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  بيان لتحالف القوى الفلسطينية يف لبنان
  يؤكد رفض التوطين، ويطالب باعتبار قضية

  املهجّرين الفلسطينيين يف لبنان مسألة إنسانية
  .1/9/1994، بيروت

  
  

رأى حتالف القوى الفلسطينية يف لبنان أن إجماع جملس الوزراء اللبناين على رفض التوطين يتفق   
  .إىل أخذ دورها كامالً يف ضمان حل سليم لالجئين" األونروا"الوطني، داعياً  تماماً مع املوقف الفلسطيني

جلنة وشدد التحالف يف بيان أصدره إثر اجتماع ملناقشة قرار جملس الوزراء اللبناين بشأن تشكيل   
الشعب "وزارية حلل مشكلة املهجرين الفلسطينيين، على رفض التوطين وحق العودة إىل أرض فلسطين، مذكراً بأن 

كل خمططات التوطين وكرس هذا املوقف يف امليثاق الوطني الفلسطيني، وما  1948الفلسطيني قاوم ومنذ العام 
نضاله اليوم بأغلبيته الساحقة يف الداخل واخلارج، وتصاعد انتفاضته وعمليات املقاومة املسلحة ضد العدو 

الذاتي واإلداري والتوطين، وتعبير عن تمسّكه الصهيوين، سوى جتسيد حي لرفضه اتفاق غزة أريحا، واحلكم 
بحقوقه الوطنية الثابتة يف فلسطين، ووحدة نضاله مع أمته العربية ويف الطليعة منها املقاومة الوطنية 

  ".واإلسالمية اللبنانية
البيان املوقف الرسمي اللبناين يف اعتبار قضية املهجرين مسألة إنسانية ينبغي حلها يف هذا وثمّن   

اإلطار، مشيراً إىل أن املهجرين الفلسطينيين يتطلعون بأمل كبير ألن تنجز اللجنة الوزارية احلل اإلنساين ملشكلتهم 
  .ح هذا احلل توفير اخلدمات الالزمة حلياتهمتوفير املأوى الالئق لهم، وأن يتي ةيف أسرع وقت ممكن، وعلى قاعد

إنذارات اإلخالء حتى موعد تأمين السكن، وكي ال يزداد عدد العائالت املهجرة من ودعا البيان إىل تأجيل   
  .الفلسطينيين ويرمى بها يف الشوارع، وحتى ال تتفاقم مأساتهم االجتماعية اخلانقة

مل مسؤولياتها اإلنسانية إزاء املهجرين الفلسطينيين بالتعاون وحتبأخذ دورها كامالً " األونروا"ب وطال  
  .مع الدولة اللبنانية واجلانب الفلسطيني بما يضمن احلل السليم والعادل ملشكلة املهجرين الفلسطينيين

  .وأبدى البيان تقديره للتضحيات اللبنانية يف سبيل قضية الشعب الفلسطيني  
  
  

                                                 
 "2/9/1994، )بيروت" (السفير. 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


