
  
  الجمهوریة اللبنانیة

  مجلس النواب

  اتفاق الطائف - وثیقة الوفاق الوطني   

  

  

  المبادئ العامة واإلصالحات: أوالً                                      

  ـ المبادئ العامة1
فـي  عنهـا قل ، وطـن نهـائي لجمیـع أبنائـه، واحـد أرضـًا وشـعبًا ومؤسسـات، فـي حـدوده المنصـوصأ ـ لبنان وطـن حـر مسـت

  .الدستور اللبناني والمعترف بها دولیاً 
ب ـ لبنان عربي الهویة واالنتماء، وهـو عضـو مؤسـس وعامـل فـي جامعـة الـدول العربیـة وملتـزم بمواثیقهـا ،كمـا هـو عضـو 

وتجسد الدولة اللبنانیة هـذه . وهو عضو في حركة عدم االنحیاز. وملتزم بمیثاقها مؤسس وعامل في منظمة األمم المتحدة
          .المبادئ في جمیع الحقول والمجاالت دون استثناء

لبنان جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة، تقوم على احترام الحریات العامة، وفي طلیعتها حریة الرأي والمعتقد، وعلى العدالة  ج ـ
  .بین جمیع المواطنین دون تمایز أو تفضیل  والمساواة في الحقوق والواجباتاالجتماعیة 

  .د ـ الشعب مصدر السلطات وصاحب السیادة یمارسها عبر المؤسسات الدستوریة
  .النظام قائم على مبدأ الفصل بین السلطات وتوازنها وتعاونها ه ـ
  .الخاصة  النظام االقتصادي حر یكفل المبادرة الفردیة والملكیة و ـ
  .اإلنماء المتوازن للمناطق ثقافیًا واجتماعیًا واقتصادیًا ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام  ز ـ
  .من خالل اإلصالح المالي واالقتصادي واالجتماعي  العمل على تحقیق عدالة اجتماعیة شاملة ح ـ
ق في اإلقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سیادة القانون ، فلكل لبناني الح.أرض لبنان واحدة لكل اللبنانیین  ط ـ

  .فال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان وال تجزئة وال تقسیم ال توطین
  .تناقض میثاق العیش المشترك  ال شرعیة ألي سلطة ي ـ

   
  إلصالحات السیاسیة ا ـ 2
  مجلس النواب أ ـ

  :رس الرقابة الشاملة على سیاسة الحكومة وأعمالها مجلس النواب هو السلطة التشریعیة یما
  .ینتخب رئیس المجلس ونائبه لمدة والیة المجلس  ـ 1     
بعـد عـامین مـن انتخـاب رئیسـه ونائـب رئیسـه وفـي أول جلسـة یعقـدها أن یسـحب الثقـة مـن   ـ للمجلس ولمرة واحـدة 2     

  رئیسه أو
وعلـى المجلـس فـي  .عضائه بنـاء علـى عریضـة یوقعهـا عشـرة نـواب علـى األقـلنائبه بأكثریة الثلثین من مجموع أ         

  هذه الحالة
  .الفور جلسة لملء المركز الشاغر أن یعقد على        

إصـداره إال بعـد إدراجـه فـي  ـ كل مشروع قانون یحیله مجلس الـوزراء إلـى مجلـس النـواب، بصـفة المعجـل، ال یجـوز 3     
  جدول



فــي الدسـتور دون أن یبـت بــه، وبعـد موافقــة  عامــة وتالوتـه فیهــا، ومضـي المهلـة المنصــوص عنهـا أعمـال جلسـة         
   مجلس 

  .الوزراء         
  .ـ الدائرة االنتخابیة هي المحافظة 4     
  :الطائفي توزع المقاعد النیابیة وفقًا للقواعد اآلتیة ـ إلى أن یضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القید 5     

  .بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین أ ـ          
  بین طوائف كل من الفئتین  نسبیاً  ب ـ         
  نسبیًا بین المناطق ـ ج         

أمـا المراكـز المسـتحدثة، علـى . مناصفة بین المسـیحیین والمسـلمین ) 108(ـ یزاد عدد أعضاء مجلس النواب إلى  6     
  أساس

حكومـة   بـالتعیین مـن قبـل  ة ، والمراكز التي شغرت قبل إعالنها، فتمأل بصورة اسـتثنائیة ولمـرة واحـدةالوثیق هذه         
  الوفاق
  .الوطني المزمع تشكیلها         
للشـیوخ تتمثـل فیـه جمیـع العـائالت   ـ مع انتخـاب أول مجلـس نـواب علـى أسـاس وطنـي ال طـائفي یسـتحدث مجلـس7     

  الروحیة
  .صالحیاته في القضایا المصیریةوتنحصر          

   
  ب ـ رئیس الجمهوریة

یسهر على احترام الدسـتور والمحافظـة علـى اسـتقالل لبنـان ووحدتـه . رئیس الجمهوریة هو رئیس الدولة ورمز وحدة الوطن
ویمـارس  .مجلـس الـوزراء وهو القائد األعلـى للقـوات المسـلحة التـي تخضـع لسـلطة. الدستور  وسالمة أراضیه وفقًا ألحكام

  :الصالحیات اآلتیة
  .یترأس مجلس الوزراء عندما یشاء دون أن یصوت ـ 1     
  .یرئس المجلس األعلى للدفاع ـ 2     
وله حق الطلب إلى مجلس الـوزراء إعـادة النظـر فـي أي قـرار مـن القـرارات التـي . یصدر المراسیم ویطلب نشرها ـ 3     

  یتخذها
فــإذا أصــر مجلــس الــوزراء علــى القــرار . یومــًا مــن تــاریخ إیداعــه رئاســة الجمهوریــة المجلــس خــالل خمســة عشــر         

  أو  المتخذ
  .المرسوم أو القرار نافذًا حكمًا ووجب نشره  انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته یعتبر         

رها في مجلس النواب، كما یحـق لـه بعـد في الدستور ویطلب نشرها بعد إقرا  وفق المهل المحددة ـ یصدر القوانین 4     
  إطالع

مجلـس الــوزراء طلــب إعــادة النظــر فــي القــوانین ضــمن المهـل المحــددة فــي الدســتور ووفقــًا ألحكامــه ، وفــي حــال          
  انقضاء المهل

  .دون إصدارها أو إعادتها تعتبر القوانین نافذة حكمًا ووجب نشرها        
  .الوزراء، إلى مجلس النواب  ین، التي ترفع إلیه من مجلسیحیل مشاریع القوان ـ  5     
رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب استنادًا إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیًا   یسمي ـ 6    



  على
  .نتائجها         

  .ـ یصدر مرسوم تسمیة رئیس مجلس الوزراء منفرداً  7     
  .التفاق مع رئیس مجلس الوزراء مرسوم تشكیل الحكومةـ یصدر با 8     

  .یصدر المراسیم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو إقالتهم ـ 9     
  . ـ یعتمد السفراء ویقبل اعتمادهم ویمنح أوسمة الدولة بمرسوم  10     
برامها باال 11      ٕ وال تصبح نافذة إال بعد موافقة. تفاق مع رئیس الحكومةـ یتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وا

أمـا . وتطلع الحكومة مجلس النـواب علیهـا حینمـا تمكنهـا مـن ذلـك مصـلحة الـبالد وسـالمة الدولـة. الوزراء مجلس        
  المعاهدات 

ي ال یجـوز فسـخها ســنة التـي تنطـوي علــى شـروط تتعلـق بمالیــة الدولـة والمعاهـدات التجاریــة وسائــر المعاهـدات التــ       
  فسنة ، فال

  . یمكن إبرامها إال بعد موافقة مجلس النواب       
  .رسائل إلى مجلس النواب یوجه عندما تقتضي الضرورة ـ 12     
  .دورات استثنائیة بمرسوم  مع رئیس الحكومة إلى عقد  ـ یدعو مجلس النواب باالتفاق 13     
  .الوزراء من خارج جدول األعمال  مجلس أي أمر من األمور الطارئة علىـ لرئیس الجهوریة حق عرض  14     
  .باالتفاق مع رئیس الحكومة  كلما رأى ذلك ضروریاً   ـ یدعو مجلس الوزراء استثنائیاً  15     
  .ـ یمنح العفو الخاص بمرسوم 16     
  .لدستور أو في حال الخیانة العظمىإال عند خرقه ا ـ التبعة على رئیس الجمهوریة حال قیامه بوظیفته 17     

   
  .رئیس مجلس الوزراء ج ـ

رئــیس الحكومــة یمثلهــا ویــتكلم باســمها، ویعتبــر مســؤوًال عــن تنفیــذ السیاســة العامــة التــي یضــعها  رئــیس مجلــس الــوزراء هــو
  :یمارس الصالحیات اآلتیة . مجلس الوزراء

  .الوزراء  ـ یرئس مجلس1     
وعلـى الحكومـة أن تتقـدم . تشـكیلها الحكومة ویوقع مع رئـیس الجمهوریـة مرسـوم لنیابیة لتشكیلـ یجري االستشارات ا2     

  من
وال تمـارس الحكومـة صـالحیتها قبـل نیلهـا الثقـة وال . مجلس النواب ببیانها الوزاري لنیل الثقة في مهلـة ثالثـین یومـاً          

  بعد
  .عنى الضیق لتصریف األعمالاستقالتها وال اعتبارها مستقیلة إال بالم         

  .ـ یطرح سیاسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب3     
  .استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقیلة  ومرسوم قبول ـ یوقع جمیع المراسیم، ما عدا مرسوم تسمیة رئیس الحكومة4     
  .نین، وطلب إعادة النظر فیهاإصدار القوا ـ یوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائیة ومراسیم5     
  أعماله، ویطلع رئیس لجمهوریة مسبقًا على المواضیع التي یتضمنها، ـ یدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ویضع جدول6     

  .وعلى المواضیع الطارئة التي ستبحث، ویوقع المحضر األصولي للجلسات         
نســق بــین الــوزراء، ویعطــي التوجیهـــات العامــة لضــمان حســن ســـیر ـــ یتــابع أعمــال اإلدارات والمؤسســات العامـــة وی7     
  . العمل



  .ـ یعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزیر المختص8     
  .األعلى للدفاع  ـ یكون حكمًا نائبًا لرئیس المجلس9     

   
    دـ مجلس الوزراء 

  : حیات التي یمارسها ومن الصال. تناط السلطة اإلجرائیة بمجلس الوزراء
ـــ وضــع السیاســة العامــة للدولــة فــي جمیــع المجــاالت ووضــع مشــاریع القــوانین والمراســیم، واتخــاذ القــرارات الالزمــة 1      

  .لتطبیقها
الدولة من إدارات ومؤسسات مدنیة وعسكریة ـ السهر على تنفیذ القوانین واألنظمة واإلشراف على أعمال كل أجهزة2     

  .بال استثناء وأمنیة         
  .التي تخضع لها القوات المسلحة ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة3     
  .وقبول استقالتهم وفق القانون ـ تعیین موظفي الدولة وصرفهم4     
ً علـى طلـب رئــیس الجمهوریـة، إذا امتنـع مجلــس النـواب عـن االجتمــاع طـوال عقــد 5      ــ الحـق بحــل مجلـس النـواب بنــاء

  وعادي أ
مرتین متوالیتین أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شـل   من دعوته  استثنائي ال تقل مدته عن الشهر بالرغم         

  ید
  .التي دعت إلى حل المجلس في المرة األولى وال یجوز ممارسة هذا الحق لألسباب نفسها. العمل الحكومة عن         

  .یترأس جلسات مجلس الوزراء ـ عندما یحضر رئیس الجمهوریة 6     
ثلثي أعضـائه ویتخـذ قراراتـه   القانوني النعقاده هو أكثریة  ویكون النصاب. یجتمع دوریًا في مقر خاص  الوزراء  مجلس

، فإذا تعذر ذلك فبالتصویت أما المواضیع األساسیة فإنها تحتاج إلـى موافقـة ثلثـي . تتخذ القرارات بأكثریة الحضور. توافقیًا
لغاؤهـــا، الحـــرب والســـلم، التعبئـــة العامـــة،  حالـــة الطـــورائ: ویعتبـــر مواضـــیع أساســـیة مـــا یـــأتي .مجلـــس الـــوزراء أعضـــاء ٕ وا

االتفاقیات والمعاهدات الدولیة، الموازنة العامة للدولة الخطط اإلنمائیة الشاملة والطویلة المدى تعیین موظفي الفئة األولى 
الجنســیة، قـــوانین األحـــوال   قـــانون ي، حــل مجلـــس النـــواب، قــانون االنتخابـــات،ومــا یعادلهـــا، إعــادة النظـــر بالتقســـیم اإلدار 

  .الشخصیة، إقالة الوزراء 
    

  هـ ـ الوزیر 
من منصبه إال بقرار  تعزز صالحیات الوزیر بما یتفق مع السیاسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولیة الجماعیة وال یقال

  .إفرادیًا في مجلس النوابالوزراء، أو بنزع الثقة منه   من مجلس
   

قالة الوزراء وـ استقالة الحكومة واعتبارها مستقیلة ٕ   وا
  :ـ تعتبر الحكومة مستقیلة في الحاالت التالیة1

  .استقال رئیسها  ـ إذا أ     
  . ب ـ إذا فقدت اكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكیلها      
  ج ـ بوفاة رئیسها      
  رئیس الجمهوریة د بدء والیةد ـ عن     
  ه ـ عند بدء والیة مجلس النواب     



  .و ـ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النیابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة     
  .ـ تكون إقالة الوزیر بمرسوم یوقعه رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء2
اســتثنائیة حتــى تــألیف حكومــة  یعتبــر مجلــس النــواب حكمــًا فــي دورة انعقــاد  ومــة أو اعتبارهــا مســتقیلةـــ عنــد اســتقالة الحك3

  .جدیدة ونیلها الثقة
           

  زـ إلغاء الطائفیة السیاسیة 
وعلى مجلس النواب المنتخب  إلغاء الطائفیة السیاسیة هدف وطني أساسي یقتضي العمل على تحقیقه وفق خطة مرحلیة،

على أساس المناصفة بین المسلمین والمسیحیین اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتحقیق هذا الهدف وتشكیل هیئة وطنیة برئاسة 
. لنـواب ورئـیس مجلـس الـوزراء شخصـیات سیاسـیة وفكریـة واجتماعیـةرئیس الجمهوریة، تضم باإلضافة إلى رئیس مجلس ا

وتقــدیمها إلــى مجلســي النــواب والــوزراء ومتابعــة تنفیــذ الخطــة  الطائفیــة الطــرق الكفیلــة بإلغــاء مهمــة الهیئــة دراســة واقتــراح
  .المرحلیة 

  : االنتقالیة ما یلي  ویتم في المرحلة
واالختصاص في الوظائف العامـة والقضـاء والمؤسسـات العسـكریة   عتماد الكفاءةأ ـ إلغاء قاعدة التمثیل الطائفي وا      
  واألمنیة
والمصـالح المسـتقلة وفقـًا لمقتضـیات الوفـاق الـوطني باسـتثناء وظـائف الفئـة األولـى  والمؤسسات العامة والمختلطة        

  فیها وفي ما
وظیفــة ألیــة  ن المســیحیین والمســلمین دون تخصــیص أیــةبــی  یعــادل الفئــة األولــى وتكــون هــذه الوظــائف مناصــفة        
  . طائفة
  ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهویة     

   
  ـ اإلصالحات األخرى 3

  أـ الالمركزیة اإلداریة
  . ـ الدولة اللبنانیة دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزیة قویة1     
مقامین وتمثیـل جمیـع إدارات الدولـة فـي المنـاطق اإلداریـة علـى أعلـى مسـتوى ـ توسیع صالحیات المحافظین والقائ 2     
  ممكن

  .محلیًا  تسهیًال لخدمة المواطنین وتلبیة لحاجاتهم         
العیش المشترك ووحدة األرض وضمن الحفاظ على الوطني إعادة النظر في التقسیم اإلداري بما یؤمن االنصهار ـ 3     

  .لمؤسساتوالشعب وا         
ــ اعتمــاد4      عــن طریــق ) القضــاء ومــا دون(اإلداریــة الموســعة علــى مســتوى الوحــدات اإلداریــة الصــغرى  الالمركزیــة  ـ

  انتخاب
  . المحلیة القائمقام، تأمینًا للمشاركة مجلس لكل قضاء یرئسه         

ق اللبنانیة وتنمیتها اقتصادیًا واجتماعیًا وتعزیز موحدة شاملة للبالد قادرة على تطویر المناط إنمائیة  ـ اعتماد خطة 5     
  موارد

  .البلدیات والبلدیات الموحدة واالتحادات البلدیة باإلمكانات المالیة الالزمة        
   



  ب ـ المحاكم
مع التنفیذیةعمل السلطتین التشریعیة و  القانون وتأمینًا لتوافق أ ـ ضمانًا لخضوع المسؤولین والمواطنین جمیعًا لسیادة     

  :مسلمات العیش المشترك وحقوق اللبنانیین األساسیة المنصوص عنها في الدستور        
ـ یشكل المجلس األعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والـوزراء، ویسـن قـانون خـاص 1          

  بأصول
  .المحاكمات لدیه           

  الناشئة عن دستوریة القوانین والبت في النزاعات والطعون ي لتفسیر الدستور ومراقبةدستور  ـ ینشأ مجلس2          
  .االنتخابات الرئاسیة والنیابیة            
:دستوریة القوانین بتفسیر الدستور ومراقبة  المجلس الدستوري في ما یتعلق ـ للجهات اآلتي ذكرها حق مراجعة3          

  یس الجمهوریةرئ ) أ(               
  رئیس مجلس النواب ) ب(               
  رئیس مجلس الوزراء ) ج(               
  .نسبة معینة من أعضاء مجلس النواب)  د(               

 ب ـ تأمینا لمبدأ االنسجام بین الدین والدولة یحق لرؤساء الطوائف اللبنانیة مراجعة المجلس الدستوري في ما یتعلق بـ     
 :  

  .ـ األحوال الشخصیة1          
  ـ حریة المعتقد وممارسة الشعائر الدینیة2          
  .ـ حریة التعلیم الدیني3          

  . معین من أعضاء مجلس القضاء األعلى من قبل الجسم القضائي ینتخب عدد  :ج ـ تدعیمًا الستقالل القضاء     
   

  :ج ـ قانون االنتخابات النیابیة
یراعـي القواعـد التـي تضـمن العـیش المشـترك : ي النتخابات النیابیـة وفقـًا لقـانون انتخـاب جدیـد علـى أسـاس المحافظـةتجر  

بین اللبنانیین وتؤمن صحة التمثیل السیاسي لشتى فئات الشعب وأجیاله وفعالیة ذلك التمثیل، بعد إعادة النظر في التقسیم 
  .سات اإلداري في إطار وحدة األرض والشعب والمؤس

   
  .للتنمیة  دـ إنشاء المجلس االقتصادي واالجتماعي 

أ مجلـس اقتصـادي اجتمـاعي تأمینـًا لمشـاركة ممثلـي مختلـف القطاعـات فـي صـیاغة السیاسـة االقتصـادیة واالجتماعیـة  ینش
  .للدولة وذلك عن طریق تقدیم المشورة واالقتراحات

   
  .هـ ـ التربیة والتعلیم

  إلزامیًا في المرحلة االبتدائیة على األقل  ع وجعلهـ توفیر العلم للجمی1     
  .العامة على حریة التعلیم وفقًا للقانون واألنظمة ـ التأكید2     
  وعلى الكتاب المدرسي  حمایة التعلیم الخاص وتعزیز رقابة الدولة على المدارس الخاصة  ـ3     
. وتطــویره بمــا یلبــي ویالئــم حاجــات الــبالد اإلنمائیــة واإلعماریــةـــ إصــالح التعلــیم الرســمي والمهنــي والتقنــي وتعزیــزه 4     

صالح ٕ   وا
  .وبخاصة في كلیاتها التطبیقیة الدعم لها  اللبنانیة وتقدیم أوضاع الجامعة         



د واالنصـهار الـوطنیین، واالنفتـاح الروحـي والثقـافي وتوحیـ بمـا یعـزز االنتمـاء وتطویرهـا  ـ إعادة النظـر فـي المنـاهج5     
  الكتاب
  .في مادتي التاریخ والتربیة الوطنیة        

   
  .وـ اإلعالم 

نهـــاء  التوجهــات المســؤولة بمــا یخــدم وفـــي إطــار الحریــة فــي ظــل القــانون  اإلعــالم جمیــع وســائل إعــادة تنظــیم ٕ الوفاقیــة وا
  . الحرب حالة

   
  بسط سیادة الدولة اللبنانیة على كامل األراضي اللبنانیة : ثانیاً 

   
تقوم حكومة . الوطني   الوفاق  على أساس  القادرة المبنیة القویة الدولة انه تم االتفاق بین األطراف اللبنانیة على قیامبما 

الـوطني بوضـع خـطة أمنیــة مفصـلة مـدتها سـنة، هــدفها بسـط سـلطة الدولـة اللبنانیــة تـدریجیًا علـى كامـل األراضــي   الوفـاق
  :سم خطوطها العریضة باآلتياللبنانیة بواسطة قواتها الذاتیة، وتت

   
اللبنانیـة خـالل سـتة اشـهر تبـدأ   اإلعالن عن حل جمیع المیلیشیات اللبنانیة وغیـر اللبنانیـة وتسـلیم أسـلحتها إلـى الدولـة ـ1

قــرار اإلصــالحات  الجمهوریـة بعـد التصــدیق علـى وثیقــة الوفـاق الــوطني وانتخـاب رئــیس ٕ وتشــكیل حكومـة الوفــاق الـوطني وا
    .ورة دستوریةالسیاسیة بص

   
  :تعزیز قوى األمن الداخلي من خالل ـ2

مركزیـًا ثـم تـوزیعهم علـى الوحـدات فـي المحافظـات  بتدریبهم  أ ـ فتح باب التطوع لجمیع اللبنانیین دون استثناء والبدء     
  مع

  .لدورات تدریبیة دوریة ومنظمة إتباعهم         
لى خارج الحدود دخول عملیات طوضب تعزیز جهاز األمن بما یتناسب ب ـ      ٕ وجـوًا  وبحـراً  بـراً  وخروج األشخاص من وا

 .  
   
  :ـ تعزیز القوات المسلحة3

العــام عنــدما یتعــدى  النظــام الضــرورة حمایــة وعنــد عــن الــوطن المســلحة هــي الــدفاع ـــ إن المهمــة األساســیة للقــوات أ     
  الخطر
  . ه معالجت على قدرة قوى األمن الداخلي وحدها         

التـي یقررهـا مجلـس  ب ـ تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى األمـن الـداخلي للمحافظـة علـى األمـن فـي الظـروف    
  .الوزراء 

عداد القوات المسلحة وتدریبها لتكون قادرة على تحمل     ٕ   مسؤولیاتها الوطنیة في مواجهة العدوان ج ـ یجري توحید وا
  اإلسرائیلي         

  .القوات المسلحة إلى ثكناتها  عندما تصبح قوى األمن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها األمنیة تعودد ـ      
  .القوات المسلحة لخدمة األغراض العسكریة دون سواها  یعاد تنظیم مخابرات  ـ  ه     

   



قرار حق كل مهجر لبناني منذ العام  ـ 4 ٕ لعودة إلى المكان الـذي هجـر م با 1975حل مشكلة المهجرین اللبنانیین جذریًا وا
  . هذا الحق وتأمین الوسائل الكفیلة بإعادة التعمیر منه ووضع التشریعات التي تكفل

الذاتیــــــة   األراضــــــي اللبنانیــــــة بواســــــطة قواتهــــــا  ســــــلطتها علــــــى كامــــــل  أن هــــــدف الدولــــــة اللبنانیــــــة هــــــو بســــــط  وحیــــــث
قــــع العالقــــات األخویــــة التــــي تــــربط ســــوریا بلبنــــان ، تقــــوم ومــــن وا. الــــداخلي   األمــــن  بقــــوى  األولــــى  بالدرجــــة  المتمثلـــة
فـــــي فتـــــرة زمنیـــــة محـــــددة   لبســـــط ســـــلطة الدولـــــة اللبنانیـــــة  الســـــوریة مشـــــكورة بمســـــاعدة قـــــوات الشـــــرعیة اللبنانیـــــة  القـــــوات
ي ، سنتان تبدأ بعد التصدیق على وثیقة الوفاق الوطني وانتخاب رئیس الجمهوریة وتشكیل حكومة الوفـاق الـوطن  أقصاها

قــرار اإلصــالحات السیاســیة بصــورة دســتوریة وفــي نهایــة هــذه الفتــرة تقــرر الحكومتــان، الحكومــة الســوریة وحكومــة ٕ الوفــاق  وا
الوطني اللبنانیة، إعادة تمركز القوات السوریة في منطقة البقـاع ومـدخل البقـاع الغربـي فـي ضـهر البیـدر حتـى خـط حمانـا 

ذا دعت الضرورة في ٕ كمـا یـتم  .نقاط أخرى یتم تحدیدها بواسطة لجنة عسكریة لبنانیة سـوریة مشـتركة المدیرج عین داره، وا
االتفاق بین الحكومتین یجري بموجبه تحدید حجم ومدة تواجـد القـوات السـوریة فـي المنـاطق المـذكورة أعـاله وتحدیـد عالقـة 

ربیـة العلیـا مسـتعدة لمسـاعدة الـدولتین فـي واللجنـة الثالثیـة الع. هذه القوات مـع سـلطات الدولـة اللبنانیـة فـي أمـاكن تواجـدها
  . الوصول إلى هذا االتفاق إذا رغبتا في ذلك 

   
  تحریر لبنان من االحتالل اإلسرائیلي: ثالثاً 

   
  :اللبنانیة المعترف بها دولیًا تتطلب اآلتي  استعادة سلطة الدولة حتى الحدود

  .بإزالة االحتالل اإلسرائیلي إزالة شاملة  القاضیة  من الدوليقرارات مجلس األ  وسائر  425القرار   أـ العمل على تنفیذ
  .م 1949آذار  23في  الموقعة ب ـ التمسك باتفاقیة الهدنة
مـن االحـتالل اإلسـرائیلي وبسـط سـیادة الدولـة علـى   األراضـي اللبنانیـة  لتحریـر جمیـع الالزمـة ج ـ اتخـاذ كافـة اإلجـراءات

قـوات   والعمـل علـى تـدعیم وجـود  المعتـرف بهـا دولیـاً   منطقة الحـدود اللبنانیـة  ني فيونشر الجیش اللبنا  جمیع أراضیها
األمـن واالسـتقرار إلـى منطقـة   فـي الجنـوب اللبنـاني لتـأمین االنسـحاب اإلسـرائیلي وإلتاحـة الفرصـة لعـودة  الطوارئ الدولیة

  .الحدود
   

  العالقات اللبنانیة السوریة: رابعاً 
   

بینـه وبـین سـوریا   صـادقة بجمیـع الـدول العربیـة، وتقـوم عربي االنتماء والهویة، تربطـه عالقـات أخویـةهو  إن لبنان، الذي
مفهــوم یرتكــز علیــه التنســیق   المشــتركة، وهــو والمصــالح األخویــة عالقــات ممیــزة تســتمد قوتهــا مــن جــذور القربــى والتــاریخ

مصـلحة البلـدین الشـقیقین فـي إطـار   مجـاالت، بمـا یحقـقال بینهما، في شتى تجسده اتفاقات وسوف  بین البلدین والتعاون
المطلـــوب لتنمیــة هــذه الـــروابط   یــوفر المنــاخ  األمـــن اســتنادًا إلــى ذلـــك، والن تثبیــت قواعــد  .ســیادة واســتقالل كــل منهمـــا

وعلیـه . فـي أي حـال مـن األحـوال لبنـان سـوریا وسـوریا ألمـن  لبنـان مصـدر تهدیـد ألمـن  المتمیزة، فإنه یقتضي عدم جعـل
ن . سـوریا أو أمـن المسـاس بأمنـه أو تنظـیم یسـتهدف  أو دولـة  قـوة  بـأن یكـون ممـرًا أو مسـتقرًا ألي فإن لبنان ال یسـمح ٕ وا

  .واستقالله وسیادته  یهدد أمنه  بأي عمل  أبنائه ال تسمح  ووفاق  ووحدته  واستقالله  سوریا الحریصة على أمن لبنان
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