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  رسالة من املبعدين الفلسطينيين
  إىل األمين العام لألمم املتحدة
  يشرحون فيها مأساة إبعادهم

  .29/12/1992، )لبنان(مرج الزهور 
  

    
  تحدة الدكتور بطرس غايل احملترم،العام لألمم امل حضرة السكرتير  
  :حتية طيبة، وبعد  
، 17/12/1992يوم اخلميس نحن الفلسطينيين الذين أبعدتهم السلطات اإلسرائيلية   
نخاطبكم والرأي العام الدويل والضمير العاملي وكل املؤسسات اإلنسانية، واضعين ، 413وعددنا 

  :مأساتنا يف ما يلي من السطور
  

  :ـ ملخص ظروفنا1
وصحية متنوعة، منا من جاوز ) نسبة إىل العمر(أ ـ نحن املبعدين، من فئات عمرية   

، البعض يعاين من أمراض مزمنة 23من هم دون العشرين وعددهم ، ومنا 12اخلمسين وعددهم 
، ولدينا مصابان بالرصاص اإلسرائيلي قبل اإلبعاد، وبعد 52كالسكري والضغط والكلى وعددهم 

 21/12/1992إبعادنا ولدى حماولتنا العودة إىل وطننا يف مسيرة سلمية صامتة يوم االثنين 
صعوبة األحوال اجلوية وشدة البرودة وقلة املواد الغذائية ول. برصاص اجليش اإلسرائيلي 6أصيب 

تفاقمت احلاالت املرضية، وأضيفت عشرات احلاالت يومياً، وزاد األمر سوءاً إخراج مرضانا من 
  .مستشفاهم يف لبنان

ب ـ نفد ماء الشرب وتقلصت املواد الغذائية والطبية وانعدمت وسائل التدفئة النقطاع   
  .متي إسرائيل ولبنان دخول املعونات إليناالكاز، وملنع حكو

ج ـ املنطقة التي نعيش فيها بين سلطتي اجليش اللبناين واجليش اإلسرائيلي منطقة غير   
  .آمنة باعتبارها معرضة للعمليات العسكرية وتكثر فيها األلغام

  
  :ـ اجملتمع الدويل وقرار اإلبعاد2

  .قرار اإلبعاد بال حماكمة، ومن غير تهم، خمالف للقانون الدويل ومرفوض إنسانياً  أ ـ  
لكنه مل يشتمل على إجراءات تضمن  .، الذي أدان إسرائيل799لس األمن ب ـ نثمن قرار جم  

  .تنفيذه، مما دعا إىل أسفنا
هذا سبب ، و799ج ـ إسرائيل حتدت اجملتمع الدويل ورفضت االنصياع لقرار جملس األمن   

  .استياء ليس يف أوساطنا فقط بل يف العامل العربي وسائر الدول املتحضرة

                                                 
 بطرس غايل . 
 "30/12/1992، )بيروت" (السفير. 
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د ـ أعلنت السلطات اإلسرائيلية عن خطأ يف أسماء املبعدين، وأن بعضهم ُأبعد ومل يكن يف   
  .القائمة، مما يجعل القرار باطالً من أساسه

عي العقوبة التي شملتنا، وأهلنا كانت مسألة اإلبعاد اجلما يهـ ـ بدعوى قتل جندي إسرائيل  
  .فرد صغير وكبير، والعقوبات اجلماعية مرفوضة دولياً وقانونياً وإنسانياً 3000قرابة 

، 100، والعلماء 17، وأساتذة اجلامعات 14، واملهندسين 12و ـ لدينا من األطباء   
، فهل يتصور أن 1، واحملامين 5، واملمرضين 36، والتجار 71، وحملة الدبلوم 4والصحافيين 

  .هؤالء جميعاً وراء قتل اجلندي اإلسرائيلي
  :إننا من وسط معاناتنا ومرضانا وجرحانا، وباسم أسرانا وشعبنا، نطالبكم بالتايل  
، 799ـ العمل الفوري على إعادتنا إىل أرضنا وأطفالنا ونسائنا تنفيذاً لقرار جملس األمن 1  

  .وحفاظاً على هيبة القرار ومؤسسته
  .إطالع السادة أعضاء جملس األمن على رسالتنا هذهـ 2  
  .ـ إنقاذنا من مأساة املرض واملوت يف هذا املوقع3  
  .ولكم الشكر والتقدير  

  



 

 
 

  

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  
 


