيون يجمع فعندما. الفلسطينيين ضد عنصرية
  .اللبنانيين على التوطين

  
 يعني التوطين التوطين؟ هو ما. املوضوع بجوهر لها عالقة ال سياسية ألغراض يُستعمل التوطين :مكاوي خليل
 الديموغرافية األوضاع يف إطالقاً وارد غير األمر وهذا. التوطين هو هذا. اللبنانية اجلنسية الفلسطينيين إعطاء

  .التوطين رفض على ومسيحي إسالمي إجماع هناك. لبنان يف املوجودة والسياسية
  

 اخمليم، إىل املسلحة الفصائل عودة على الكالم فهي البارد نهر بعد ما موضوع يف األُخرى النقطة أمّا :ناجي كمال
 بصراحة. كلمة كل يف تدقيق إىل يحتاج األمر ألن قوسين بين املسألة هذه لنضع. سقطت الذاتي األمن مقولة وأن

 واملتوسط، الثقيل السالح سلّمنا 1991 سنة ومنذ. السالح حمل جملرد السالح حمل يف رغبة الفلسطينيين لدى ليس
 اللبنانيون عليه اتفق ما إىل الذاتي األمن موضوع يعيدنا اآلن،. نسلمه أن منا يطلب مل ألنه أُبقي اخلفيف السالح

 اللبنانيون أجمع التي الصيغة هذه. اخمليمات داخل وتنظيمه اخمليمات خارج السالح منع أي احلوار، طاولة على
 أن يجوز ال البارد نهر بعد حتى أنه بمعنى املقبلة؛ املرحلة يف اللبناين – الفلسطيني للحوار أساساً تشكل عليها
 التحرير منظمة مع ال مشكالت، يف الوقوع ذلك شأن من ألن األمر، هذا يف واحد جانب من قراراً طرف أي يتخذ

 هو األمر هذا ملعاجلة األسلم واخليار. إقليمية مرجعيات لها أُخرى فلسطينية أطراف مع أيضاً  بل فقط، وحدها
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 يف اللبناين للجيش الفلسطينية التحرير منظمة وفرته الذي والغطاء". فتح" وحركة التحرير منظمة مع احلوار
 السيادة احترام كذلك اللبنانية الدولة جانب إىل سيبقى الغطاء، هذا قيمة تعلمون وأنتم البارد، نهر موضوع
 مقاربة إىل املقابل، يف يحتاج، األمر وهذا. اللبنانية السيادة حتت اخمليمات إبقاء على واحلرص اللبنانية

  .التحرير منظمة أي الفلسطيني، للشعب الرسمية املرجعية مع عليها التفاهم يتم موضوعية
  

 ومع اإلسالمي، اجلهاد ومع ،"حماس" مع املوضوع هذا يف التحرير منظمة تفعل أن تستطيع ماذا :اخلازن فريد
  لسورية؟ التابعة املنظمات ومع املتطرفة، يةاإلسالم املنظمات

  
 وأخيراً  أوالً  سيذهب الفلسطيني اجلانب. رسمية صيغ توجد أن املهم لكن. شيء ال األرض على عملياً :ناجي كمال

 اللبناين الطرف يكسب أن اآلن املفيد من املرحلة هذه إىل نصل أن وإىل. اآلخر الفلسطيني اجلانب مع التفاهم إىل
 الفلسطيني املوضوع يف شأن أي تقرر أالّ  يعني وهذا. تكسب أن عليك أعرض أنا. جانبه إىل الفلسطيني الطرف
  .باحلوار بل الفلسطيني، اجلانب عن بمعزل

  
 نعمل، ونحن. البارد نهر يف جرى ما جراء الفلسطينيين جتاه العدائية املشاعر بعض هناك ربما. نعم :مكاوي خليل

 يف الفلسطينيون بها يطالب التي احملقة املطالب يتقبل كي اللبناين العام الرأي لتحضير عام، ونصف عام منذ
 اللبنانية الدولة من تطلب ثم البارد، نهر يف جرى ما نتيجة الفلسطينيين ضد العداء شعور أزيل أن تريد كيف. لبنان

 وبعد اخمليم، يف حدث ما بعد معاً البارد نهر موضوع ويف السالح موضوع يف الفلسطيني اجلانب مع تتحاور أن
 اخمليم يدخلوا بأن الفلسطينيين للمسلحين سيسمح اللبناين اجليش أن تعتقد هل شهيداً؟ 140 نحو للجيش سقط ما

  .معقول غير أمر هذا جمدداً؟
  

 أرضية على أي بمجمله، السالح موضوع عن حتدثت. قط البارد نهر خميم يف السالح عن أحتدث مل أنا :ناجي كمال
  .احلوار طاولة على 2006 يوليو/تموز حرب قبل عليه اللبنانيون اتفق ما

  
 املقاومة سقوط أعلن نفسه عباس حممود الرئيس. السالح نشرعن لن. مرفوضة السالح شرعنة :مكاوي خليل

  .الفلسطينية التحرير منظمة أعمال جدول من العسكرية
  

 ضد أنفسهم لتأمين وإنما فلسطين، لتحرير مرصود سالحهم إن يقولون ال لبنان يف الفلسطينيون :ناجي كمال
  .أمنهم على اعتدت التي اللبنانية الدولة ذلك يف بما اآلخرين، من اآلتية اخملاطر

  
  وأين؟ الفلسطينيين أمن على الدولة اعتدت متى :مكاوي خليل

  
  .فلسطين لتحرير هو احللوة عين يف الكالشينكوف إن يقول أحد ال واليوم. تاريخياً جرى ما هذا :ناجي كمال

  
 احلقوق منحكم نريد أننا تعتقدوا ال. مقايضة ال لهم قلنا الفلسطينيين اإلخوة مع احلوار بدأنا عندما :مكاوي خليل

  .بذاك هذا يقايض أن يريد الفصائل بعض األسف، مع لكن،. منكم السالح لننتزع املدنية
  

  مقايضة ال: املدنية واحلقوق السالح
  

 أن اليوم املفاجئ من وليس جداً كبيرة تراكمات وهناك جداً، مأزوم ملف اللبناين – الفلسطيني امللف :اخلازن فريد
 الفلسطيني، اخمليم هي املشكلة". اإلسالم فتح" مع يبدأ مل اخلالف. الطرفين بين عدائية حالة هناك أن نكتشف

 اخمليم هذا يف يجري عما املسؤولية إذاً. فلسطيني اخمليم يف السياسية املرجعية أو الفلسطيني األمن يتوىل والذي
 ويف عديدة، نواح يف مقصرة اللبنانية الدولة أن صحيح. األوىل بالدرجة فلسطينية لبنان يف خميم أي يف أو

 ملحل مؤاتية معينة بيئة هناك يكون عندما إذاً. اليوم حتى تزال وال السيادة، ممارسة تستطع مل السابقة املرحلة
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 ألسباب أمنها عن املسؤولة هي تكون أن أرادت ألنها البيئة هذه على األوىل بالدرجة تقع فاملسؤولية السالح
 هو اجلوهري أن أرى لكنني. الواقع يف عملياً مطروح والسالح املدنية احلقوق بين املقايضة موضوع. متعددة
 جرى السالح حمل أن على الكالم لكن. األساس وعاملوض هو هذا. الفلسطيني للشعب والسياسية الوطنية احلقوق

 املوضوع. أُخرى دولة أي يف أو مثالً، األردن يف هكذا األمر يكن ومل صحيح، غير املهضومة املدنية احلقوق بسبب
 أحداث بعد التنسيق مسألة على الكالم عاد إذا سأُفاجأ لكنني. ما بطريقة معاجلته يجب أمني موضوع وهو معقد،
 كلمة هي" تنسيق" ولكمة. واملقاومة اللبنانية الدولة بين التنسيق بموضوع 1969 سنة يف بدأنا. البارد رنه خميم

 وعلى معاً، الفلسطينيين وعلى اللبنانيين على لبنان يف أمنية سلطة تكون أن إمّا البارد نهر خميم بعد. ملغومة
 وخصوصاً اللبنانيين، على كارثية األمن غياب تكلفة ونوستك. أمن ال وإمّا اللبنانية، األراضي على املقيمين جميع

 بين التنسيق على الكالم يمكن هل اخمليم هذا يف حدث ما وبعد. البارد نهر خميم يف رأينا كما الفلسطينيين على
 التزام على القادرة الفلسطينية املرجعية هي ومَنْ التنسيق؟ سيكون مَنْ  ومع الفلسطينية؟ واجلهات اللبنانية السلطة

 هذا جراء كثيراً عانوا واللبنانيون جتزئته، يمكن ال األمني املوضوع التنسيق؟ وتم التوافق تم حال يف عليه يُتفق ما
 يعني فهذا بالفلسطينيين للعالقة جديداً  مثاالً البارد نهر بعد ما مرحلة تصبح مل وإذا. أيضاً والفلسطينيون الوضع،

 لدى التفكير خلفية يف املوجودة املقايضة ذهنية من اخلروج فيجب املدنية قوقاحل أمّا. كبيرة مشكلة لدينا أن
 هذا يف حقيقي تقدم أي إحراز الصعب ومن. صريح بشكل عنها التعبير يجري ال والتي الفلسطينية القوى بعض

 بعد ليوموا. الذاتي األمن عنى فيما جمدداً  التفاوض يمكن وال املضطرب، األمني الوضع عن بمعزل املوضوع
 كارثة فعالً حلّت وبعدما اللبناين، اجليش صفوف يف واجلرحى الشهداء من كبير عدد سقوط وبعد البارد، نهر أحداث
 إىل إالّ  يؤدي لن الكالم هذا البارد؟ نهر خميم يف الذاتي األمن إىل العودة يمكن كيف وبمحيطه، باخمليم كبيرة

  .واخلالفات املشكالت
  

 ثنائي حوار إىل فوراً نذهب أن البارد نهر يف جرى ما بعد اللبنانية – الفلسطينية العالقات تستحق أال :ناجي كمال
 مستوى وعلى األمني، املستوى على العالقة لهذه مشترك تصور أو مقاربة إلجناز واللبنانيين الفلسطينيين بين

 الضرورة إن إالّ البلد، يف اآلن جتري التي األحداث بسبب األولوية له األمني املوضوع أن ومع املدنية؟ احلقوق
 جميع عن جتيب لبنانية – فلسطينية مستقبلية لعالقة أسس لوضع شامل حوار إىل فوراً الذهاب علينا تفرض

. اللبنانية السيادة حتت جميعاً  أننا التأكيد مع واحد، طرف من يقرر أحد وال. األمني املوضوع فيها بما األسئلة،
 مع اتفقت إذا اللبنانية احلكومة إن قال مَنْ ثم. للفلسطينيين الرسمية املرجعية مع اتفاق إىل نتوصل دعونا

 أن مثلما تماماً انقسام مشكلة عندها عليه؟ االتفاق يتم ما جميع تنفيذ على قادرة الفلسطينية املرجعية
 يمكن ال للفلسطينيين حقوقاً صادر نفسه اللبناين النواب جملس فإن حال، أي ويف. أيضاً منقسمون الفلسطينيين

 الوطني املشروع أن أعتقد فأنا األمن، موضوع أمّا. مذهل أمر هذا. التملك حق مثل العامل، دول جميع يف تُمس أن
 يتم مل لو وحتى اخمليمات، يف األمني الوضع على تفاهم إجناز يمكن لذلك. فلسطين داخل يف أصبح الفلسطيني

  .غداً تطبيقه فيمكن اآلن تطبيقه
  

  التفاوض؟ سيجري مَنْ مع :اخلازن فريد
  

  بها؟ لبنان يعترف التي الرسمية القيادة هي أَليست. الفلسطينية التحرير منظمة مع :ناجي كمال
  

  !وتُلزم تلتزم أن تستطيع ليتها :اخلازن فريد
  

  .احلوار لعدم ذريعة هذه :ناجي كمال
  

" حماس" أي التحرير، منظمة بعد الثاين الفلسطيني الطرف إىل رتنظ إذا لكن. صعبة املسألة :السيد رضوان
  .التفاوض قلب يف وهم اللبنانية األرض على كثر مسلحون لديهم ليس فهؤالء وحلفائها،
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 والوحيدة الشرعية الرسمية املرجعية مع التفاوض األصوب أليس. الفلسطينيين الطرفين تفاوض الدولة 
  الفلسطينية؟ التحرير منظمة أي للفلسطينيين،

  
 يف والسالح املدنية احلقوق على التفاهم يتم وعندما. أيضاً ممكن تفاهم إىل والوصول ممكن، احلوار :ناجي كمال

. اخمليمات خارج بالسالح االحتفاظ يريد من على به لالستقواء التفاهم هذا استخدام اإلمكان يف يصبح اخمليمات
  .البارد نهر بعد الشامل احلوار إىل الذهاب فوائد هي هذه

  
  "باملثل املعاملة"و العمل حق

  
الوضع إنهاء كان فإذا. مسلحة بصدامات وتبشر خميفة األمنية واحللول. أمنية ثم سياسية، األصل يف احللول 
 معاجلة تتم مل لو فيما الحقاً  تنفجر قد بؤرة كل إنهاء سيستغرق فكم أشهر، ثالثة من أكثر استغرق البارد نهر يف

 بين ثمة السياق، هذا ويف. إذاً سياسي مدخل من بد ال سياسي؟ بعقل األمنية، املشكالت فيها بما املشكالت،
 العبسي شاكر عصابة على للقضاء أُخرى عسكرية بدائل أو أُخرى وسائل هناك يكن أمل: يتساءل من الفلسطينيين

  اخمليم؟ تدمير دون من
  

 احلقوق وعلى الفلسطيني، الشأن على العمل بدأنا عام ونصف بعام البارد نهر أحداث قبل :مكاوي خليل
 ما عام ونصف عام قبل. مثالً العمل حق. باحلقوق السالح مقايضة نحو مسعى أي على يدل ال وهذا. الفلسطينية

 من وهو حمادة طراد الوزير وقام احلكومة، هذه وجاءت. لبنان يف مهنة بأي يشتغل أن فلسطيني ألي يحق كان
 يف قانوناً  ثمة ألن احلرة، املهن عدا ما املهن من عدد يف يعملوا أن للفلسطينيين فيه أجاز قرار بإصدار الله حزب

 العمل يمكنه اللبناين ألن فيه يعمل أن يستطيع لبنان إىل يأتي فرنسياً أن أي. باملثل املعاملة على ينص الشأن هذا
 ومع. القانون هذا من يستفيدوا أن الفلسطينيون يستطيع ال اآلن، حتى دولة ليست فلسطين وألن. باملثل فرنسا يف

 تمكنا لو وحتى. الفلسطينيين ملصلحة" باملثل املعاملة" فقرة بحذف مشروعاً النواب جملس إىل سنرفع فنحن ذلك
 منح امتياز إليها يعود التي هي املهندسين، ونقابة احملامين ونقابة األطباء كنقابة النقابات، فإن ذلك من

  .املهنة مزاولة حق اللبناين، وحتى األجنبي،
  

  .وهناك هنا يشتغلون فلسطينيون ومهندسون فلسطينيون أطباء هناك :السيد رضوان
  

  .لبناين مهندس باسم يشتغل الفلسطيني املهندس :مكاوي خليل
  

  .سليم غير وضع وهذا. حقوقه نصف يؤخذ. ويُستغل يشتغل :ناجي كمال
  

  .يُستغل ال كي عمل إجازة الفلسطيني يمنح مشروع على أعمل اآلن أنا :مكاوي خليل
  

  الثبوتية األوراق فاقدو
  

 الثبوتية األوراق فاقدي مشكلة أيضاً  هناك.  
  

 1970 سنة بعد األردن من جاء معظمهم الثبوتية؟ األوراق فاقدو هم من. املشكلة هذه وسأشرح نعم، :مكاوي خليل
 ال ألنهم الالجئين خانة يف يسجلهم أن يستطع مل لبنان. أيضاً لبنان إىل عائالتهم تجاء ثم ،)مصر من وبعضهم(

 مرور ومع. وثائقهم جتديد األردنية السلطات رفضت وقد. 1948 سنة بالجئي اخلاصة اخلانة هذه ضمن يقعون
 الواحدة تستطيع وال الزواج سن يف صرن والبنات. مدارس دون من أوالدهم وكبر. ثبوتية أوراق بال أصبحوا الزمن
 جدوالً تعطيانا أن الفلسطينية التحرير منظمة ومن األونروا من طلبنا. هوية بطاقة تمتلك ال ألنها تتزوج أن منهن
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 أمام ذلك سنضع) Data( وافية معلومات على نحصل وعندما". يسكنون وأين األشخاص هؤالء هم من" بِـ كامالً
 التجول من يتمكنون ثم األونروا، تقديمات من فيستفيدون كفلسطينيين، عنهم يعرّف قراراً  تصدر كي احلكومة

 أي صادفوا لو ألنهم التجوال ويخشون اخمليمات، داخل مسجونون معظمهم يف وهؤالء. حياتهم شؤون وممارسة
  .ثبوتية أوراق امتالك عدم بتهمة السجن إىل فسيساقون دورية

  
  معكم؟ باالتفاق هذا أليس. تعريف شهادات هؤالء تمنح التحرير منظمة ممثلية إن :ناجي كمال

  
 من رسمية موافقة غير من األمر هذا عاتقها على أخذت املنظمة ممثلية إن. معنا باالتفاق ليس ال، :مكاوي خليل

  .اللبنانية احلكومة
  

  .اجملال هذا يف اللبنانية الدولة ومساعدة الثبوتية، األوراق فاقدي عدد حصر هو القصد :ناجي كمال
  

. حقاً الفلسطيني هو مَنْ أعرف أن وأريد واضحة، أسس وعلى جذرياً املشكلة هذه حل يف نرغب نحن :مكاوي خليل
 مكتب. لدينا فلسطينياً يصبح كي فلسطيني إنه وتقول ورقة واحد أي الفلسطينية املمثلية تمنح أن يكفي وال

  .األشخاص هؤالء هوية من والتأكد احلاالت هذه حصر يمكنهما واألونروا املنظمة
  
 على بالسيطرة" حماس" حركة قيام عن جنم الفلسطيني الوسط يف جديد انقسام هناك. آخر شأن إىل سننتقل 

  ..اللبناين اجملتمع يف انقسامات هناك وطبعاً  غزة، قطاع
  

. آخر خميم أي يف تتكرر بأن" اإلسالم فتح" مثل لظاهرة السماح عدم على متفق اخمليمات يف اجلميع :مكاوي خليل
  .مثالً احللوة عين خميم يف البارد نهر يف جرى ما حدوث من نتخوف فال

  
الفلسطيني امللف بشأن لبناين انقسام هناك أيضاً . انقسامين على نتكلم.  

  
  .الفلسطينيين لإلخوة واحلياتية اإلنسانية القضايا بشأن لبناين انقسام يوجد ال :مكاوي خليل

  
 جداً  قوي لبناين طرف وهناك. اخمليم إعمار إعادة اآلن حتى يريد ال قوي لبناين طرف هناك. بلى :السيد رضوان

  .أحمر خط ذلك إن قال
  

 اآلن حتى لبنانياً صوتاً  أسمع مل. بروية نعاجلها التي واحلياتية اإلنسانية القضايا عن أحتدث أنا :مكاوي خليل
 القضايا على أتكلم أنا. آخر أمر فهما البارد نهر وحكاية التوطين قصة أمّا. عليه أنتم فيما السير تكملوا ال يقول

 يف لبناين خالف يوجد ال وهذا. بالدهم إىل عودتهم حتى كريمة حياة الفلسطينيين ومنح واحلياتية، اإلنسانية
  .شأنه

  
  االنقسامات تغذي ودولية إقليمية عوامل

  
الصراع عليه سيكون ما تصور يمكن هل. والفلسطينية اللبنانية الساحتين يف مؤثرة ودولية إقليمية عوامل ثمة 

 طرف كل يستند الذي والدويل اإلقليمي الدعم االعتبار يف األخذ مع املستقبل، يف الساحتين يف أطراف بين الدائر
  إليه؟

  
 ابن ليس الفلسطيني أو اللبناين والسالح البارحة، بنت ليست اللبناين االنقسام ظاهرة إن :الدين تقي سليمان
 املسائل عن ونتحدث صفحات ونفتح السطر على نقطة نضع أن ونستطيع تاريخ، له الوضع هذا. بدوره البارحة

. الوصاية خارج اللبنانية الدولة بناء إلعادة عامين نحو منذ ظهرت فرصة لدينا. البساطة بهذه املعقدة اإلقليمية
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 السالح ملف منها املاضي، عن موروثة متراكمة ملفات ثمة الفرصة هذه غضون ويف. األساسي العنوان هو هذا
 ووطنية وسياسية حوارية برؤية إالّ تقارب أن يمكن ال املسائل وهذه. الفلسطيني السالح ملف ومنها اللبناين

 فيما واجلواب. خطرة نهايات إىل ستؤدي ألنها والتصادم األمن بعقلية تقارب أن يمكن وال. وتوحيدية ووفاقية
 اللبنانية، للساحة مفجّر اإلقليمي الوضع أن على بالكالم يكون أن يمكن ال واملعقدة الشائكة باملسائل يتعلق

 – فلسطينياً ملفاً نعالج نحن. الطريقة بهذه األمور تبسيط يف نبالغ أالّ وعلينا. ذلك من أكثر معقدة فاملسائل
 احلوار جلنة يف. باخمليمات عالقة لها تاريخية ومشكلة املدنية، باحلقوق عالقة لها تاريخية مشكلة وثمة. لبنانياً
 حتت إننا يقولون الفلسطينيون؟ يقول ماذا. جدياً التفاهم هذا تفعيل واملطلوب. األمر هذا على تفاهم حدث الوطني
 متقدمة خطوة وهذه. فلسطين لتحرير مسلحة قوى وليس للمخيم، داخلي أمن تنظيم واملطلوب اللبنانية، السيادة

 قرارات أليست الوضع؟ هذا عن املسؤول وحده الفلسطيني وهل. السابقة التقليدية الفلسطينية املواقف على جداً
. ويصيبهم بمخاطره يصيبنا ربما الفلسطيني الوضع على طرأ أمر هناك اآلن تنفذ؟ مل جميعها الوطني احلوار

 – اللبنانية العالقة وحتصين اللبناين، الداخلي الوضع حتصين على تقوم أن يجب الطارئ هذا ومواجهة
  .الفلسطينية

  
 لبنان؟ يف الفلسطيني السالح وظيفة ما الفلسطيني، اجلانب يف هو اليوم أمامنا املركزي السؤال :اخلازن فريد

 موضوع يف اللبنانية الدولة من املطلوب ما أمّا. األوىل بالدرجة الفلسطيني اجلانب من يأتي أن يجب واجلواب
 منظمة كانت املاضي يف. بامتياز إقليمية مسألة الفلسطينية املسألة لكن. اللبنانية الدولة لدى فاجلواب احلقوق،
 هي املنظمة وأصبحت عقب على رأساً األمور انقلبت اليوم. الفلسطينية القضية حمور هي الفلسطينية التحرير
 لبنان يف وحتديداً الفلسطينية التحرير منظمة كان الفلسطينية القضية حمور أن أي. خارجها احملور وصار الفرع،
 يف تؤثر التي هي اإلقليمية االمتدادات اليوم. اإلقليمي وامتدادها اخلارجي ارتباطها لها وكان طويلة، لفترة

 الوضع دام وما اللبنانية، الدولة سلطة خارج الفلسطينية اخمليمات دامت ما السياق، هذا ويف. الفلسطيني املشروع
 بعنوان ولكن أُخرى وألغراض إقليمية ألغراض وتُستخدم تُستعمل الفلسطينية القضية فستظل ممسوك، غير األمني

 احلركات يف واضحاً ذلك ويبدو الفلسطيني، والوضع اإلقليمي الوضع بين اليوم املتداخلة لألسباب فلسطيني
 خلفية على الكالم هذا أقول وال. واللبنانيون اللبنانية الدولة تتحمله أن يمكن ال وضع هذا. األصولية اإلسالمية

 ،1969 سنة منطق إىل العودة يمكن ال بالذات اإلطار هذا ففي. العبسي شاكر وجمموعة اللبناين اجليش بين الصدام
 هذا من اخلروج يجب. مشروعيتها تكن مهما شعارات أي حتت الذاتي األمن موضوع يف أم املقايضة فكرة يف أكان

 األخذ ويجب. نتيجة أي إىل يؤدي لن املقايضة مبدأ لكن احلوار، من بد وال التفاهم من بد ال احلال وبطبيعة. املنطق
 وهذا. اختلفت واملعادلة اختلفت، واملقاربة حقاً، اختلف الوضع بأن البارد نهر أحداث بعد واإلقرار االعتبار يف

 الوضع هذا ظل يف االنشقاقات من مزيداً ألن. أيضاً الفلسطينيين وملصلحة اللبنانيين، ملصلحة نقوله الكالم
 العامل، أنحاء جميع من حترر وحركات منظمات لبنان يف كان املاضي يف. جمة خماطر يعني املمسوك غير األمني

 نتحدث فنحن اليوم أمّا. ذلك وغير ماينهوف – وبادر الياباين األحمر واجليش إيرلندا إىل الشاه، عهد يف إيران من
  .اجلميع على مباشراً  خطراً وتشكل خمتلفة، قصة وهي ،"اإلسالم فتح" عن

  
 الدولة فيها كانت التي املرحلة ويف. ضعفنا حال ويف قوتنا حال يف دائماً املنطقة من جزء إننا :السيد رضوان

 هذه ؛"اجلهادي اإلسالم" علينا طلع اآلن. املسلح فاحوالك القومي الثوران نتيجة كبرى مشكالت وقعت قوية
 لقد. الوطنية الدولة ويجرف جذري بتغيير تهدد وهي املنطقة، يف الوطنية الدول على الكبير اخلطر هي اجلهادية

 أو باحلسنى الوطنية الدولة جترف أن تريد وهي ذكرنا، كما إيران يف الوطنية الدولة الشيعية األصولية جرفت
 العقلية لديهم ولبناين فلسطيني آالف ستة أو آالف خمسة اليوم لبنان ويف. العربي األوسط الشرق يف بالقوة

 غير أو عربية إقليمية أطراف توفرت إذا خطرين يصبحون وقد. إقليمية ارتباطات أي لديه ليس أكثرهم. اجلهادية
 دولة هناك يكون وأن ويسلحهم، هؤالء ينظم طرف يتوفر أالّ  يجب امللف هذا ولتهدئة. وتسليحهم لتنظيمهم عربية

  .الفلسطيني امللف مع واحداً تعامالً تتعامل منقسمة غير لبنانية وسلطة لبنانية
  

 نتيجة متاحة فرصة هناك الندوة، هذه يف عُرضت التي العسيرة املعطيات جميع من الرغم على :مكاوي خليل
. إضاعتها يجوز ال حقيقية فرصة وهي. الفلسطينيين اإلخوة حيال احلالية اللبنانية احلكومة مارسته الذي االنفتاح
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 نستطيع أن وإىل. بلدهم إىل عودتهم حتى لبنان يف كريمة حياة الفلسطينيين إعطاء الضروري من أن ريب وال
 دام ما املساعدة هذه نتوقع أن يمكن وال. يساعدونا أن الفلسطينيين وعلى فلسطينية، مسؤولية هناك ذلك، حتقيق

. فلسطين يف الوضع عن كثيراً يختلف لبنان يف الوضع ألن خالفاتهم يتناسوا أن فعليهم. متفقين غير الفلسطينيون
 بقية يف أمّا. السابق يف عليه كان الذي البارد نهر وضع إىل عودة ال: تماماً حمسوم فاألمر السالح موضوع يف أمّا

 يعني ال وهذا. اللبنانية السيادة حتت اخمليمات سالح ضبط سبيل يف والتحاور معاً اجللوس من بد فال اخمليمات
  .اإلطالق على شرعنته

  
  ًواملفيد احليوي النقاش لهذا خصصتموه الذي الوقت على جميعاً  لكم شكرا.   

   
  

  .14/8/2007 بتاريخ بيروت يف" الفلسطينية الدراسات جملة" حترير هيئة عقدتها ندوة  (*)
 جامعي وأستاذ اللبناين النواب جملس يف نائب: اخلازن فريد  لبناين وكاتب حمام: الدين تقي سليمان  (**)

 السنيورة فؤاد اللبنانية احلكومة لرئيس ومستشار وكاتب مفكر: السيد رضوان  مكاوي خليل :
 منظمة ممثل دمساع: ناجي كمال  الفلسطيني – اللبناين للحوار احلكومية اللجنة ورئيس سفير

  .لبنان يف الفلسطينية التحرير
  



 

 
 

  

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  
 


