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بيان للفيف من الشخصيات العربية يف فلسطين احملتلة بشجب السياسات 

    ملواجهتها يواملمارسات اإلسرائيلية والدعوة إىل مؤتمر قطر
 

  )6/6/1980االحتاد، حيفا، (        ] 5/6/1980[، شفا عمرة
  

نحن املوقعين أدناه، ممثلي أوسع أوساط الرأي العام العربي يف إسرائيل، نرى لزاماً علينا   
عن القلق الشديد الذي يسود اجملتمع العربي يف إسرائيل يف هذه األيام  –بهذا البيان  –أن نعلن 

  .ائيلمن جراء التدهور اخلطير يف الوضع يف املناطق احملتلة وانعكاساته على الوضع داخل إٍسر

إن الدوائر احلاكمة يف إسرائيل، يف سعيها احملموم لفرض اإلدارة الذاتية ولتخليد   
االحتالل، ولتوسيع االستيطان ولدوس حقوق الشعب العربي الفلسطيني العادلة، تلجأ إىل تشديد 

دولياً يف املناطق احملتلة، حتى ارتكاب جرائم العقوبات اجلماعية احملظورة " اليد احلديدية"وطأة 
وهذا بدوره يقود إىل املزيد من املقاومة املشروعة لالحتالل وإىل تعميق وتوسيع حلقة . وإنسانياً

  .الدم املفرغة حتى ال تبقي وال تذر

فطرد الشخصيات الفلسطينية الوطنية من املناطق احملتلة وجرائم االعتداء على حياة   
م الطويل، واالعتداءات على املؤسسات بسام الشكعة، كريم خلف وإبراهي –رؤساء البلديات 

التعليمية والهيئات املنتخبة واإلرهاب الدموي األسود ضد أهايل اخلليل وغيرهم، كل ذلك يثير أشد 
  .القلق وأشد السخط واالستنكار

يف إسرائيل ماضية يف هذه السياسة  ةونالحظ، بأشد القلق، أن الدوائر احلالية احلاكم  
" غوش ايمونيم"ى ممارستها أوساطاً غير مسؤولة أيضاً من أمثال وهي تشجع عل. اجلنونية

ويف الوقت الذي . ومنظمة الراباي كهانا، وجمموعات يهودية عنصرية يف معاهد البالد العليا
مواقف التصدي لهذه  –فيه بمواقف العديد من املنظمات والشخصيات اليهودية الديمقراطية نشيد 

من .... فإن ما يزيد يف قلقنا املشروع هو تراجع بعض األوساط  –السياسة الهستيرية املميتة 
ويؤثر . قراطية أمام عواء غالة العنصريين واملستوطنينمشخصيات وقادة أحزاب عمالية ودي

استمرار هذا التدهور، تأثيراً مباشراً على حياة ومستقبل املواطنين العرب يف إسرائيل، ضحية 
ففي ظل احلكومة احلالية، وخصوصاً يف األشهر األخيرة، . يالقومي والقهر العنصراالضطهاد 

بدءاً بتصريحات  –أصبح التحريض العنصري الدموي على العرب أمراً علنياً مباحاً يف إسرائيل 
رئيس احلكومة ووزير الزراعة وانتهاء بوسائل اإلعالم وعدد من القائمقامين ورؤساء سلطات 
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ونالحظ، أيضاً، أن هذا اجلو العنصري . ت اإلسرائيليةحملية ونشرات العنصريين يف اجلامعا
  .الدموي يطغى على أذرع السلطات التنفيذية، خصوصاً الشرطة واجليش وحرس احلدود

إننا نحمل الدوائر احلاكمة والرأي العام اإلسرائيلي املسؤولية عن األخطار املتوقعة وغير   
إن تلك األوساط ماضية، خصوصاً . ري الدموىاملتوقعة، الناجمة عن استمرار هذا التدهور العنص

لن جتد،  –الشعب العربي الفلسطيني  –، يف جتاهل وجود الشعب اآلخر 1967] يونيو[منذ حزيران 
  .وال جتد، وسيلة لتحقيق هذا التجاهل سوى العمل على تصفية كيان هذا الشعب أو طرده من بالده

ويكفي أن نذكر حكام إسرائل أنهم، . الوطنوال وطن لدينا غير هذا . نحن أهل هذه البالد  
، كانوا 1947حين وافقوا على إقامة الدولة اليهودية يف فلسطين بموجب قرارات األمم املتحدة يف 

وحتى حين جنحت املؤامرة . يعلمون أن عدد العرب يف إطار هذه الدولة مساو، تقريباً، لعدد اليهود
ية العربية، يف تشريد األكثرية الساحقة من العرب الصهيونية، بتواطؤ مع الرجعاالمبريالية 

 20بلغت نسبتهم ) ألفاً 160حوايل (الفلسطينيين، فإن ما بقي من العرب يف حدود الدولة اجلديدة 
  .باملائة من جمموع سكان الدولة آنذاك

لقد بقينا يف وطننا، على الرغم من جميع املمارسات االضطهادية واالقتالعية ضدنا،   
  .الفلسطيني –ن، أيضاً، على النضال املشترك من أجل حتقيق السالم العادل اإلسرائيلي معتمدي

أننا جزء حي : مل ننكر، وال يمكن أن ننكر حتى لو جوبهنا باملوت نفسه، أصلنا العريق  
  .وواع ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني

ره ويف احلرية مل نتنازل وال يمكن أن نتنازل عن حق هذا الشعب يف تقرير مصي  
ولن نتوقف،  1967لقد شجبنا االحتالل االسرائيلي منذ عدوان . واالستقالل على ترابه الوطني

مهما يكن من أمر، عن النضال جنباً إىل جنب مع جيمع قوى السالم اإلسرائيلية والعاملية 
راضي التي النحسار االحتالل اإلسرائيلي، بكل ذيوله ومستوطناته الكولونيالية، عن جيمع األ

  .1967احتلت يف العام 

فهذا أمر يجب  –إننا ال نكتفي باالعتراف، فقط، بكيان الشعب العربي الفلسطيني القومي   
أن يكون مفهوماً بذاته، بل نطالب إسرائيل بأن تعترف عملياً بهذا األمر على اعتبار أنه األساس 

  .والطريق الوحيد لتحقيق السالم الشامل والثابت

ويعني هذا األمر، عملياً، انسحاب إسرائيل الكامل من جميع املناطق احملتلة منذ حزيران   
واالعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته املستقلة، بقيادة ممثله الشرعي  1967] يونيو[

  .إىل جانب دولة إسرائيل –منظمة التحرير الفلسطينية  –املعترف به 
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املطروح دولياً، اخليار الذي تبدي منظمة التحرير الفلسطينية الرغبة هذا هو اخليار العادر   
  .اخمللصة يف املوافقة عليه فيما لو وافقت إسرائيل عليه

إن استمرار حكام إسرائيل، خصوصاً من فم رئيس احلكومة احلايل، يف رفض هذ احلل   
منظمة سفاحين "العربي، ويف تسمية القيادة القومية املعترف بها فلسطينياً وعاملياً للشعب 

يخلق داخل  –أي سحق شعب بأسره  –" سحقهم"إن االستمرار يف احلديث عن ...الخ " وخمربين
  .إسرائيل نفسها جواً خانقاً من العنصرية والفاشية

لذلك كله واعتمادًا، مرة أخرى ودائمًا، على النضال الديمقراطي املشترك يف إسرائيل،   
يف هذه الساعات املصيرية، أن ندعو ممثلي اجلماهير العربية علينا  اًاليهودي العربي، نرى لزام

كافة يف إسرائيل، هذه القوى التي يجب أال يستهان بها يف املعركة من أجل الديمقراطية والسالم 
  :العادل، إىل عقد مؤتمر يشارك فيه ممثلو قوى السالم والديمقراطية اليهود، حتت الشعارات التالية

ال للعنصرية  –ال للقمع والعقوبات اجلماعية  –ل واالستيطان الكولونيايل ال لالحتال  
نعم للمساواة  –نعم إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة إىل جانب دولة إسرائيل  –والفاشية 

  .نعم للديمقراطية –احلقيقية وللتعايش السلمي املتكافئ بين الشعبين 

بمشاركة غيرهم ممن سيضيفون تواقيعهم إىل هذا  ويعلن املوقعون أدناه أنهم سيعملون،  
موتمر يعبر عن  –النداء، على عقد اجتماع حتضيري يقرر موعد ومكان املؤتمر القطري العتيد 

إرادة شعبنا يف التصدي احلازم، جنباً إىل جنب مع كل القوى الديمقراطية اليهودية، لتصاعد خطر 
ن تصميم شعبنا على الوقوف، صفاً واحداً مع قوى ويعبر ع. العنصريين والفاشيين يف إسرائيل

السالم العادل يف إسرائيل والعامل أجمع، ضد استمرار االحتالل وأعماله القمعية والكولونيالية من 
أجل حتقيق السالم العادل والشامل والثابت، سالم يضمن قيام الدولة الفلسطينية املستقلة فوق 

  .إسرائيل ويضمن التعايش السلمي بينهماالتراب الفلسطيني وإىل جانب دولة 

إننا نقدم العذر إىل العشرات، بل املئات، من ممثلي الرأي العام العربي يف إسرائيل ممن مل   
وعذرنا أن تداعي األحداث املصيرية حال دوننا . نستطيع الوصول إليهم بهذا النداء قبل صدوره

هذا النداء ويف االشتراك يف االجتماع والوصول إليهم وأن مكانهم حمفوظ يف التوقيع على 
  .التحضيري

  



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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