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 سأتابع النضال من املنفى: تيسير عاروري
  
  

، أخرجت السلطات اإلسرائيلية أستاذ ١٩٨٩أغسطس / يف السابع والعشرين من آب
جملة الدراسات . "الفيزياء الفلسطيني تيسير عاروري من السجن إىل املنفى

وننشر فيما يلي . قابلت عاروري يف باريس وحاورته) بالفرنسية" (الفلسطينية
  :  مقتطفات من املقابلة التي نشرت كاملة يف

Revue d’Études Palestiniennes, No. 33.  

  
ويف أية مرتبة تضعها بين أساليب القمع التي . كيف تقّوم سياسة اإلبعاد•  

  تمارسها سلطات االحتالل؟
ويف رأيي، فإن اإلبعاد . لكل شكل من أشكال القمع طعمه اخلاص: عاروري. ت

إغالق املدارس : مثالًهو األكثر مرارة، ألن كل األشكال األخرى للقمع قابلة لإلصالح، 
يعتبر كارثة بالنسبة إىل الطالب، لكننا جنحنا يف إيجاد البديل من خالل التعليم 

واستطعنا، بعد مقاومة، النجاح يف إعادة فتح املدارس؛ تدمير املنازل . الشعبي
. مأساة، ألن كل واحد منا يدفع دم قلبه كما نقول نحن الفلسطينيين من أجل بناء بيته

والعائالت التي تهدمت منازلها ال تعيش املسألة . طيع دائماً إعادة بناء بيتلكن نست
فأهايل مدينتها أو قريتها يتسابقون إىل استضافتها يف انتظار إعادة . كأنها مأساة
لذا، فأنا أضعه يف املرتبة األوىل بين أساليب . لكن لإلبعاد طعماً آخر. بناء منازلها

وأظن أن . لذين يعيشون يف ظل االحتالل العسكريالقمع ضد السكان املدنيين ا
لقد عبّر عن ذلك رئيس الهيئة القضائية يف . اإلسرائيليين يدركون فظاعة هذا األسلوب

حمكمة العدل العليا حين قال إن اإلبعاد ضروري للقضاء اإلسرائيلي ما دام ال يوجد 
وال توجد أية فترة . بعادفالبديل الوحيد من حكم اإلعدام هو اإل. لدينا حكم باإلعدام

  .حكم بالسجن قادرة على أن تكون بديالً من اإلبعاد
ولقد تقدموا . بعض املتهمين املبعدين كان قد صدرت لوائح اتهام ضدهم

كان من املمكن أن يحكم عليهم بأربعة أعوام أو خمسة، وحتى عشرة أو . للمحاكمة
ريق حماميه احلصول على حكم أحد الذين كانوا معنا، حاول عن ط. خمسة عشر عاماً

. بالسجن، وكان سعيداً بأنه سيحكم عليه بالسجن ملدة خمسة أعوام بدالً من اإلبعاد
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ولهذا السبب يجب تغيير هذا اإلجراء الذي يوازي . مع األسف، فإنه مل ينجح يف مسعاه
احلكم باإلعدام من جانب اإلسرائيليين، وذلك عن طريق تأكيد حقنا يف العيش 

  .الوالنض
إن هذا األسلوب اإلسرائيلي يف اإلبعاد والطرد ضد الشعب الفلسطيني يكشف • 

فاإلبعاد إنكار ألبسط حق لإلنسان يف الوجود على أرضه . استحالة التوصل إىل تفاهم
وأعتقد أن هذه السياسة ليست وليدة وضع معين هو . يف البلد الذي ولد وعاش فيه

ة حرب يقام فيها وجود شعب على دمار الشعب االحتالل العسكري، وإنما هي بمثاب
ماذا تعتقد، وهل ترى أن هناك خطراً يف أن تؤدي هذه السياسة إىل عملية طرد . اآلخر

  الشعب الفلسطيني خارج وطنه؟
إن أسلوب الطرد واإلبعاد هو حتضير لسياسة الترحيل : عاروري. ت

ويف رأي السلطات ). الترانسير(ويف رأي السلطات اإلسرائيلية ). الترانسفير(
اإلسرائيلية، فإن من شأن تسارع عملية اإلبعاد وزيادة عدد املبعدين أن يحضّرا الرأي 

قد يمس الترحيل بآالف وبعشرات . العام لتقبل فكرة الترحيل على الصعيد الوطني
لكن هذه السياسة، يف . اآلالف، وحتى بمئات اآلالف من املواطنين الفلسطينيين

ارج إطار التاريخ، وهي تفكير متخلف ال يأخذ يف االعتبار تطور الواقع، هي خ
  .املسائل

فهل سيردعهم . يف حال حدوث الترحيل، فإن الرأي العام العاملي سيدينهم
ذلك؟ يجب أال ننسى أنه للمرة األوىل يف تاريخ إسرائيل هناك كتلة يف الكنيست، يقوم 

الذي له نائبان " موليدت"أقصد حزب و. برناجمها السياسي الوحيد على فكرة الترحيل
لكني أعتقد أن من الصعب تنفيذ الترحيل إال يف إطار حرب شاملة يف . يف الكنيست

، ١٩٦٧هذا ما جربوا القيام به سنة . النطقة؛ حرب تسمح يعملية تهجير كثيفة للسكان
، وذاقوا طعم النفي، وهم يفضلون ١٩٤٨فالناس تعلموا درس سنة . لكنهم فشلوا

  .وت على أرضهم عن حملهم على الهجرة بالقوةامل
أما بالنسبة إىل الشق األول من السؤال، فأقول أن الرأي العام الغالب يف 

وهذا طبيعي عندما نحلل . إسرائيل مل يقبل بعد بفكرة التعايش مع الشعب الفلسطيني
العالئق بين الفلسطينيين من املواطنين اإلسرائيليين يف إسرائيل وبين اليهود 

أن أحد أهداف السلطات اإلسرائيلية من سياسة أعتقد . اإلسرائيليين داخل الدولة ذاتها
الطرد واإلبعاد هو التخلص من العناصر الفلسطينية التي تناضل من أجل التعايش 

دولتين "بين الشعبين، وتدافع عن مبادرة السالم الفلسطينية القائمة على مبدأ 
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 ويف تقديري أن أكثر ما تخشاه املؤسسة احلاكمة،. على أرض فلسطين" لشعبين
فمن السهل بالنسبة . بركنيها الليكود واملعراخ، هو الواقعية السياسية الفلسطينية

إليهم حماربة الفلسطينيين عندما يكونون متطرفين، لكن من األصعب مقاتلتهم عندما 
ويف  الواقع، . يتبنون سياسة قابلة للتحقيق؛ سياسة يفهمها العامل بأسره، ويؤيدها

مارسها االنتفاضة، هذه احلركة الديمقراطية الواسعة فإن هذه السياسة هي التي ت
واألشخاص الذين يدافعون عن ديمقراطية االنتفاضة هم الذين . البعيدة عن التعصب

تبعدهم السلطات العسكرية، على أمل دفع بقية الفلسطينيين إىل اليأس وبالتايل إىل 
  .التطرف
  

ملستقبل القريب، هل تعتقد أنه يف حال عدم ظهور أي حل سياسي يف ا• 
  سيكون هناك خطر حقيقي يف حدوث عملية ترحيل جماعية للمدنيين الفلسطينيين؟

أعتقد أن هذا هو أحد اخليارات املمكنة لقوى اليمين اإلسرائيلي  :عاروري. ت
وبما أن من غير املستحيل وصول هذه القوى بالذات إىل السلطة يف . املتطرف

  .منعهم حينئذ من حماولة تطبيق مثل هذه السياسةإسرائيل، فأين ال أرى ما الذي ي
لقد كتبت مقاالً تشرح فيه ملاذا تظن أن على إسرائيل االستجابة ملبادرة  •

جيروزامل "هذا املقال نشرته صحيفة . السالم الفلسطينية، وكيفية حتقيق السالم
 فهل تضع هذا يف السياق الذي كنت تتحدث عنه، واملتعلق. يوم إبعادك" بوست

  بالرفض اإلسرائيلي للسالم الذي يقترحه الفلسطينيون؟
يف الواقع، كنت دائماً أعتقد أن من املهم بالنسبة إلينا التوجه إىل  :عاروري. ت  

علينا أال نكتفي . الرأي العام اإلسرائيلي والعاملي، لشرح مبادرة السالم الفلسطينية
ا علينا تبيان النتائج االجتماعية بالكالم يف النقاط اخملتلفة ملبادرة السالم،  وإنم

وبتعبير آخر، أعتقد أن من الضروري القول إن هذه املبادرة تنطوي على . واالقتصادية
هل هذه املبادرة حتمل مقومات السالم الدائم، أم أنها جمرد تسوية سياسية . تغيير

ما دفعني هذا . موقتة؟ أعتقد أن هذه املبادرة تستطيع أن تؤدي إىل سالم ثابت ودائم
واخترت كتابته ونشره يف الصحافة اإلسرائيلية يف . إىل كتابة  املقال املشار إليه

  .تاريخ خاص، هو مناسبة مرور عام واحد على اعتقايل
  

  هل يف استطاعتك أن تلخص لنا خطوط هذا املقال العريضة؟• 
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بدأت بتقديم العناصر التي تؤلف مبادرة السالم الفلسطينية : عاروري. ت
وأضفت إليها فكرة . والتي أعتبرها ضرورية، ومن دونها ال يمكن التوصل إىل أي سالم

فمشروع السالم الذي نقترحه يستند إىل مبادىء تم التوصل إليها عبر تطور . بسيطة
الص مصالح الفريقين، وهو يحاول استخ. عاماً من االحتالل ٢١اجملتمع خالل 

ويف الواقع، فقد أخذت هذه الفكرة من التجربة . ويطمح إىل إرساء سالم حقيقي
لكن اليوم من غير املعقول . األوروبية؛ فلقد كانت أوروبا طوال التاريخ قارة احلروب

أن تنشب احلرب بين بريطانيا وإسبانيا بسبب مضيق جبل طارق مثالً؛ فاملصالح 
لقد جنحت أوروبا يف بناء . يا وبريطانيا أهم كثيراً من جبل طارقاملشتركة إلسبان

هذا . شبكة من العالئق واملصالح االقتصادية املشتركة، هي أكبر وأقوى من اخلالفات
اإلسرائيلية التي مل تؤدِ  –هناك التجربة املصرية . هو السبب الرئيسي لتجنب احلروب

ذا السالم مل يقم على توازن يف املصالح وأحد أسباب ذلك، أن ه. إىل السالم الشامل
فال جمال لقيام توازن ما دامت املشكلة الفلسطينية . وهذا كان متوقعاً. املشتركة

  .اإلسرائيلي مل يُحل يف جممله –قائمة والصراع العربي 
لهذا، عندما نتوجه نحو املسألة الفلسطينية، وعندما ننطلق من احلقيقة 

  ...ركةاملوضوعية، جند مصالح مشت
أستطيع أن أعطي مثالً للداللة على كالمي، لنأخذ مسألة السياحة، التي تشكل 

هذا القطاع ال يمكن أن يتطور إذا . مصدراً أساسياً للدخل القومي للدولتين يف املستقبل
مل يحل السالم، وإذا مل يكن هناك تنسيق بشأن هذه النقطة بين الدولتين اإلسرائيلية 

ذا من شأنه أن يفتح جماالت فعلية أمام تطور القطاع السياحي إن ه. والفلسطينية
 ١,١٥٠، والذي هبط إىل ١٩٨٧مليار شيكل يف إسرائيل سنة  ١,٥الذي بلغ الدخل منه 

  .ونستطيع إعطاء أمثلة أخرى كثيرة. بتأثير من االنتفاضة ١٩٨٨سنة 
ع لكن هناك نقطة مهمة يجب توضيحها هنا، أنا ال أطالب باستمرار الوض

فالنظام االقتصادي القائم حالياً مرفوض كلياً من الشعب الفلسطيني، ألنه . احلايل
فمن الضروري تغيير كل نظام . حصيلة سياسية االحتالل ويخدم مصاحله اخلاصة

فإذا استطعنا حتقيق . التبادل لتحقيق التوازن بين املصالح االقتصادية لكال الشعبين
أمر ممكن، فسيشكل ذلك القاعدة املادية املوضوعية هذا التوازن يف املصالح، وهذا 

وعندها لن يكون هناك خطر لنشوب حرب إقليمية، . والصلبة للسالم العادل والشامل
ألن الدولتين اإلسرائيلية والفلسطينية ستتصرفان مثلما تتصرف إسبانيا وبريطانيا 

  .اليوم؛ فمصاحلهما املشتركة تتخطى تنازعهما املمكن
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ستاذاً يف اجلامعة وفيزيائياً، كيف بررت الصحافة اإلسرائيلية كونك أ  •
  إبعادك؟

معتقالً هو ضرورة ضرب  ١٥كان التبرير الذي استخدم لطرد  :عاروري. ت
فقبل أسابيع، صدر أمر يحظّر نشاط اللجان الشعبية . قيادة اللجان الشعبية لالنتفاضة

للجان يحكم عليه بالسجن عشرة وكل من ينتمي إىل هذه ا". غير قانونية"ويعتبرها 
االنتماء إىل قيادة "، كان يف رأس التهم املوجهة إليهم ٢٥ومعظم املعتقلين الـ . أعوام

  ."اللجان الشعبية
جلأنا إىل جلنة االعتراضات العسكرية، فأخرجوا لنا ملفاً سرياً شخصياً؛ يف 

أما . يه االطالع عليهإسرائيل لكل متهم ملف عام وآخر سري ال يمكن للمتهم وال حملام
ملفي العام، فكان أمراً سخيفاً للغاية، فهو ال يحتوي على أية تهمة تتعلق بانتمائي إىل 

وإنما احتوى على أمور مثل مشاركتي يف . قيادة اللجان الشعبية أو إىل حزب سياسي
/ تشرين الثاين ٢٩تظاهرة نظمها حزبيون إسرائيليون بمناسبة يوم فلسطين يف 

لقد اعترفت بمشاركتي يف هذه التظاهرة، وذكرت أمام القاضي . يف باب الواد نوفمبر،
هل أنت : "قلت له. الشعارات التي رفعتها والتي تدعو إىل تعايش الشعبية يف دولتين

هذا، باإلضافة إىل أن السلطات اإلسرائيلية سمحت بهذه " ضد هذه الشعارات؟
مناضل فلسطيني،  ٦٠٠قد كان فيها نحو ل. التظاهرة التي نظمها حزبيون إسرائيليون

التهمة األخرى يف امللف العام كانت إلقائي كلمة . وضعف هذا العدد من اإلسرائيليين
كانت أستاذاً يف " اإلرهابي الكبير"هذا ". اإلرهابي الكبير"تأبين يف مأتم غسان حرب، 

أصيب  كان يف أميركا وهناك. اجلامعة يعلّم االقتصاد وصديقي منذ الطفولة
ومن التهم التي وجهت إّيل، . ولقد أبّنته كصديق. بالسرطان، وعاد وتويف يف البلد

اتهامي باالنتماء إىل جلنة العمل  التطوعي يف قرية برهان، قريتي، وهي قرية صغيرة 
قلت إنه لشرف يل أن أكون عضواً . ألّف الشباب فيها جلنة للعمل االجتماعي يف القرية

ن كان ينبغي يل أن أكون أصغب بثالثين عاماً من عمري كي أصبح يف هذه اللجنة، لك
  .يف عمر أغلبية أعضائها

تهمة، مقسمة هي أيضاً إىل تهم أخرى، وكلها من   ١٧اشتمل ملفي العام على 
وقد اضطر القاضي إىل االعتراف بأن التهم املذكورة يف امللف . النوع الذي ذكرته

وبما أنني ال أستطيع وال . ن امللف الشخصي خطرالعام ال أهمية لها، لكنه أردف أ
: عندها قلت. يستطيع حمامي االطالع على هذا امللف، فقد كنا كمن يحارب األشباح
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إذا اشتمل املف العام على كل هذه األكاذيب، فما عدد األكاذيب التي احتوى امللف "
كان ال يحق يل  السري عليها؟ وكيف تريد مني الرد على هذه االتهامات الكاذبة إذا

وكيف ستحكم عليّ، يا سيدي القاضي، إذا كنت ال أستطيع الدفاع عن . معرفة ما تؤكده
وبكالم آخر، فاإلسرائيليون هم أساتذة يف فن إضفاء الطابع القانون " نفسي؟

  .واحلقوقي على تصرفاتهم غير القانونية
  

  كيف عشت جتربة اإلبعاد؟  •
فالتجربة أقصى من . شعوري الشخصي من الصعب أن أعبر عن: عاروري. ت

أحياناً، عندما أكون يف غرفة فندقي . أن يستوعبها اإلنسان يف فترة قصيرة من الزمن
. أتناقش مع أحد األشخاص، أقف فجأة ألتوجه إىل مكتبتي إلحضار مرجع أو وثيقة

  .عندها فقط أنتبه إىل أنني يف غرفة يف أحد فنادق باريس ال يف منزيل يف البيرة
ومل أعد يف . أشعر بضياع، ألن علي أن أبدأ كل شيء يف كل جماالت احلياة

فأنا يف الثالثة واألربعين، وكل حياتي مرتبطة . العشرين من العمر ألبدأ من الصفر
كل . ال أستطيع تدريس الفيزياء يف فرنسا، مستحيل. بمجتمعي وبواقعي الفلسطيني

فأنا أعرف مستواهم العلمي، وإعدادهم . ينخبرتي املهنية مرتبطة بالطلبة الفلسطيني
يقول البعض أين كنت أستاذاً ناجحاً للفيزياء يف . الثانوي، وقدرتهم على االستيعاب

لدي شبكة عالئق واسعة يف الوسط . فلسطين، لكني قد أصبح أستاذاً فاشًال يف فرنسا
من األبحاث يف  لدي الكثير. الثقايف واجلامعي، لكن هذا مرتبط بانتمائي إىل جمتمعي

لكن لدي أبحاث أيضاً يف جمال العلوم اإلنسانية . الفيزياء، جمال اختصاصي
اآلن أنا . االقتصادي يف الضفة الغربية وغزة –وخصوصاً عن الوضع االجتماعي 

وباإلضافة إىل ذلك، هناك مسألة أخرى تتعلق بزوجتي وأوالدي، . حمروم من هذا كله
ما الذي يمكن أن . رد ال يمسني وحدي، لكنه يلحق بهم أيضاًفما ذنبهم؟ عمالً، قرار الط

تفعله زوجتي هنا، أية مهنة ستزاولها؟ اختصاصها تعليم األطفال املعاقين، ولقد 
  .عملت دائماً يف هذا احلقل يف الضفة الغربية

أما أوالدي، فهناك دراستهم؟ إذا جاؤوا إىل فرنسان سيخسرون عاماً دراسياً، 
. وسوف يخسرون معارفهم وأصدقاءهم. لة التكيف على صعيد اللغةوسيواجهون مشك

لكني متأكد من أن ذلك سيترك . طبعاً هم ما زالوا صغاراً، ويف إمكانهم أن يتأقلموا
حالياً، كلما فكرت يف اي موضوع، أواجه مشكلة؛ . آثاره النفسية فيهم طوال احلياة

  .فأنا غير قادر على التركيز
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  سا، كيف ترى مستقبلك؟اآلن أنت يف فرن• 
صحيح أين أمر بمرحلة صعبة، لكني أعرف أن لدي القوة للتأقلم : عاروري. ت

سوف تدفعون ثمن إبعادي : "لقد قلت لهم. مع وضعي اجلديد من أجل متابعة النضال
. لذا أنوي العمل بصورة خاصة على مسألة إبعاد الفلسطينيين ودعم االنتفاضة." غالياً

اعم لالنتفاضة، وأستطيع متابعة نضايل السياسي انطالقاً من اآلن دوري دور د
سأتعلم الكثير منهم، وسأحاول . هناك آخرون أبعدوا وظلوا يناضلون. وضعي اجلديد

  .إضافة مساهمتي الضئيلة إل النضال، وذلك باالستفادة مما تعلمته من االنتفاضة
  

أن آلية إجراء يرغب األميركيون يف أن يتألف الوفد الذي سيفاوضت بش• 
. ت. االنتخابات يف األراضي احملتلة من أشخاص من الداخل فقط، يف حين تطالب م

بأن يكون هناك أشخاص من اخلارج، مثالً أعضاء يف اجمللس الوطني . ف
  الفلسطيني؟ هل تعتقد أن هذه مسألة مهمة اليوم؟

ين راب –يف تصوري أن املسألة مرتبطة بما يسمى خطة شمير : عاروري. ت
لقد كانت هناك حماولة لإليحاء . التي كان هدفها إضعاف مبادرة السالم الفلسطينية

لكن ما هي هذه اخلطة؟ إن الهدف احلقيقي . بأن لإلسرائيليين أيضاً مبادرة للسالم
لإلسرائيليين هو كسب الوقت لتحقيق أهداف أخرى، وبصورة خاصة القضاء على 

رابين ال تضيف شيئاً إىل مشروع احلكم الذاتي يف كامب  –خطة شمير . االنتفاضة
نحن بالتأكيد مع إجراء انتخابات، شرط . هكذا أدخلونا يف دوامة االنتخابات. ديفيد

يف النقاش . لكن ال يمكن أن تكون االنتخابات حرة يف ظل االحتالل. أن تكون حرّة
اء االنتخابات كل هذا اجلدل  بشأن االنتخابات، دار احلديث عن وفد ملناقشة كيفية إجر

وخلق شرخ . بشأن موفدين من الداخل ومن اخلارج، هدفه تقسيم الشعب الفلسطيني
وكان القضية الفلسطينية هي قضية جممل الشعب الفلسطيني . بين الداخل واخلارج

  .الذي تعيش أغلبيته الساحقة خارج املناطق
أن إسرائيل، بعكس ما يظن من ناحية أخرى، صرّح رابين أمام التلفزة بوضوح 

بل ألنها تطالب بحق " إرهابية"ألنها منظمة . ف. ت. البعض، ال ترفض احلوار مع م
فالعقبة أمام : لقد كان هذا دائماً رأيي الشخصي. تقرير املصير وإقامة دولة فلسطينية

 ال تعود إىل طبيعة هذه املنظمة يف نظر اإلسرائيليين، لكن إىل. ف. ت. التفاوض مع م
لهذا السبب لن نقبل أبداً بأن يتألف الوفد إىل املفاوضات . السياسة التي تدافع عنها
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ألن هذا يعني يف احلقيقة املوافقة ضمنياً على . من فلسطينيي املناطق احملتلة فقط
إن . التخلي عن احلق يف تقرير املصير، وحقنا يف أن تكون لنا دولة ذات سيادة

لكنها مل . ف. ت.  بأنها تستطيع أن تخلق قيادة بديلة من مإسرائيل حتاول إيهام العامل
تنجح، ولن تنجح، ولن تنجح الوسيلة الوحيدة لبلوغ السالم بات الكل يعرفها اآلن، 

  .ف. ت. وهي عقد مؤتمر دويل يحضره األطراف كافة، بمن فيهم م
  

ة هل يفسر هذا مضمون البيان األخير للقيادة الوطنية املوحدة لالنتفاض• 
  الذي صدر أمس، والذي يمنع أي اتصال بمسؤولين يف احلكومة اإلسرائيلية؟

وأود التذكير بأن الشيء ذاته ورد يف . هذا هو التفسير الوحيد :عاروري. ت
البيان السابق، والبيان الذي سبقه؛ أي أن البيانات الثالثة األخيرة ورد فيها التأكيد 

لداخل مع إجراء اتصاالت، لكن مع اتصاالت بقوى نحن يف ا. إياه، إدراكاً لهذه املسألة
أما بالنسبة إىل . إسرائيلية تعترف بحقنا يف تقرير املصير ويف دولة ذات سيادة

. االتصاالت باحلكومة، فهدفها كسر وحدة الشعب الفلسطيني وخلق قيادة بديلة من م
  .ف. ت

  
دت قوة خالل هل تعتقد أن القوى التي تعترف بحقوق الفلسطينيين قد ازدا• 

  السنوات األخيرة؟
لكن يجب أن ندرك أن هذه عملية . نعم، أظن أنها ازدادت قوة :عاروري. ت

أعتقد أن قوة . فالنتفاضة احتاجت إىل أعوام، ومل حتدث بين ليلة وضحاها. طويلة
يجب سحب البساط من حتت أقدام . االنتفاضة ستعطي قوى السالم يف إسرائيل زخماً

  .الم اإلسرائيليةاليمين اإلسرائيلي، وذلك بشرح مبادرتنا للسالم لقوى الس
  

  هل أنت متفائل إزاء املستقبل؟ • 
على الرغم من وضعي الشخصي فأنا فعالً متفائل، ألن  :عاروري. ت

. شهراً من النضال املستمر، ما زالت تملك القوة نفسها والزخم ذاته ٢٢االنتفاضة بعد 
ين، راب –وأنا متفائل أيضاً ألنه قد مضى حتى اآلن خمسة أشهر على خطة شمير 

  .والعامل كله يستنتج أن شيئاً مل يحدث



  ١٠٩، ص )١٩٩٠شتاء ( ١، العدد ١المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية التبمقا
 

٩ 
 

لست طوباوياً، . إن اإلسرائيليين يعلمون أنه، يف النهاية، يجب إحقاق احلق
أعرف أن العملية حتتاج إىل املزيد من الوقت، لكني أدرك . ولست سابحاً يف بحر الغيوم

  .أننا اليوم قريبون أكثر من أي وقت مضى من استقاللنا الوطني
  

عامل من كبار علماء الطبيعيات  ١٢٠٠ة التالية، التي وقّعها أكثر من العريض
يف العامل، أُرسلت إىل الرئيس اإلسرائيلي حاييم هيرتسوغ، ووزير الدفاع يتسحاق 

عضواً يف األكاديمية الوطنية للعلوم يف الواليات املتحدة، و  ٧٠ومن املوقعين . رابين
أغسطس /وكان عاروري قد اعتقل يف آب. لعاملاً من احلائزين على جائزة نوب ١٨

، وسجن من دون أن توجه إليه أية تهمة رسمياً حتى تاريخ نفيه إىل فرنسا يف ١٩٨٨
  .١٩٨٩أغسطس /آب ٢٧

  
  
  
  
  

 

 أطلقوا تيسير عاروري

تيسير عاروري، أستاذ الطبيعيات يف جامعة بير زيت يف الضفة الغربية، 
  .نه من رجال السالمرجل معروف وحمترم، ويشهد الكثيرون له بأ

" معاهدة سالم"، أحد موقعي ١٩٨٨يونيو /وقد كان عاروري، يف حزيران
رمزية وقَّعتها يف القدس جماعة من أبرز الفنانين واملثقفين الفلسطينيين 

حق دولة إسرائيل يف العيش بأمن وسالم "وتقر هذه املعاهدة بـ. واإلسرائيليين
، كما تقر بحق "١٩٦٧يونيو /حزيرانضمن حدودها القائمة قبل اخلامس من 

    .الفلسطينيين يف احلرية وتقرير املصير
، اعتقلت السلطات اإلسرائيلية ١٩٨٨أغسطس /وبعد شهرين، أي يف آب

  .وهو اآلن مهدد بالطرد من األراضي احملتلة. عاروري، وهو ال يزال منذئذ معتقالً
ملرشحين للنفي رجالً إنه ملن أشد دواعي القلق أن تعدَّ إسرائيل يف عداد ا

. كعاروري مل تزل آراؤه الرعيقة الصريحة يف االعتدال معروفة للقاصي والداين
ولربما كان وضعه احلايل أدعى إىل القلق من سجنه يف السبعينات أربعة أعوام 

ذلك ألن آراء تيسير عاروري باتت أقرب إىل الواقع اليوم، . بال تهمة وال حماكمة
  .املتزايد يف صفوف كل من اإلسرائيليين والفلسطينيينفهي حتظى بالتأييد 

ونحن علماء الطبيعيات املوقعين أدناه، نشعر بأن علينا اجملاهرة بما 
إننا نهتم بحرية علماء الطبيعيات يف األراضي الفلسطينية احملتلة، مثلما . نريد

عن هذه  كّفوا: نهتم بحريتهم يف سواها من البالد، وندعو حكومة إسرائيل قائلين
  .أصغوا إىل هذا النداء. أطلقوا تيسير عاروري. السياسة

  )املوقعون(
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