
 
           www.palestine‐studies.org  

 

١ 
 

 يف إسرائيل، " احلزب الديمقراطي العربي"لرئيس  صحايف تصريح

 عبد الوهاب الدراوشة، يكشف فيه عن إقامة جسر جوي جديد لتهجير يهود

  ١من أثيوبيا إىل إسرائيل" الفاالشا" 
٣٠/١٠/١٩٩٦  

 

  
    سرائيل إن أسرائيل، عبد الوهاب الدراوشة إيف " احلزب الديمقراطي العربي"كشف رئيس
بإشراف مباشر من " الفالشا مورا"ربعة آالف من يهود أامة جسر جوي مع اثيوبيا لتهجير بدأت بإق

  ).موساد(جهاز االستخبارات االسرائيلي اخلارجي 

ر سالبريطانية ان اجل" كونتاكت ميدل إيست"جرته معه وكالة أضاف يف اتصال هاتفي أو  
هوداً جدداً من كل من روسيا وبقية نما يشمل مهاجرين يإفقط و" مورا الفالشا"اجلوي ال يشمل 

ن يزيد عدد املهاجرين اجلدد أوتوقع . جمهوريات االحتاد السوفياتي السابق والواليات املتحدة
  .على عشرة آالف يهودي

سرائيلية بسبب وساط اإلألتلقى معارضة داخل بعض ا"ن عملية الفالشا أوكشف الدراوشة   
، إال أن وزارتي )يدزإ(دد بمرض نقص املناعة املكتسبة يف املئة من يهود الفالشا اجل ١٠صابة إ

نها بدأت أتان على استكمال العملية التي قال يتين مصرّية والهجرة واالستيطان االسرائيلالداخل
  .فعالً

هؤالء ستتم يف كل من اجلوالن السورية احملتلة،  ن عمليات توطينأوكشف الدراوشة   
وأكد . واجلليل، وبعض املستوطنات املوجودة يف اخلليل وأراضي احلكم الذاتي الفلسطيني، والقدس

ن رئيس الوزراء االسرائيلي مل يتراجع عن قرار التنقيب عن البترول يف هضبة اجلوالن السورية أ
رجاء التنفيذ موقتاً لتدبير االعتمادات املالية الالزمة لذلك، إوتم ع القرار فعالً احملتلة، بل إنه وقّ

ن يصل التصعيد واالستفزاز احلايل مع سورية اىل حد القيام بأعمال عسكرية أوتوقع الدراوشة 
ع عودة العنف بين الفلسطينيين واالسرائيليين، ومل يستبعد حمدودة ربما تتم الشهر املقبل، كما توقّ

  .سرائيلية والشرطة الفلسطينيةداً بين القوات اإلحة جمدّكات مسلّن حتدث اشتباأ
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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