
  .-اتفاق الطائف- وثيقة الوفاق الوطني اللبناني 
  

المرجعية األولى التي تسـتند إليهـا   " باتفاق الطائف"تعد وثيقة الوفاق الوطني اللبناني الشهيرة 
السيادة اللبنانية كمرجع نهائي يستمد منه اللبنانيون وفاقهم الوطني بعد الحرب األهلية الطاحنة، 

ابق رفيق الحريري الذي يعد أحد كبار مهندسي اتفاق الطائف، ومنذ اغتيال رئيس الوزراء الس
صعدت المعارضة اللبنانية احتجاجاتها ضد الحكومة مطالبة بالرجوع إلى اتفاق الطائف، الذي 

  يعد الشرعية األولى والنهائية، وهو ما يطالب به أيضا المجتمع الدولي  
  

  ٢٠٠٥) مايو(أيار  ١٠
  
  -اتفاق الطائف  -اللبنانـي وثيقــة الوفـاق الوطنـي   

  ٥/١١/١٩٨٩وقد صودق عليها في جلسة مجلس النواب بتاريخ 
  

  .المبادئ العامة واإلصالحات: أوالً 
  
  .المبادئ العامة - ١
  
لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في  -أ 

  .ي والمعترف بها دولياًحدوده المنصوص عنها في الدستور اللبنان
  

لبنان عربي الهوية واالنتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعـة الـدول العربيـة     -ب 
. وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتـزم بميثاقهـا  

ـ   . وهو عضو في حركة عدم االنحياز ول وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ فـي جميـع الحق
  .والمجاالت دون استثناء

  
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامـة، وفـي طليعتهـا     -ج

حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة االجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بـين جميـع   
  .المواطنين دون تمايز أو تفضيل

  



  .دة يمارسها عبر المؤسسات الدستوريةالشعب مصدر السلطات وصاحب السيا -د
  

  .النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها -هـ
  
  .النظام االقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة -و
  
وحدة الدولـة   أركانمن  أساسيالمتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن  اإلنماء -ز

  .رار النظامواستق
  
المـالي واالقتصـادي    اإلصـالح العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة مـن خـالل    -ح

  .واالجتماعي
  
على أي جزء منهـا   اإلقامةفلكل لبناني الحق في . أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين -ط

تجزئـة وال   وال. أي انتماء كان أساسوالتمتع به في ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب على 
  .تقسيم وال توطين

  
  .ال شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك -ي
  
  .السياسية اإلصالحات -٢
  
  .مجلس النواب -أ
  

  :مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها
  
  .ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة والية المجلس -١
  
مجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقـدها  لل -٢
نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بنـاء علـى عريضـة     أويسحب الثقة من رئيسه  إن

يعقد على الفور جلسة لمـلء   إنوعلى المجلس في هذه الحالة . يوقعها عشرة نواب على األقل



  .المركز الشاغر
  
  
مجلس النواب، بصـفة المعجـل، ال يجـوز     إلىكل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء  -٣

جلسة عامة وتالوته فيها، ومضي المهلة المنصوص  أعمالفي جدول  إدراجهبعد  إال إصداره
  .يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء إنعنها في الدستور دون 

  
  .الدائرة االنتخابية هي المحافظة -٤
  
  يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي آن إلى -٥
  

  :توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد اآلتية
  .بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين -أ
  
  .نسبياً بين طوائف كل من الفئتين -ب
  
  .نسبياً بين المناطق -ج
  
 أمـا . سـلمين مناصفة بين المسـيحيين والم ) ١٠٨( إلىمجلس النواب  أعضاءيزاد عدد  -٦

، فتمأل بصورة إعالنهاهذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل  أساسالمراكز المستحدثة، على 
  .استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها

  
مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني ال طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثـل   -٧

  .لعائالت الروحية وتنحصر صالحياته في القضايا المصيريةفيه جميع ا
  
  .رئيس الجمهورية -ب
  

يسهر على احترام الدستور والمحافظة . رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن
وهو القائد األعلى للقـوات  . على استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفقاً ألحكام الدستور

  :ويمارس الصالحيات اآلتية. ضع لسلطة مجلس الوزراءالمسلحة التي تخ



  
  .يصوت إنيترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون  -١
  
  .يرئس المجلس األعلى للدفاع -٢
  
 أيالنظر فـي   إعادةمجلس الوزراء  إلىوله حق الطلب . يصدر المراسيم ويطلب نشرها -٣

رئاسـة   إيداعـه وماً من تـاريخ  قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خالل خمسة عشر ي
 إصـدار انقضـت المهلـة دون    أوأصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ  فإذا. الجمهورية
  .القرار نافذاً حكماً ووجب نشره أويعتبر المرسوم  إعادته أوالمرسوم 

  
فـي مجلـس    إقرارهايصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد  -٤

النظر في القوانين ضـمن المهـل    إعادةكما يحق له بعد اطالع مجلس الوزراء طلب  النواب،
تعتبـر   إعادتها آو إصدارهاالمحددة في الدستور ووفقاً ألحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون 

  .القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها
  
  .س النوابمجل إلىمن مجلس الوزراء،  إليهيحيل مشاريع القوانين، التي ترفع  -٥
  
استشـارات   إلـى يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً  -٦

  .نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها
  
  .يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً -٧
  
  .يصدر باالتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة -٨
  
  .إقالتهم أواستقالة الوزراء  أوقبول استقالة الحكومة يصدر المراسيم ب -٩
  

  .ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم -١٠
وال . باالتفاق مع رئـيس الحكومـة   وإبرامهايتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية  -١١

النواب عليها حينما تمكنها وتطلع الحكومة مجلس . بعد موافقة مجلس الوزراء إالتصبح نافذة 
المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بماليـة   أما. من ذلك مصلحة البالد وسالمة الدولة



الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي ال يجوز فسخها سنة فسـنة، فـال يمكـن    
  .بعد موافقة مجلس النواب إال إبرامها

  
  .مجلس النواب إلىسائل يوجه عندما تقتضي الضرورة ر -١٢
  

  .عقد دورات استثنائية بمرسوم إلىيدعو مجلس النواب باالتفاق مع رئيس الحكومة  -١٣
  

لرئيس الجمهورية حق عرض أي أمر من األمور الطارئة على مجلس الـوزراء مـن    -١٤
  .األعمالخارج جدول 

  
  .مع رئيس الحكومة يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً باالتفاق -١٥
  

  .يمنح العفو الخاص بمرسوم -١٦
  

فـي حـال    أوعند خرقه الدستور  إالال تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته  -١٧
  .الخيانة العظمى

  
  .رئيس مجلس الوزراء -ج
  

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسـؤوالً عـن تنفيـذ    
  :يمارس الصالحيات اآلتية. العامة التي يضعها مجلس الوزراء السياسة

  
  .يرئس مجلس الوزراء -١
  
. يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها -٢

. تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثالثـين يومـاً   إنوعلى الحكومة 
 إالرس الحكومة صالحياتها قبل نيلها الثقة وال بعد اسـتقالتها وال اعتبارهـا مسـتقيلة    وال تما

  .األعمالبالمعنى الضيق لتصريف 
  
  .مجلس النواب أماميطرح سياسة الحكومة العامة  -٣



  
يوقع جميع المراسم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة  -٤
  .قيلةاعتبارها مست أو
  
النظر  إعادةالقوانين، وطلب  إصدارفتح دورة استثنائية ومراسيم  إلىيوقع مرسوم الدعوة  -٥

  .فيها
  
، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً علـى  أعمالهيدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول  -٦

 األصـولي المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضـر  
  .للجلسات

  
والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامـة   اإلدارات أعماليتابع  -٧

  .لضمان حسن سير العمل
  
  .يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص -٨
  
  .للدفاع األعلىيكون حكماً نائباً لرئيس المجلس  -٩
  
  .مجلس الوزراء -د
  

  :ومن الصالحيات التي يمارسها. بمجلس الوزراء اإلجرائيةالسلطة  تناط
  
وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت ووضع مشـاريع القـوانين والمراسـيم،     -١

  .واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها
  
 إداراتالدولة مـن   أجهزةكل  أعمالعلى  واإلشراف واألنظمةالسهر على تنفيذ القوانين  -٢

  .بال استثناء وأمنيةومؤسسات مدنية وعسكرية 
  
  .مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة إن -٣
  



  .تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون -٤
  
امتنع مجلس النواب عـن   إذاالحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية،  -٥

استثنائي ال تقل مدته عن الشهر بالرغم مـن دعوتـه مـرتين     أوقد عادي االجتماع طوال ع
وال يجـوز  . في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومـة عـن العمـل    أومتواليتين 

  .األولىحل المجلس في المرة  إلىممارسة هذا الحق لألسباب نفسها التي دعت 
  
  .س الوزراءعندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجل -٦
  

ثلثي  أكثريةويكون النصاب القانوني النعقاده هو . مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص
. تتخذ القرارات بأكثرية الحضـور . تعذر ذلك فبالتصويت فإذاويتخذ قراراته توافقياً، . أعضائه

  .مجلس الوزراء أعضاءموافقة ثلثي  إلىتحتاج  فإنها األساسيةالمواضيع  أما
  
  :ما يأتي أساسيةعتبر مواضيع وي
  

، الحرب والسلم، التعبئة العامـة، االتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة،     وإلغاؤها الطوارئحالة 
الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة االولـى   اإلنمائيةالموازنة العامة للدولة، الخطط 

واب، قـانون االنتخابـات، قـانون    ، حل مجلس الناإلداريالنظر بالتقسيم  إعادةوما يعادلها، 
  .الوزراء إقالةالشخصية،  األحوالالجنسية، قوانين 

  
  .الوزير -هـ
  

تعزز صالحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسـؤولية الجماعيـة   
بنزع الثقة منـه افراديـاً فـي مجلـس      أوبقرار من مجلس الوزراء،  إالوال يقال من منصبه 

  .نوابال
  
  .الوزراء وإقالةاستقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة  -و
  
  :تعتبر الحكومة مستقيلة في الحاالت التالية -١
  



  .استقال رئيسها إذا -أ
  
  .بوفاة رئيسها -ج. المحدد في مرسوم تشكيلها أعضائهافقدت أكثر من ثلث عدد  إذا -ب
  
  .عند بدء والية رئيس الجمهورية -د
  

  .عند بدء والية مجلس النواب -هـ
  
  .بناء على طرحها الثقة أوعند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه  -و
  
الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلـس   إقالةتكون  -٢

  .الوزراء
  
النواب حكمـاً فـي دورة انعقـاد     اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس أوعند استقالة الحكومة  -٣

  .استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة
  
  .الطائفية السياسية إلغاء -ز
  

يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطـة مرحليـة،    أساسيالطائفية السياسية هدف وطني  إلغاء
المناصـفة بـين المسـلمين والمسـيحيين اتخـاذ       أساسوعلى مجلس النواب المنتخب على 

المالئمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضـم   اإلجراءات
رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الـوزراء شخصـيات سياسـية وفكريـة      إلى باإلضافة

مجلسـي   إلـى الطائفية وتقديمها  بإلغاءمهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة . واجتماعية
  .ابعة تنفيذ الخطة المرحليةالنواب والوزراء ومت

  
  :ويتم في المرحلة االنتقالية ما يلي

  
قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة واالختصاص في الوظائف العامـة والقضـاء    إلغاء -أ

والمؤسسات العامة والمختلطـة والمصـالح المسـتقلة وفقـاً      واألمنيةوالمؤسسات العسكرية 



ء وظائف الفئة االولى فيها وفي ما يعادل الفئة االولـى فيهـا   لمقتضيات الوفاق الوطني باستثنا
  .وظيفة ألية طائفة أيةوتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص 

  
  .ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية إلغاء -ب
  
  .السياسية اإلصالحات -٣
  
  .اإلداريةالالمركزية  -أ
  
  .ولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قويةالدولة اللبنانية د -١
  
الدولـة فـي المنـاطق     إداراتتوسيع صالحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميـع   -٢

  .على أعلى مستوى ممكن تسهيالً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محلياً اإلدارية
  
ن الحفاظ على العـيش  بما يؤمن االنصهار الوطني وضم اإلداريالنظر في التقسيم  إعادة -٣

  .والشعب والمؤسسات األرضالمشترك ووحدة 
  
القضـاء  (الصـغرى   اإلداريةالموسعة على مستوى الوحدات  اإلداريةاعتماد الالمركزية  -٤

  .عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية) وما دون
  
بالد قادرة على تطوير المنـاطق اللبنانيـة وتنميتهـا    موحدة شاملة لل إنمائيةاعتماد خطة  -٥

 باإلمكانـات اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة واالتحادات البلدية 
  .المالية الالزمة

  
  .المحاكم -ب
  
ين والمواطنين جميعاً لسيادة القانون وتأميناً لتوافق عمل السـلطت  المسئولينضماناً لخضوع  -أ

المنصوص عنهـا   األساسيةالتشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين 
  :في الدستور

  



. المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والـوزراء  األعلىيشكّل المجلس  -١
  .ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه

  
راقبة دستورية القوانين والبـت فـي النزاعـات    ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور وم -٢

  .والطعون الناشئة عن االنتخابات الرئاسية والنيابية
  
للجهات اآلتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في مـا يتعلـق بتفسـير الدسـتور      -٣

  :ومراقبة دستورية القوانين
  
  .رئيس الجمهورية -أ
  
  .رئيس مجلس النواب -ب
  
  .رئيس مجلس الوزراء -ج
  
  .مجلس النواب أعضاءنسبة معينة من  -د
  
تأميناً لمبدأ االنسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلـس   -ب

  :الدستوري في ما يتعلق بـ
  
  .الشخصية األحوال -١
  
  .حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية -٢
  
  .حرية التعليم الديني -٣
  
مـن قبـل    األعلىمجلس القضاء  أعضاءينتخب عدد معين من : قالل القضاءتدعيماً الست -ج

  .الجسم القضائي
  
  .قانون االنتخابات النيابية -ج



  
المحافظة، يراعي القواعد التي  أساستجري االنتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخاب جديد على 

 وأجيالهي لشتى فئات الشعب تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياس
والشـعب   األرضوحـدة   إطارفي  اإلداريالنظر في التقسيم  إعادةوفعالية ذلك التمثيل، بعد 

  .والمؤسسات
  
  .المجلس االقتصادي واالجتماعي للتنمية إنشاء -د
  

ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأميناً لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسـة  
  .ية واالجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة واالقتراحاتاالقتصاد

  
  .التربية والتعليم -هـ
  
  .في المرحلة االبتدائية على األقل إلزامياتوفير العلم للجميع وجعله  -١
  
  .العامة واألنظمةالتأكيد على حرية التعليم وفقاً للقانون  -٢
  
  .لة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسيحماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدو -٣
  
حاجات الـبالد   ويالءمالتعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي  إصالح -٤

الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتهـا   أوضاع وإصالح. واالعمارية اإلنمائية
  .التطبيقية

  
تطويرها بما يعزز االنتماء واالنصـهار الـوطنيين، واالنفتـاح    النظر في المناهج و إعادة -٥

  .الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية
  
  .اإلعالم -و
  

بمـا يخـدم    المسـئولة الحريـة   إطارفي ظل القانون وفي  اإلعالمتنظيم جميع وسائل  إعادة
  .حالة الحرب وإنهاءالتوجهات الوفاقية 



  
  .اللبنانية األراضيبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل : اًثاني
  

 أسـاس اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنيـة علـى    األطرافبما انه تم االتفاق بين 
مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط  أمنيةتقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة . الوفاق الوطني

اللبنانية بواسطة قواتهـا الذاتيـة، وتتسـم     األراضييجياً على كامل سلطة الدولة اللبنانية تدر
  :خطوطها العريضة باآلتي

  
الدولـة   إلـى  أسـلحتها عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم  اإلعالن -١

تبدأ بعد التصديق على وثيقـة الوفـاق الـوطني وانتخـاب رئـيس       أشهراللبنانية خالل ستة 
  .السياسية بصورة دستورية اإلصالحات وإقرار. ة وتشكيل حكومة الوفاق الوطنيالجمهوري

  
  :الداخلي من خالل األمنتعزيز قوى  -٢
  
فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزياً ثم تـوزيعهم علـى    -أ

  .لدورات تدريبية دورية ومنظمة إتباعهمالوحدات في المحافظات مع 
  
مـن والـى    األشـخاص بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج  األمنتعزيز جهاز  -ب

  .الحدود براً وبحراً وجواً
  
  :تعزيز القوات المسلحة -٣
  
للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظـام   األساسيةالمهمة  إن -أ

  .ها على معالجتهالداخلي وحد األمنالعام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى 
  
في الظروف  األمنالداخلي للمحافظة على  األمنتستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى  -ب

  .التي يقررها مجلس الوزراء
  
القوات المسلحة وتدريبها لتكون قـادرة علـى تحمـل مسـؤولياتها      وإعداديجري توحيد  -ج

  .اإلسرائيليالوطنية في مواجهة العدوان 



  
 إلـى تعود القوات المسـلحة   األمنيةالداخلي جاهزة لتسلم مهامها  األمنقوى عندما تصبح  -د

  .ثكناتها
  

  .يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة األغراض العسكرية دون سواها -هـ
  
م ١٩٧٥حق كل مهجر لبناني منـذ العـام    وإقرارحل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذرياً  -٤

هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتـأمين الوسـائل    المكان الذي ىغالبالعودة 
  .التعمير ةبالعادالكفيلة 

  
اللبنانية بواسطة قواتهـا   األراضيهدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل  آنوحيث 

التي تـربط   األخويةومن واقع العالقات . الداخلي اآلمنالذاتية المتمثلة بالدرجة االولى بقوى 
سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانيـة لبسـط سـلطة    

سنتان تبدأ بعد التصديق علـى وثيقـة الوفـاق     أقصاهاالدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة 
 اإلصـالحات  وإقـرار الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الـوطني،  

دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة السياسية بصورة 
تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربـي   إعادةالوفاق الوطني اللبنانية 

يـتم   أخرىدعت الضرورة في نقاط  وإذافي ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره، 
كما يتم االتفاق بين الحكومتين يجـري  . سكرية لبنانية سورية مشتركةتحديدها بواسطة لجنة ع

وتحديـد عالقـة    أعالهبموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة 
واللجنـة الثالثيـة العربيـة العليـا     . تواجدها أماكنهذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في 

  .رغبتا في ذلك إذاهذا االتفاق  إلىفي الوصول مستعدة لمساعدة الدولتين 
  

  .اإلسرائيليتحرير لبنان من االحتالل  :ثالثاً
  :استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً تتطلب اآلتي

  
االحتالل  بإزالةوسائر قرارات مجلس األمن الدولي القاضية  ٤٢٥العمل على تنفيذ القرار  -أ

  .شاملة إزالة لياإلسرائي
  
  .م١٩٤٩آذار  ٢٣التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في  -ب



  
 اإلسـرائيلي اللبنانية من االحتالل  األراضيالالزمة لتحرير جميع  اإلجراءاتاتخاذ كافة  -ج

ونشر الجيش اللبناني في منطقـة الحـدود اللبنانيـة     أراضيهاوبسط سيادة الدولة على جميع 
الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين  الطوارئالعمل على تدعيم وجود قوات المعترف بها دولياً و

  .منطقة الحدود إلىواالستقرار  األمنالفرصة لعودة  وإلتاحة اإلسرائيلياالنسحاب 
  

  .العالقات اللبنانية السورية: رابعاً
ول صـادقة بجميـع الـد    أخويـة لبنان، الذي هو عربي االنتماء والهوية، تربطه عالقات  إن

العربية، وتقوم بينه وبين سوريا عالقات مميزة تستمد قوتها مـن جـذور القربـى والتـاريخ     
 المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلـدين وسـوف   األخويةوالمصالح 

سـيادة   إطارتجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجاالت، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في 
يوفر المناخ المطلـوب لتنميـة    األمنذلك، وألن تثبيت قواعد  إلىاستناداً . ل كل منهماواستقال

هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد ألمن سوريا وسـوريا ألمـن   
قـوة   أليمستقراً  أووعليه فان لبنان ال يسمح بان يكون ممراً . األحوالحال من  أيلبنان في 

وان سوريا الحريصة على أمن لبنان . أمن سوريا أوتنظيم يستهدف المساس بأمنه  أو دولة آو
  .ال تسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقالله وسيادته أبنائهواستقالله ووحدته ووفاق 

  


