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  وثائق عربية
  

  مؤتمر صحايف لوزير شؤون املهجّرين اللبناين
  يدافع فيه عن مشروع إسكان الفلسطينيين يف لبنان

  ]مقتطفات[ .19/8/1994، )لبنان( ةتاراخمل
  
  

حدث يف اليومين األخيرين ضجيج كبير عند إعالن الوزارة، أو مصدر مسؤول يف وزارة املهجرين عن 
وسياسية لقضية املهجرين الفلسطينيين من اخمليمات املعروفة يف جسر الباشا، يف  وموضوعية معاجلة إنسانية

وكان سجال، وقامت احلمية اللبنانية وغير اللبنانية . تل الزعتر، ويف ضبيه، ويف النبطية ويف غيرها من األماكن
فكان جواب الوزارة . املعروفة لتنادي بالتوطين وغير التوطين، األسطوانة املعروفة من األوكار املعروفة واألوساط

هناك جمموعات كبيرة من الفلسطينيين جرى تهجيرها آنذاك مع اجملموعات الكبيرة من : سهالً جداً وواضحاً جداً
هؤالء إىل  ا أن نعيدأمام حلّين، إمّإذن نحن . 76ـ75نية الطويلة عام اللبنااللبنانيين أثناء الفترة األوىل من احلرب 

ا أن جند يف ضبيه، يف النبطية وغيرها من األماكن، وإمّ ،ألساس يف تل الزعتر، يف جسر الباشامناطق الوجود ا
إذا استطاع ا أمّ. احلل املالئم السياسي واإلنساين واألخالقي، ألنهم ال يستطيعون أن يبقوا يف هذه احلال من التشرد

طبعاً أركان ما تسمى الرابطة املارونية أن يعيدوا الفلسطينيين إىل فلسطين فليتفضلوا وليتصلوا برفاقهم 
وال أعتقد أبداً أن األوساط . ما عندي مانع. وإخوانهم اإلسرائيليين ويقيموا االتصاالت ويعيدوا هؤالء إىل فلسطين

فالوزارة اقترحت . العملية، عودة الفلسطينيين إىل فلسطين يف يوم ما وإىل أن تتم هذه. الفلسطينية تمانع يف ذلك
شراء أرض يف مكان ما إلقامة مساكن شعبية، مساكن الئقة ألكثر من ألفين أو ثالثة آالف من العائالت 

نا أن إذا استطع. الفلسطينية املهجرة، املشردة أساساً من املناطق التي كنا نسميها يف املاضي املناطق الشرقية
هذا ما أحببت . ولكن ملاذا كل هذا الضجيج واألمر سهل. نعيد هؤالء إىل جسر الباشا وتل الزعتر، ما عندي أي مانع

  .هذا كل شيء. أن أقوله اليوم جواباً على هذه احلملة الصحافية، هذه النخوة اللبنانية باسم الطائف وغير الطائف
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 وليد جنبالط. 
 "20/8/1994، )روتبي" (النهار. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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