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  اخلية اللبناين، ميشال املر،وزير الدتصريح ل
   لبنان خارج الذين همالفلسطينيين أن على فيه  يعلن

  احلصول على تأشيرة دخول إىل لبنان ويحملون وثيقة سفر،
  ]مقتطفات[ .9/9/1995، بيروت

  
  

حملون على وجوب أن يحصل جميع الفلسطينيين الذين هم خارج لبنان وي"أعلن املر أنه تم االتفاق   
وذلك لضبط الوضع وهذه الفوضى إنْ يف  على الوثيقة ـ 'فيزا'وثيقة سفر على تأشيرة دخول إىل لبنان ـ أي 

وطلب من وزارة اخلارجية أن تعمم على . املاضية 48التصريحات أو يف األعداد التي حصلت يف الساعات الـ 
حتويل الطلب إىل وزارة الداخلية، لكي يبدي األمن العام بعد  السفارات ـ وقد عممت فعالً ـ عدم إصدار وثائق سفر إالّ

وبالنسبة إىل التأشيرة طلب من وزارة . رأيه يف املوضوع، ثم يتقرر إذا كان سيمنح وثيقة سفر ملن لديه وثيقة
بعد الرجوع إىل وزارة الداخلية كما يحصل يف كل  اخلارجية أن تعمم على السفارات عدم إعطاء تأشيرة دخول إالّ

  ".البلدان
  [.......]  
على بطريرك الالتين يف القدس الذي دعا الدول العربية إىل استقبال املبعدين ما دامت ] املر[وردّ   

نحن يف لبنان عندنا قوانين سنطبقها ولن نتساهل يف املوضوع . فليأخذهم عنده: "املفاوضات مستمرة، بقوله
 15فليخاطب ليبيا ويسألها ملاذا ترمي . أناس يأتون بهم إىل لبنان 'شحط'الفلسطيني، وليس كلما أرادت دولة ما 

ليطرد بطريرك الالتين أو غيره من فكرهم أننا سنستقبل الفلسطينيين حتى تنتهي . ألف فلسطيني خارج ليبيا
وائفه يرفضه الشعب اللبناين يف كل ط"وشدد على أن التوطين " .وإن شاء الله يصلي حلل املشكلة(...) املفاوضات 

وأضاف أن يف  ".(...)ومذاهبه، كذلك رئيس اجلمهورية ورئيس اجمللس ورئيس احلكومة واحلكومة وجملس النواب 
هذا املوضوع خارج عن املشكلة "ألفاً و 350ألف فلسطيني يحملون وثيقة سفر من أصل  60أو  50لبنان نحو 

وقدر الذين دخلوا حتى اآلن بـ " .وإرسالهم إلينا 'حنهمش'القائمة حالياً واملتعلقة بالفلسطينيين الذين قررت ليبيا 
  ".وصلوا يف باخرتين، وربما أقل كثيراً أو أكثر قليالً، وأجزم أن العدد مل يتجاوز ذلك 400"
  

                                                 
 "11/9/1995، )بيروت" (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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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