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  وزير اخلارجية اللبناينحديث صحايف ل
  يكشف فيه عن مشروع إقليمي ـ دويل
  حلل مشكلة الالجئين الفلسطينيين

  ]مقتطفات[ .1994أبريل /بيروت، أواسط نيسان
  
  

  [.......]  
أحد املواضيع األساسية التي تكشف عن مدى التضامن العربي هو موضوع الالجئين يف الدول  ■  

نه سيحتكم أقش يف املتعددة األطراف، وعلى سبيل املثال فاألردن الذي ذكرت أنه مل يوقع قال العربية والذي ينا
الذي ينص على إعادة الالجئين إىل أرضهم، ماذا عن  194إىل القرار  إىل القانون الدويل يف هذا املوضوع وليس

  الوجود الفلسطيني يف لبنان وكيف ستتعاطون معه؟
للتعاطي مع مشكلة الوجود الفلسطيني فإنه  اراً معيناً قانونياً أو غير قانوينعندما يختار األردن إط □  

يعني بذلك مشكلة الوجود الفلسطيني على أرضه بالتحديد وليس خارجها، يف ما يتعلق بلبنان، إننا نعتقد أوالً أن 
وثانياً بالنسبة إىل الوجود  ال حل ممكناً يف املتعددة األطراف ملشكلة الالجئين الفلسطينيين خارج عن الثنائية،

ثوابت واردة يف الدستور اللبناين وهي عنوان إجماع لكل اللبنانيين يف رفض  الفلسطيني يف لبنان نحن ننطلق من
  .التوطين يف أي شكل كان

لقضية الالجئين الفلسطينيين، ويخطىء من يعتقد بأن هنالك حًال  ونحن نعتبر أن ال حل جذرياً واحداً  
: حداً لهذا املوضوع، إنني أتصور بأن حل مشكلة الالجئين يجب أن يعمل من أجلها على حماور ثالثةفورياً وا

ماذا أعني بحق العودة، طبعاً لن . احملور األول هو إقرار مبدأ حق العودة وتثبيت قرار األمم املتحدة بحق العودة
طتها ولكن ما هي عالقة إسرائيل بعودة تقبل إسرائيل بعودة الفلسطينيين إىل األراضي التي ستبقى حتت سل

املواطنين الفلسطينيين إىل األراضي التي ستسترد، اآلن غزة وأريحا وقد يكون هناك يف ما بعد أكثر من غزة 
وأريحا، فمن هنا فإن حق العودة إىل األراضي الفلسطينية التي ستكون حتت السلطة الفلسطينية مستقبالً يجب أن 

م ارتباطات يف هذه األرض سواء كانت ارتباطات مادية أو ملكية أو متعلقة باعتبارات يكرس، خصوصاً ملن له
يف  20إنسانية خاصة بمن لهم أقارب هناك، وأعتقد بأن هذا املبدأ إذا عملنا جدياً يف اجتاهه يمكنه أن يستوعب 

  .املئة ربما من املواطنين الفلسطينيين املوجودين على األراضي اللبنانية
الثانية تتمثل بمبدأ توحيد العودة، ال شك بأن على العامل مسؤولية إنسانية تفترض السماح ملن  السكة  

لهم أعضاء من عائالتهم من بين الفلسطينيين املوجودين يف أي دولة يف العامل، السماح ملن لهم أكثرية من 
سطين أو كندا أو الواليات املتحدة بأن أو األردن أو اخلليج أو فل ةعائالتهم يف مكان معين، سواء يف مصر أو سوري

يلتحقوا بعائالتهم، أي مل الشمل عبر التحاق األقلية باألكثرية، وإذا توصلنا إىل بلورة هذه الفكرة واعتمادها فإنه 
  .يف املئة من مشكلة الفلسطينيين يف لبنان 25يمكن لها أن حتل 

ي، هنالك دول قد تأسست على أراض شاسعة وغنية، إنني أتصور بأن هنالك دوالً ذات طابع اغتراب: ثالثاً  
وهي تعاين من مشكلة ضعف يف الطاقات البشرية ويف العدد البشري وهي دول قد أفسحت اجملال عبر السنين وال 
تزال أمام استقبال عدد من املغتربين أو املهجرين ومنها أستراليا وكندا وربما الواليات املتحدة، وأعتقد أن على 

ل التي ال تزال تستقبل عدداً كبيراً من املهاجرين أن تعطي أولوية ملن يرغب من أبناء الشعب الفلسطيني هذه الدو
  .يف االستيطان يف هذه الدول

                                                 
 فارس بويز. 
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أن منطقة الشرق األوسط هي أيضاً منطقة شاسعة، وبعض أجزائها تمتلك  رابعاً وأخيراً، إنني أتصور  
عاملة وطاقة بشرية معينة، كما أعتقد أن لبعض هذه البلدان  ثروات ضخمة جداً وهي بحاجة إىل بشر وإىل يد

كيف .. مسؤولية معنوية وسياسية وعرقية حتى يف ما يتعلق باملساهمة يف معاجلة مشكلة الالجئين الفلسطينيين
 يمكننا االستمرار يف استيراد يد عاملة آسيوية وأمامنا أبناء من الشعب الفلسطيني ال يمكنهم دخول هذه الدول

  .والعمل فيها
ومن هنا أتصور أن هذه احللول األربعة إن قمنا بالتعاطي معها بجدية، يمكنها أن حتل للبنان اجلزء   

يف باقي الدول " مهضوماً "األكبر واجلذري من مشكلة الوجود الفلسطيني، ألن هذا الوجود إن كان عادياً ومقبوالً و
إن هذا  ألف فلسطيني ال يؤثر عليها، إالّ 500أو  400ستيعابها التي لها مساحات شاسعة وأعداد سكانية ضخمة، وا

اجلغرافية ضئيلة جداً بالنسبة لسكانه،  املوضوع يف لبنان يتخذ عمقاً وله تأثيرات أساسية، أوالً لبنان بلد مساحته
العميقة تبقى مساحة  وثانياً إن املساحة اللبنانية القابلة للسكن أو لالستثمار إذا حذفنا اجلبال العالية والوديان

متواضعة جداً، ثالثاً، اجلميع يعلم أن التركيبة اللبنانية تركيبة دقيقة جداً وأن أي خلل يلحق بهذه التركيبة 
وأمنياً، رابعاً إننا نعتقد أن حالة الالجئين الفلسطينيين يف اخمليمات .. سينعكس سياسياً واجتماعياً واقتصادياً

العمل ويتمتعون  ذرياً عن حالتهم يف عدد من الدول حيث استقروا وحيث يمارسوناملوجودة يف لبنان تختلف ج
فاآلن أن يطلب من الدولة اللبنانية اخلارجة من احلرب، وغير القادرة على تلبية .. بالضمانات الصحية والتربوية

  .حاجات اللبنانيين االجتماعية، أن تتعهد حاجات الفلسطينيين فهذا فعالً أمر مستحيل
  

ماذا .. من خالل أموال األونروا وليس من أموالها هي.. ولكن الدولة منعت إعادة اإلعمار يف اخمليمات ■  
  يجري بالضبط، وماذا يطبخ للمخيمات؟

ما هو املطلوب، هل املطلوب أن تبقى القضية .. لو سمح بعكس ذلك، لكنتم قد قلتم بأن التوطين حاصل □  
اب هذه املشكلة وإنهاؤها يف لبنان، أنا أعتقد أن التوفيق بين هاتين الفكرتين مسؤولية اجلميع أم املطلوب استيع

إذا أردتم أن يسمح للفلسطينيين البناء أينما كان، وإذا أردتم لهم أن يدخلوا إىل الضمان .. هو شيء مستحيل
تتجهون نحو حتقيق  االجتماعي وأن يتمتعوا بكل حقوق املواطن اللبناين، أعتقد أنكم بإدراك أو من دون إدراك

  .التوطين
  

أن إسرائيل ليست بوارد إرجاع الفلسطينيين وهي تطرح يف املقابل  معايل الوزير، من الواضح واملؤكد ■  
  .مسألة يهود الدول العربية

أن املشكلة ليست فقط عند إسرائيل، إذ ال أتصور أن هناك فلسطينيين سيرغبون يف العيش يف أنا أعتقد  □  
نحن نتكلم عن عودة الفلسطينيين إىل األرض التي ستسترد .. ل، وهذا املوضوع أساساً غير مطروحدولة إسرائي

  .وتوضع حتت سلطة القيادة الفلسطينية
  

يفهم من كالمكم أن لبنان ال يرغب يف اإلبقاء على الفلسطينيين املوجودين لديه وهو سيعمل على  ■  
  ..هذا العدد مل يعد يحتمل مثل لتقليص عددهم ألنه كما تقو

إنني أقول بأن .. ال أقول إنه مل يعد يحتمل، ألن ذلك يعني وكأنه يف املاضي استطاع أن يتحمل.. لبنان □  
لبنان مل يتمكن يف يوم من األيام أن يحتمل هذا العدد ولن يتمكن من احتمال هذا العدد، وال نقبل وال يجوز أن تتم 

شكلة لبنانية، كما أننا ال نريد وال نقبل أن تستبدل الهوية الفلسطينية حماولة حل املشكلة الفلسطينية عبر خلق م
  .بأية هوية أُخرى بما فيها الهوية اللبنانية

  
  مسؤولية قسم من الفلسطينيين وعليه االستمرار يف ذلك، مؤقتاً على األقل؟ولكن لبنان حتمل .. حسناً ■  
 ن املواطنين الفلسطينيين بشكل مؤقت، ريثما يتملبنان استقبل كما عدد من الدول العربية عدداً م □  

لقد طالت احللول، فهل هذا يعني أن على لبنان أن يتحمل مسؤولية هؤالء لوحده، أم أن هذا .. إيجاد احللول لهم
مسؤولية دولية أوالً ناجتة عن خلق كيان إسرائيلي على حساب الفلسطينيين، وعربية ثانياً من منطلقات عرقية 

  .أخيراً بالنتيجة تتعلق بالدول املضيفةوأخوية، و
  



  293، ص )1994 ربيع( 18، العدد 5المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية  ةيبرعوثائق 

 

3 
 

  ..على كل إننا نحتفظ بوجهة نظرنا إزاء ما تقول به ■  
  ما هي املشكلة؟ □  

  
  .هناك مشكلة.. األمور قد ال تطرح فقط انطالقاً من اخليارات التي حتدثت عنها ■  
كل  ودة ملا كنت تطرح عليّوهي لو مل تكن موج" ك إنو ما يف مشكلةإنو يف مشكلة، حدا قل"نك تقنعني إ □  

  .ما هي طرق حلها وأنا أجبت بطرق حلها الواقعية واملمكنة إننا نقر معك بوجود مشكلة وأنت تسألني.. هذه األسئلة
  

  ترتيبات تعد للمنطقة؟هي أفكار شخصية أم إنها جزء من  هل األفكار التي طرحتها ■  
أن نعتمدها، وهذا الكالم بحثناه مع مراجع دولية هي نوع من تقييم واستقراء لالجتاهات التي يمكن  □  

  .وغيرها، وأعتقد أن هذا الكالم أصبح لدى هذه املراجع وتتداوله
  

  واألردن ومصر؟ ةهل هذه األفكار تسري على سوري ■  
ربما كان الفلسطينيون املوجودون يف مصر ال يعانون مشكلة .. هذا احلل من خصوصيات لبنان.. كال □  

من حيث  ةألف فلسطيني، وال مشكلة لسوري 500مليون مواطن يف استيعاب  60لدولة املصرية ذات الـ وال مشكلة ل
اخمليمات الكبيرة ربما وحيث أن الفلسطيني يستفيد من التطبيب اجملاين والتعليم اجملاين، ولديه تقريباً كل احلقوق 

  .ما عدا احلقوق السياسية
  .ونه بلداً صغيراً وجغرافيته ضيقة وتركيبته حساسةوقد شرحت خصوصية لبنان الناجتة عن ك  

  
   لبنان يف املغادرة، هل سوف يكره على ذلك؟إذا مل يرغب الفلسطيني يف ■  
 لقد أثبت الفلسطيني حتى اآلن أنه متمسك بهويته وأعتقد أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين ال يرغبون إالّ □  

ون أن شروط العمل أو شروط اإلقامة أو حظوظ العيش فيه أفضل بالنسبة ا إىل بلد يعتبربالعودة إىل فلسطين وإمّ
إليهم، وأعتقد أن فتح مثل هذه اخليارات ال يتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني أكانت يف العودة أو يف جتمع 

  .العائالت أو يف انتقاء البلد الذي يرغب يف أن يعيش فيه
  

  رى على الصعيد اللبناين، توفر ظروفاً أفضل للفلسطينيين؟هل هناك إمكانية للبحث يف خيارات أُخ ■  
  .ال يمكن للبنان يف أي ظرف من الظروف جتنيس الفلسطينيين □  

  
  .مل نقصد التجنيس ■  
من املمكن أن يتعاطى لبنان مع حلول تدريجية، وأن يتم تنظيم إقامة البعض تطبيقاً حللول قد حتتاج  □  

ة ثابتة من الثوابت الوطنية وهي أنه ال يمكن أن يستوعب لبنان الفلسطينيين وأن ولكن هناك نقط.. إىل بعض الوقت
  ..يذوبهم يف الهوية اللبنانية

  



 

 
 

  

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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