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  اخلية اللبناين، ميشال املر،وزير الدتصريح ل
  يوضح فيه اإلجراءات األولية لوقف دخول
  الفلسطينيين املطرودين من ليبيا إىل لبنان

  ]مقتطفات[ .8/9/1995، بيروت
  
  

هو تطبيق القوانين السارية املفعول على الفلسطينيين يف لبنان، بمعنى أن  ما تقوم به السلطات اللبنانية  
يستطيع أن يأخذ وثيقة سفر، فكل فلسطيني يحمل وثيقة سفر يستطيع أن يأتي إىل  1948يني املوجود منذ الفلسط

لبنان، وبالفعل خالل األسابيع الثالثة املاضية دققت السلطات اخملتصة من أمن عام وغيرها يف هوية فلسطينيين 
ر ووضعه القانوين غير صحيح أعادوه، قادمين على متن بواخر من ليبيا، قسم منهم ليس يف حوزته وثيقة سف

وقسم يحمل وثيقة سفر وفقاً ملا نصت عليه القوانين التي ترعى شؤون الفلسطينيين يف لبنان، بحسب االتفاق مع 
أما األعداد التي يتداولها بعض وسائل اإلعالم فمبالغ . األونروا ومع مديرية شؤون الالجئين، سمح له بالدخول

وعلى رغم وجود وثائق سفر لبنانية  .من تاريخ بدء جميئهم إىل اليوم 350دد ال يتجاوز الـ فيها، وأعتقد أن الع
وقائية حتى ال تزداد األعداد، ألن  معهم، نحن كحكومة تشاورنا، رئيس احلكومة وأنا، واتفقنا على اتخاذ تدابير

ليبيا قررت ترحيل بعض األلوف من الفلسطينيين وهم يرون أن أسهل مكان هو اجمليء إىل لبنان، حتى ولو مل يكن 
معهم وثيقة سفر صادرة عن السلطات اخملتصة يف لبنان، مما يضطرنا إىل رد القسم األكبر منهم، فمن ليس لديه 

  .وثيقة سفر نعيده
، وحتى ال يصبحوا ألفاً أو ألفين أو ثالثة آالف، وجهت كتاباً إىل وزير النقل 350حتى اآلن نحو  دخل  

بصفتي وزيراً للداخلية وطلبت توقيف خط النقل البحري بين ليبيا ولبنان وهذا تدبير وقائي موقت ريثما يدرس 
، وحتى ال يصبح 1948من فلسطينيي جملس الوزراء ما يمكن أن نفعل بالذين يحملون وثيقة سفر لبنانية وهم 

  . [....]لدينا اآلالف قبل جلسة جملس الوزراء تم اتصال مع رئيس احلكومة واتخذت قراراً على مسؤوليتي الشخصية
  [.......]  

  

                                                 
 "9/9/1995، )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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