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  ر العربية الفلسطينية بيان للجنة املتابعة للجماهي
  لتهجير الفلسطينيينبشأن اخملططات اإلسرائيلية  يف إسرائيل

  ]مقتطفات[ *.28/3/2002 ،الناصرة
  
  

السياســــــيين اإلســــــرائيلية، مــــــن خمتلــــــف " لسياســــــيةبــــــاخلطط واالقتراحــــــات ا" تعــــــود وتتجــــــدد مــــــا تســــــمى   
يف الفتــرة " اإلبــداعات"ويف هــذا االجتــاه تكثــر وتتعــدد . اإلســرائيلي ـ الفلســطينيللصــراع " احلــل"اإلســرائيليين إليجــاد 

األخيــرة، يف هــذا الصــدد، ويميزهــا جميعهــا العمــى السياســي وقصــر النظــر، وكونهــا حمــاوالت ترمــي لاللتفــاف علــى 
ت اإلســـرائيلي، وتفتـــق ذهـــن وزيـــر املواصـــال. احلقـــوق الفلســـطينية، إىل جانـــب املـــس باجلمـــاهير العربيـــة الفلســـطينية

إلخـــراج إســـرائيل مـــن مأزقهـــا، يتحـــدث خاللهـــا عـــن تبـــادل ســـكاين بـــين " خطـــة سياســـية"مـــؤخراً، عـــن  ،أفـــرايم ســـنيه
املســتوطنين اإلســرائيليين يف األراضــي الفلســطينية احملتلــة وبــين ســكان عــدد مــن املــدن والقــرى العربيــة يف منطقــة 

  .املثلث، وخاصة مدينة أم الفحم
نؤكــد، يف الوقــت عينــه، علــى رفضــنا القــاطع ملثــل هــذه األفكــار، التــي حتمــل يف طياتهــا : "وورد يف البيــان  

خرى، فإن جمـرد ومن ناحية أُ.. خمططات ترحيل ترانسفيري بحق اجلماهير العربية الفلسطينية املتجذرة يف وطنها
رفضــه ، تعتبــر تفكيــراً شــوفينياً عنصــرياً نمقارنتنــا ـ كأصــحاب وطــن شــرعيين ـ باملســتوطنين، يف األراضــي احملتلــة

   ."بشدة، وسنتصدى له على خمتلف املستويات
ســـرائيلي اإلويف هـــذا الصـــدد، فإننـــا نؤكـــد، كمـــا أكـــدنا يف الســـابق مـــراراً، أن علـــى اجملتمـــع : "كمـــا ورد فيـــه  

ة، والعـــدوان اإلســـرائيلي يعـــوا جيـــداً أن االحـــتالل اإلســـرائيلي القبـــيح للضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــز أنواملســـؤولين فيـــه 
والصــراع، وال يمكــن اخلــروج منــه إالّ برؤيــة ومعادلــة  'األزمــة'املنهجــي ضــد شــعبنا الفلســطيني وقياداتــه، هــو مصــدر 

واضحة املعامل، تعتمد على قرارات الشرعية الدولية، وتتمثل بإنهاء االحتالل اإلسـرائيلي وإقامـة الدولـة الفلسـطينية 
 اوواهــم مــن يعتقــد بــأن الشــعب الفلســطيني وقيادتــه قــد يقبلــون بأقــل مــن هــذ. الشــرقية املســتقلة وعاصــمتها القــدس

  !!"كحل وسط تاريخي، من أجل حتقيق سالم عادل وشاملالطرح 
  [.......]  
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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
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