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  2008 نيسان 17بيروت في للـنشـر الـفـوري                                                                                
  

  ورقـة مـوقـف
  بادرة مميزة ومكملة إلعالن فلسطين في لبنانم ندوة المصارحة والمصالحة

  

السليمة ما بين الشعبين اللبناني     العالقات  إرساء أسس   إنطالقاَ من إيماننا بأهمية الحوار البنّاء الذي من شأنه          

 - "المـصارحة والمـصالحة  "في عقد ندوة  ) حقوق(والفلسطيني، ترى المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان   

ـ           نيسان، والتي جمعت أقطاب سياسية      13 لـ   33التي جاءت بدعوة من الرئيس أمين الجميل في الذكرى ال

لحرب اللبنانية على مختلف المستويات حيث قدموا رؤاهم لتجاوز اآلثار األليمـة            من الذين خاضوا غمار ا    

 بادرةً مميزة لترجمة العنوان المراد تحقيقه فجـاءت         -لهذه الحرب وأخذ العبر منها لضمان عدم تكرارها         

 اللجنـة   ، ممثل 2008 الراقي والجريء، الذي قام بإطالقه في مطلع العام          إلعالن فلسطين في لبنان،   مكملة  

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، السفير عباس زكي، ليشكّل وثيقة أساسـية حملـت رؤيـة                 

بأنها عالقة ال بد وأن تُبنى على قاعدة الحقوق ) حقوق(مستقبلية لشكل العالقة اللبنانية الفلسطينية التي تراها        

األمن واالستقرار أيضاً لالجئين الفلسطينيين في لبنان       والواجبات بشكل يحفظ سيادة الدولة اللبنانية ويضمن        

اللقاء الفلسطيني الموسـع    لحين عودتهم، والتي كانت قد أكدت عليها المنظمة في بيانها الصادر عن عقد              

المـصارحة مـن أجـل      " فلـسطيني بعنـوان      - واألعمال التحضيرية لعقد حوار لبناني       2005في أيلول   

 المذكّرات واللقاءات مع قياديين ونواب لبنانيين وورشات العمل الحواريـة            وكذلك في كثير من    "المصالحة

  .                                 والتدريبية مع الشباب
  

ترى في هذه البادرة المميزة وكذلك فـي توقيـع اعتـذار            ) حقوق(إن المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان      

سيساً ألعمال مستقبلية مشابهة وصوالً لتحقيق العدالة اإلنتقالية         شخصية مسيحية، تأ   44للفلسطينين من قبل    

فالمنظمة تـرى فـي تبنـي األفرقـاء اللبنـانيين           . والتي أكّدنا عليها من خالل مشاركتنا في أعمال الندوة        

. فرصة حقيقية لطي صفحة الماضي بما تحمل من مآسٍ وانتهاكـات    " العدالة اإلنتقالية "والفلسطينيين مفهوم   

 بتقديم االعتذارات   لتبيان الحقائق وصوغ التعويض المعنوي    دالة اإلنتقالية ترقى في مستوى المصارحة       فالع

أسـاس  وبذلك تكون المـصالحة مبنيـة علـى         جبر الضرر،   البنّاءة، ليصار بعدها إلى الدخول في مرحلة        

وق اإلنسانية للجميع   يحفظ الحق  شريطة اإلنتقال بعد كل ذلك إلى نظام ديمقراطي          التسامح وليس المحاسبة  

، ما يشكل مناعة أمام الذين يقومون باالصطياد في الماء العكر لغايات ومآرب             ويضمن عدم تكرار الماضي   

سياسية شخصية أو تنفيذاً لمشاريع خارجية عبر استغالل الماضي، ما يفوت عليهم فرص تعطيل مـسيرة                

  .المستقبل
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تهيب بالجهود التي يقوم بهـا بعـض األفرقـاء اللبنـانين            ) حقوق(الفلسطينية لحقوق اإلنسان    إن المنظمة   

والفلسطينيين من أجل طي صفحات الماضي، والتأسيس لعالقة لبنانية وفلسطينية وطيدة تخلو من الشوائب،              

ين والتهجير التي   وتدعو في هذا المقام إلى تضافر جهود كل المعنيين، والتخلي عن التلويح بفزاعات التوط             

تشكل تجاذبات هدفها ضرب مشروع المصارحة والمصالحة الحقيقية، وزج العصي في دواليب محـاوالت              

  . عام33تقريب وجهات النظر وردم الهوة المفتوحة بين الشعبين اللبناني والفلسطيني منذ أكثر من 
  

ندعو كافة مؤسـسات المجتمـع المـدني    أن ) حقوق(وختاماً، يهمنّا في المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان     

اللبناني والفلسطيني إلى مساندة السياسيين في مبادراتهم ذات األهداف اإلنسانية، وذلك عبر تكريس المنـاخ           

الحواري والتضامني من خالل عقد اللقاءات والندوات المشتركة التي تجمع المفكرين واألدبـاء والنـشطاء          

لمجتمعين وذلك بهدف رفع مستوى الوعي بثقافة الحوار كأداة سلمية لحـل             كال ا  من... والفعاليات والشباب 

النزاعات، وبناء السالم، وثقافة العدالة اإلنتقالية التي تؤسس لمجتمعات ديمقراطية متسامحة تحفظ حقـوق              

 .        بعضها البعض وتعزز نظام العيش المشترك
  

 بهدف الدفاع   1997ية غير حكومية، تأسست عام      هي جمع ) حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان     

عن، وحماية ونصرة حقوق الالجئين الفلسطينيين في لبنان، وهي جمعية مشهرة بموجب علم وخبر رقم               

  .أد/36

  

   
  )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان                انتهى***
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