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  مذكرة للجان الشعبية لالجئين يف قطاع غزة موجهة
  إىل مؤتمر احلوار الفلسطيني يف القاهرة

15/3/2005.  
  
  

  قادة القوى الوطنية واإلسالمية الفلسطينية، حفظهم الله/اإلخوة
  والعودة،.. حتية فلسطين

  قضية الالجئين يف احلوار: املوضوع
دة من احلوار الوطني الفلسطيني بغرض االتفاق على رؤية مشتركة احلايل تنعقد جولة جدي] مارس[يف أواسط آذار 

لستراتيجيا فلسطينية، تضمن لشعبنا القدرة على مواجهة اخملاطر التي حتيط به يف هذه الظروف الصعبة، وعلى 
هذه  حواركم العتيد هذا تنعقد آمال كبيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني يف الوطن والشتات، آملين أن تتكلل أعمال

اجلولة من احلوار بالنجاح يف التوصل التفاق سياسي شامل يضمن تعزيز وحدة شعبنا ويصون احلقوق الوطنية 
  .الثابتة ويف مقدمتها حق العودة وتقرير املصير وبناء الدولة املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس

  
  :األخوة املناضلون

الهامة ستحظى باهتمامكم يف هذا احلوار، وستكون قضية الالجئين ما من شك فإن العديد من القضايا احملورية 
  .واحدة من أهم هذه القضايا التي ال بد وأن يتم االتفاق عليها يف هذه املرحلة

لذلك فإننا باسم اللجان الشعبية لالجئين يف قطاع غزة والشخصيات الوطنية الناشطة يف هذا اجملال نضع بين 
  .أخذها بعين االعتبار عند تناول هذه القضية أثناء احلوار أيديكم هذه املذكرة آملين

  
  :حيث نؤكد على

ضرورة االستمرار يف حتميل إسرائيل املسؤولية الكاملة عن معاناة الالجئين الفلسطينيين املمتدة منذ   �
الوقت التأكيد ويف نفس . عاماً، ومطالبتها باالنصياع للقرارات الدولية اخلاصة بعودة الالجئين إىل ديارهم 57

  .على مسؤولية اجملتمع الدويل جتاه هذه القضية ومطالبته بالقيام بدوره عمالً بقرارات الشرعية الدولية
، هو حق مقدس 1948التأكيد على أن حق عودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم التي شردوا منها عام   �

للتصرف أو املساومة أو املقايضة، فهو حق فردي وجماعي أقرته كافة املواثيق واألعراف الدولية غير قابل 
  .واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

، باعتباره املرجعية القانونية 194التمسك بحق العودة طبقاً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم   �
بما يفرغه من مضمونه  194هذه القضية ورفض أي تفسيرات للقرار التي جتسد مسؤولية اجملتمع الدويل جتاه 

  .املتعلق بحق العودة
التأكيد على حق الالجئين بالتعويض عن معاناتهم طوال سنوات اللجوء وعن استثمار إسرائيل   �

  .ملمتلكاتهم دون أن يمس ذلك باحلق املشروع بالعودة
ها داخل الوطن والشتات ورفض كافة احملاوالت الرامية التأكيد على وحدة قضية الالجئين بكافة أبعاد  �

  .لتجزئتها
  .التأكيد على رفض كافة مشاريع التوطين والتهجير وكل حماوالت تصفية وتذويب قضية الالجئين  �
ورفض أية  302بموجب قرارها املنشئ رقم ) األونروا(التأكيد على أهمية استمرار عمل وكالة الغوث   �

  .من دورها أو نقل خدماتها ألية جهة كانتحماوالت لالنتقاص 

                                                 
  بديل"تقرير صحايف صادر عن مركز : املصدر."  
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نؤكد على أهمية العمل من أجل تفعيل كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وترتيب وضعها بما   �
  .يمكنها من القيام بدورها جتاه شعبنا الالجئ يف الشتات

العودة، واعتبار ذلك وبناء على ما سبق نؤكد على رفض كافة املشاريع واملبادرات التي تنتقص من حق   �
  .مساً خطيراً غير مسموح به بالثوابت الوطنية التي يجمع عليها شعبنا وقواه الوطنية واإلسالمية

  ويف اخلتام وفقكم الله
  ملا فيه مصلحة شعبنا وقضيتنا

 
  



 

 
 

  

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
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