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بدايًة، أود أن أشكر لجنة الحوار وجهاز اإلحصاء اللبناني وجهاز اإلحصاء الفلسطيني على 
 هذا اإلنجاز، رغم كل الصعوبات والعرقلة التي شهدها البلد خالل مراحل المشروع.

لألخوة الفلسطينيين: القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، على  كما أود أن أوجه تحية خاصة
سنة، وخصوصًا اليوم، مع القرار  70صبرهم، وصمودهم في وجه كل المؤامرات، منذ أكثر من 

األميركي باالعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل. هذا القرار الذي هو هدية للمتطرفين وعرقلة 
 لعملية السالم وتوتير للمنطقة.

لقد قلت قبل أيام أن هكذا قرار ما كان ليحصل لو لم تكن الدول العربية غارقة في الحروب 
والصراعات، التي جعلت ماليين المواطنين العرب يتشردون على صورة الشتات الفلسطيني. 
والتضامن العربي اليوم حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلنقاذ القدس، لتبقى القدس 

 ن.عاصمة دولة فلسطي
نحن في لبنان، المتضامنون دائما مع فلسطين ومع القدس ومع أخواننا الفلسطينيين، واجبنا أن 

 ننظر كدولة للمشاكل التي يعانيها الالجئون الفلسطينيون في بلدنا.
نساني، قبل أن يكون واجبا قوميا ووطنيا.  إن التضامن مع الشعب الفلسطيني واجب أخالقي وا 

امه القومي واإلنساني بحق عودة الشعب الفلسطيني إلى دولة فلسطينية لبنان لن يتخل عن التز 
مستقلة، عاصمتها القدس. وواجباتنا تجاه أخواننا الفلسطينيين المقيمين على أراضينا مسألة 

نقطة خالف، ال بين اللبنانيين وال بيننا وبين رر من التجاذبات، وال تتحول إلى يجب أن تتح
 الفلسطينيين.



ولن يتهرب من واجباته التي يجب أن تكون واضحة وضوح الشمس. ليس هناك أي لبنان لم 
التباس أو أية نافذة يمكن أن تفتح، ال على التوطين وال على أي إجراء يناقض حق العودة أو 

 ينزع عن الالجئين هويتهم، هوية فلسطين.
فلسطينيين، وبات الواقع لقد راكمت العقود الماضية المشاكل االجتماعية واإلنسانية لالجئين ال

في المخيمات واقعا مأساويا بكل المقاييس. والدولة ال تستطيع أن تتفرج على هذا الواقع وهو 
 يتفاقم من سنة ألخرى، ويتحول إلى مسألة ال ُتحل.

لقد أظهرت وثيقة مجموعة العمل حول قضايا الالجئين أن اللبنانيين بمختلف اتجاهاتهم 
تجاه األخوة ئقا أمام أي مشروع يسمح للبنان أن يتحمل مسؤولياته السياسية ال يشكلون عا

 لالجئين.ا
ولكن  ،وسط االنقسامات التي كان يعيشها لبنانعملها لجنة  التي بدأت بالهنا اريد ان انوه  

ن على عندما كنا منقسمييجري في السراي بين كل االفرقاء السياسيين  كان الحوار الهادئ
على كل المقترحات الى  اهنئهاانا جدا و  اكبير  اقامت به اللجنة كان انجاز  بعضنا البعض، وما

 ان الحكومة ستتبنى كل هذه المقترحات.في هذه المناسبة واؤكد  ،الحكومةقدمتها الى 
، وكنا على بعضنا البعض تهويالو في البلد  نالفلسطينييعن عدد الالجئين  اكان هناك كالم

ولكن هذه اللجنة وضعت االمور في  ،في السياسة والتجاذباتتستعمل  نسمع ارقاما قياسية
كان البعض  موفقة. نصابها والحكومة اطلقت االحصاء، والحمد اهلل اصبح اليوم لدينا نتائج

وهو  االف، ولكن اليوم اصبح العدد واضح 400الف او  600الف او  500 رقم يتحدث عن
الفا، هذا هو الرقم الحقيقي وعلينا واجبات يجب القيام بها كدولة ضمن اطار  174.422

 ستمر بالحديث مع بعضنا البعض .واهم شيء ان نالمؤسسات وتحت سقف الحوار والتفاهم، 

إن األرقام والمؤشرات التي توصل إليها هذا التعداد الشامل للسكان والمساكن في المخيمات 
لبنان ترسم صورة واضحة وصادقة عن حقيقة أوضاع أخواننا الالجئين، والتجمعات الفلسطينية ب

 وتساهم في صياغة مشاريع وخطط للمعالجة.



ولبنان الذي عايش تداعيات األزمات من حوله، إضافة إلى مشاكله وقضاياه الداخلية الخاصة، 
معالجة هذه يعتبر أن الجهات الدولية والعربية ومنظمات األمم المتحدة تتحمل مسؤولية في 

 األوضاع.
إن األزمة التي واجهتها األونروا في الفترة األخيرة، وخاصة األزمة المالية التي تهدد برامجها، 
تنعكس مباشرة وسلبيًا على المتطلبات األساسية لالجئين الفلسطينيين في لبنان. ونحن نطالب 

قيام بالتزاماتها وتأمين حاجات نروا من الو الدول المانحة أن تزيد مساهماتها ودعمها لتمكين األ
 الالجئين وضمان حل عادل لقضيتهم حسب قرارات الشرعية الدولية.

إن المجتمعات الحديثة ترسم سياساتها على أساس األرقام والمعطيات الدقيقة، ونحن طموحنا 
 تكريس هذه التجربة التي أنجزتها لجنة الحوار، والتي أوجه لها الشكر مرة جديدة على عملها

 ومثابرتها  في خدمة مصلحة لبنان وفلسطين.
اود القول ان التجارب اثبتت اننا و ، نالفلسطينييجدا لالجئين  انا اعلم ان موضوع االونروا مهم

في نهاية المطاف يجب ان نعمل سويا، الن المجتمع الدولي سيساعد ولكن هناك جهات في 
يجب ان . اذا امكنها ذلك الغائهااالونروا و تريد تعطيل ة  بل المجتمع الدولي ال تريد المساعد

 اليومفلسطين سبب وضع و وهو محاربة الغاء االونروا والعمل على دعمها،  ايكون هدفنا واضح
المجتمع الدولي ان يتقاعس عن اذا اراد . فحل ازمتهابب تقاعس المجتمع الدولي  عن هو بس

 ؟وكيف نؤمن به فماذا نقول لهذا المجتمع الدولي لالجئينصرف االموال 
 .جدا ةحرفيبعمل االحصاء التي قامت تال سيما دائرة  ،شكر الجميعان ااود 
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