لجنة العمل الوطني الفلسطيني
في برلين
Die Palästinensische Nationale Arbeitskommission
in Berlin
معالي وزير خارجية الجمهورية اللبنانية السيد جبران باسيل المحترم
تحية وتقديروبعد,
نرحب بكم أفضل الترحيب في العاصمة األلمانية برلين متمنين لكم النجاح في زيارتكم إلى جمهورية ألمانيا
اإلتحادية وإسمحو لنا أن نغتنم لقاءنا بكم لكي نطرح قضية الحقوق المدنية واإلنسانية للفلسطينيين في لبنان.
السيد معالي الوزير باسيل,
إننا في لجنة العمل الوطني الفلسطيني في برلين ندعو الحكومة اللبنانية للعمل على إقرار الحقوق اإلنسانية
خاصة حق العمل بحرية دون إجازة لألجراء وحق العمل للمهنيين وتوفير الضمانات الصحية واإلجتماعية كاملة،
إضافة إلى إقرار حق التملك واإلسراع بإعمار مخيم نهر البارد وإلغاء الحالة العسكرية ورفع التضييقات األمنية
عنه وعن المخيمات ومعالجة مشكلة فاقدي األوراق الثبوتية والمشكالت في المخيمات هذا إضافة إلى ضرورة
تنظيم االحوال الشخصية وحل مشكلة عشرات الفلسطينيين في السجون دون محاكمة ،وضمان كل هذه الحقوق
بتشريعات قانونية قائمة على إستثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين ألنه شعب
يرزح تحت اإلحتالل الذي يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضا شعب مشرد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل
من اجل حق عودته إلى دياره.
نحن نعلم أن هناك أولويات لدى الحكومة ،لكن بالنسبة لنا فإقرار الحقوق اإلنسانية ،وإنطالقا من الواقع الصعب
الذي يعيشه هو أيضا أولوية فلسطينية ملحة ال تحتمل التأجيل ،وإذا كانت فرصة قد ضاعت في السابق ،فالفرصة
اليوم أمام الجميع لتصحيح الخلل ووضع األمور في نصابها السليم ،مع التأكيد على رفضنا بأن تبقى حقوقنا
اإلنسانية رهينة التجاذبات والصراعات المحلية واإلنقسامات الطائفية .وفي هذا السياق ندعو إلى فتح حوار
رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل تنظيم العالقات الفلسطينية  -اللبنانية على أسس
سياسية وإجتماعية وقانونية ،ووضع خطة مشتركة لدعم حق العودة وفق القرار ( )491وإقرار الحقوق اإلنسانية،
خاصة وأن الفلسطينيين ليسوا جزءا من التجاذبات الداخلية بل هم عامل إستقرار وينشدون عالقات فلسطينية
لبنانية سليمة ويؤكدون وقوفهم مع لبنان ومقاومته وسيادته ويأملون بدعم جميع اللبنانيين لحقوقهم الوطنية
واإلنسانية.
عاش التالحم المصيري بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني
المجد والخلود لشهدائنا األبرار
الحرية ألسرانا البواسل
عاشت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني
عاشت فلسطين حرة عربية
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