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  2007 أيلول 17بيروت في 

  بـيـان صحـفـي  
   

 وتطرح معه جملة من  ميشال عونالعمادتلتقي ) حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 
  القضايا ذات الصلة باألوضاع اإلنسانية والقانونية لالجئين الفلسطينيين في لبنان

 
 مدير عام المنظمة غسان عبد اهللا وعضوية كل من بـسام حبيـشي، روال         برئاسة )حقوق( من المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان       عقد وفد 

صالح النيابيـة   كتلة التغيير واإل   اجتماعا مع رئيس التيار الوطني الحر ورئيس         2007يلول   أ 17اليوم اإلثنين الواقع في     بدران ومحمد النجار،    

بي رميا، حيث جرى عرض ومناقـشة جملـة مـن    طني الحر سيمون أدي في التيار الوالعماد ميشال عون في دارته في الرابية بحضور القيا     

نيون في لبنان علـى كافـة الـصعد         المواضيع ذات االهتمام المشترك ال سيما تلك المتعلقة باالوضاع المأساوية التي يعيشها الالجئون الفلسطي             

صـوات احتـوت    هدها مخيم نهر البارد وبروز عدة أ      التي ش حداث المؤسفة    بخاصة في أعقاب األ    نسانية، القانونية، االقتصادية واالجتماعية   اإل

 االعتداءات التي طاولت القـوى      عيد التأكيد على استنكار وشجب    ، وقد أُ  عباء ما جرى  ملت الالجئين الفلسطينيين وزر وأ    مضامين تحريضية ح  

ال عالقة لها   ) سالمما يسمى فتح اإل   ( هذه الجماعة    نتضررين منها الالجىء الفلسطيني وأ    كثر الم ر لبنان فكان أول وأ    منية واستهدفت استقرا  األ

بمنظمة التحرير الفلـسطينية التـي      و الرسمي الممثل    لبداية سواء على المستوى الشعبي أ     كدوا ذلك منذ ا   من قريب أو بعيد بالفلسطينيين الذين أ      

  . تمام مهمتهمن أجل إت الغطاء للجيش منّأ

ة لالجىء الفلسطيني في لبنان والتعقيدات القانونية التي تطال الواقع الفلسطيني في شتى مجاالتـه               نسانيلك تناول اللقاء مسألة الحقوق اإل     كذ

غاء وتعديل كافـة    ل تم التركيز على ضرورة العمل من أجل إ        وضاع وظروف الالجئين في لبنان، وهنا     لتي تعيق كل محاولة ترمي لتحسين أ      وا

رساء منظومة قانونية عادلة ومنصفة تحفظ كرامته وتحـدد          إلى إ  نسانية وصوالً بسط حقوقه اإل  القوانين واإلجراءات التي تحرم الفلسطيني من أ      

السـتقرار لالجـئ   من وايادة للدولة اللبنانية على كامل أراضيها، األ    ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الدولة المضيفة على قاعدة الس             

  .مان تقي من مخاطر فرض التوطين على الشعبينة الدولية، بما من شأنه أن يشكل شبكة أت الشرعي لقرارالى حين عودته وفقاًالفلسطيني إ

جنبية من قيود وسـجالت      الفلسطيني الحاصل على جنسية أ     خرى جرت مناقشة مسألة عدم قيام الحكومة اللبنانية بشطب الالجىء         من جهة أ  

مر من التباسات، حيث تم توضيح الوضعية الخاصة التي يعامل بهـا            ثاره هذا األ  أمديرية الشؤون السياسية والالجئين في وزارة الداخلية وما         

 عدم وقوعـه تحـت صـالحية         الخاصة بالالجئين وتالياً   1951الالجىء الفلسطيني في القانون الدولي لناحية عدم شموله باتفاقية جنيف للعام            

 لـى الجىء على ذرية من لجـأ إ      ونروا التي تسبغ صفة ال    ت صالحية وكالة األ   لعليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة وإنما تح       المفوضية ا 

 فـرادة   ن ألـى إضـافة إ ، نسان الجئاً يها بالنسبة لوضعية اللجوء لجهة أنه ال يولد إ         القانونية المتعارف عل   خارج فلسطين بشكل يخالف المبادئ    

لى ديارهم التي هجروا منهـا       لالجئين الفلسطينيين وذلك إلى حين عودتهم إ       ريخيةالقضية الفلسطينية تقتضي الحفاظ على الحقوق الوطنية والتا       

ذلك تم التشديد علـى أن أي شـطب ألسـماء           وائل مؤسسيها، ك  لدول العربية الذي كان لبنان من أ      ، وهو ما شددت عليه قرارات جامعة ا       قسراً

  .لحاق الضرر بالالجئين وقضيتهمالفلسطينيين سيكون من شأنه إ

فكار التي يمكـن تطويرهـا      بعض األ مور موضوع النقاش فتم التداول ب     يجابية في التعاطي مع المسائل واأل      وإ لعماد عون تفهماً  بدى ا وقد أ 

خبراء واختصاصيين من التيار علـى      لى   إ حالة هذه القضايا  ة، وفي نهاية االجتماع وعد عون بإ      والبناء عليها لمعاجة كافة الموضوعات الشائك     

 تضم ممثلين عن التيار الوطني الحر ومنظمة التحرير الفلسطينية          مل لتذليل العقبات من خالل تنظيم جلسات حوارية ثنائية        ن يجري متابعة الع   أ

تشمل هيئات المجتمع المدني لدى الطرفين بهدف تبديد الهواجس وإزالة االلتباسات التي تعتري بعض العبارات والمفاهيم كمفهـوم التـوطين                    

  .فلسطينية بما يخدم مصالح الشعبينال-قيدات التي تحكم العالقة اللبنانيةوصوالً إلى فكفكة التع

 )حقوق(المنظمة الفلسطينية لحقوق اإلنسان 


