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  ملنظمة  حديث صحايف لرئيس القيادة السياسية
  مشروع إسكان يتناول فيه  التحرير الفلسطينية يف لبنان

  الفلسطينيين يف لبنان املهجّرين
  ]مقتطفات[ .26/8/1994، بيروت

  
  

للمرة األوىل يف مذكرة قدمناها إىل اللجنة الوزارية التي شكلت عام  طرحنا املوضوع يف شكل رسمي  
. ضمنت تصورنا لألوضاع الفلسطينية، ومن عناوينها مشكلة املهجرين الفلسطينيين وطريقة حلهات. 1991

  :عرضت لنا يف حينها ثالثة اقتراحات
  .ـ عودة الفلسطينيين إىل اخمليمات السابقة التي هجروا منها، وهي تل الزعتر والدكوانة والنبطية1  
    .ـ إضافة الفلسطينيين إىل اخمليمات القائمة2  
  .ـ وإذا مل يكن ذلك ممكناً بسبب ضيق املكان، العمل على إيجاد قطعة أرض جديدة لبناء خميم عليها3  
هذه االقتراحات طرحت على الصعيدين الرسمي والشعبي ومل نسمع يومها أي احتجاج على أي من هذه   

على فكرة عودة الفلسطينيين  اعتراض كان من دولة الرئيس رفيق احلريري والوزير وليد جنبالط لأو. االقتراحات
إىل املقرات السابقة، فهما أبلغا إلينا وجوب مراعاة حساسية البلد، وجتنب أي أجواء توتر وضرورة شطب االقتراح 

ونحن نعتقد وما زلنا أن احلريري وجنبالط حين حاوال شطب هذا االقتراح، كانا يتعامالن بإيجابية . األول
  .لذلك حاولنا مناقشة األطروحات األُخرى. ة الوضع الداخليومرونة، يف ضوء إدراكهما طبيع

وحين بدأت وزارة املهجرين وضع آلية تفصيلية بتواريخ حمددة إلخالء املباين والبيوت احملتلة، رحنا   
يف هذا احلديث، وحاولنا أن نركز على نقل الفلسطينيين إىل اخمليمات " األونروا"نبحث يف اخليارات، وأشركنا 

" األونروا"فوجدنا و. بناء وحدات سكنية منهابعملية مسح كاملة بحثاً عن فراغات قابلة ل" األونروا"ة، فقامت القائم
وشاتيال وعين احللوة واملية يف الشمال والبقاع ( 1982بل عام بعض قطع األرض التي اشترتها منظمة التحرير ق

عائلة يف حين تبقى  2000أن يف اإلمكان استيعاب نحو  ونتيجة هذا املسح الذي تم قبل عام تقريباً تبين). واملية
ا الستكمال البناء يف املنزل العائلي أو عائلة، وافق عدد كبير منها على قبض تعويضات، إمّ 4000نحو  مشكلة

ا املشكلة إيجاد قطعة أرض لها، أمّ مل يكن أمامنا أي خيار إالّ . عائلة 3000وهكذا مل يبق سوى . لترميم املهدم
" فاألونروا. "رئيسية فكانت التمويل، يف حال العثور على قطعة األرض، ومشكلة من يتحمل مسؤولية البناء فيهاال

  .اعتذرت، بسبب العجز املايل، عن بناء هذا احلجم من الوحدات السكنية
ح يف القاهرة، وطر" جلنة الالجئين"املاضي، حين عقد اجتماع ] يوليو[لذلك جمد املوضوع، حتى تموز   

خالله موضوع املهجرين الفلسطينيين، كقضية ساخنة وملحة ال بد أن تعمل جلنة الالجئين على حلها أو على 
وفعالً تقرر خالل االجتماع توفير املبالغ املطلوبة لبناء وحدات سكنية حتل مشكلة ستة . املساهمة يف حلها مادياً

وبحكم مسؤوليتي كرئيس للقيادة السياسية ملنظمة التحرير تبلغت هذا القرار، وسألت مدير . يةآالف عائلة فلسطين
حينها مل يبق أمامنا سوى مشكلة إيجاد األرض املناسبة فبادرنا نحن الفلسطينيين إىل . عنه فأكده يل" األونروا"

يم جديد عليها يتسع لهذه العائالت االتصال بالوزير جنبالط وطلب مساعدته إليجاد قطعة أرض مناسبة لبناء خم
  .املهجرة، ما دام احلل األول لهذه املشكلة مرفوضاً، واحلل الثاين متعذراً ألسباب جغرافية

. وقد وقف الوزير جنبالط موقفاً إيجابياً ال يتعارض مع وطنيته ومع إقراره بحساسية الوضع يف البلد  
حاول . تماعية، فأبدى استعداده ملساعدتنا يف إيجاد أرض مالئمةفتعامل مع القضية بدوافع إنسانية ووطنية واج

وتمت احملاولة . ألف متر مل تتسع إلقامة اخمليم 12إعطاءنا أرضاً يملكها يف سبلين لكن مساحتها ال تتعدى 
                                                 

 صالح صالح، وهو أيضًا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
 "وقد أجرت الحديث هيام القصيفي. 27/8/1994، )بيروت" (النهار. 
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، طرح املوضوع مع البستاين. الثانية للحصول على قطعة أرض، يمتلكها النائب نبيل البستاين يف حميط املدينة
دوالراً للمتر املربع الواحد يف حين أن أقصى ما يمكن أن يصل  30لكن اخلالف وقع بسبب السعر، إذ طلب البستاين 

 70لذلك مل يتم االتفاق على صفقة شراء األرض البالغة مساحتها نحو . إليه سعر املتر املربع الواحد ستة دوالرات
يف حال االرتفاع عمودياً أي بناء  كفي إليواء هذه العائالت إالّ ألف متر مربع مع العلم أن هذه املساحة مل تكن ت

  .نحو عشر طبقات بدالً من أربع
بعدما صرف جنبالط النظر عن هذه الصفقة، استمر البحث عن قطعة أرض مناسبة، إىل أن وجدت هذه   

  .األرض يف القريعة
أوالً ألن : لك يعود إىل سببينا ملاذا ضخمت هذه القضية وربطت بموضوع التوطين، فأعتقد أن ذأمّ  

وثانياً، ألن هناك فئة لبنانية مصرة . الفلسطينيين أصبحوا، كما يقول املثل، مكسر عصا يف الصراعات اللبنانية
". املسيح الذي يجب أن يصلب"على حتميل الفلسطينيين مسؤولية ما جرى ويجري يف هذا البلد، ومعاملتهم كأنهم 

، أو 1958، ولكن هل نتحمل مسؤولية ثورة 1975ية ما يجري، حملنا مسؤولية يف كل مرة نحمل نحن مسؤول
اإلضرابات العمالية والتربوية يف فترة ما قبل احلرب؟ هل نحن مسؤولون عن الطائفية املعششة يف البلد؟ هناك 

  وضع قائم يف لبنان يفتح اجملال لكل الصراعات والتناقضات فلماذا دائماً نحن املستهدفون؟
  .][......  

  
  

 



 

 
 

  

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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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