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التقرير السياسي للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية إىل الدورة السابعة عشرة 
  1 ∗ ]مقتطفات[ للمجلس الوطني الفلسطيني

  ٢٢/١١/١٩٨٤عمان، 
  

. . . . . . .  

ثر االنتخابات األخيرة يف إسرائيل، ما العل يف تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية،   
يؤكد للكثيرين ممن كانوا يعتقدون خطأ بأن املعراخ يختلف عن الليكود يف سياسته وتعامله مع قضية 

ت اسم ين حتيوقد جاء تشكيل احلكومة احلالية من احلزبين الرئيس. فلسطين وحقوق شعبنا الفلسطيني
احلكومة الوطنية، ليؤكد بأنهما متكامالن متجانسان متفقان على تنفيذ البرنامج الصهيوين يف 

االستيالء على األرض واالستمرار يف التوسع، وتعزيز االستيطان، وإخالء األرض من السكان 
  .وأصحابها الشرعيين، بطريق اإلرهاب والتعذيب والقتل واملصادرة واالغتصاب

فإذا كان الليكود يعتمد السياسة العنصرية والتوسعية التي ترتكز على فكرة أرض إٍسرائيل   
إن : "الكبرى، حيث عبر عن ذلك اسحق شامير بإعالنه عزم الليكود على ضم األراضي احملتلة بقوله

لضم ما ال حاجة "وقوله أيضاً ". قد انمحى إىل األبد – ١٩٦٧) يونيو(حزيران  ٤حدود  –اخلط األخضر 
ء من التراث ز، وما يجمع عليه أعضاء تكتل الليكود وحلفاؤهم من أن فلسطين بأكملها هي ج"هو لنا

يف أي حال من األحوال، فإن جتمع املعراخ واتباعه ال . اليهودي، الذي ال يمكن التنازل عن أي جزء منه
ألحزاب الصهيونية األخرى، يقلون عداء وصهيونية عن جتمع الليكود، وهم ال يختلفون عن الليكود وا

  :يف األمور اجلوهرية التي يعبر عنها عادة بما يلي

 .١٩٦٧) يونيو(إىل حدود الرابع من حزيران  ال لالنسحاب -١
 .ال لتقسيم القدس -٢
 .ال لالعتراف أو التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية -٣
 .ال للدولة الفلسطينية املستقلة -٤
 .وطناتتال إلزالة املس -٥

وأخيراً، فقد استولت إسرائيل يف ظل حزب العمل، على كل فلسطين وسيناء واجلوالن، وحزب 
دو أنه يتمتع يبولئن كان املعراخ . العمل هو أول من بدأ يف إقامة املستوطنات يف األراضي احملتلة

وأبشع  بنوع من املرونة يف طرح مشاريع احللول بالنسبة لتجمع الليكود، فإنه ينطلق من نظرة أخطر
ن الرئيسيين يف الكيان يعألة بين التجمفاملس. يف حتقيق األهداف الصهيونية ومشروعها يف فلسطين
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. الصهيوين، هي مسألة اجتهاد حول من هو األفضل يف احملافظة على إسرائيل التوسعية العنصرية
ضاء على الشعب ومن هو األجدر يف حتقيق املشروع الصهيوين على أكمل وجه، ومن هو األبرع يف الق

ومتعمقة لبرنامج عمل املعراخ للحكم يزيل  ةإن نظرة وافي. الفلسطيني وطمس هويته، وإنهاء وجوده
  .كل لبس حول هذه القضية

ويف ضوء ذلك، فإن املمارسات اإلسرائيلية الصهيونية خالل الفترة املاضية قد اتسمت 
راضي، وقتل أبناء شعبنا، وحماولة إزالة بمواصلة عمليات االستيطان، والتهويد واالستيالء على األ

  .خميمات الالجئين، بهدف إزالة شاهد حي على مأساة الشعب الفلسطيني

مستوطنة  ١٥٩، التي أقيمت حتى اآلن، ففي جمال االستيطان يبلغ العدد االجمايل للمستوطنات
ية أقيمت حول مدينة مستوطنة يف قطاع غزة، باإلضافة إىل عشرة أحياء سكن ١٢و. يف الضفة الغربية

، حيث وافقت حكومة العدو %٦٠وقد بلغت نسبة الزيادة االستيطانية لهذا العام حوايل . القدس احملتلة
  .مستوطنة ٦٢الصهيوين خالل العام املاضي فقط على إقامة 

لقد تمثل التصعيد الواسع خالل هذه الفترة، يف تكثيف العمليات االستيطانية على األرض، ويف 
الذي برز حتت خمتلف األشكال، لالستيالء على األراضي عن طريق املصادرة ووضع  مط احملموالنشا

  .اليد أو بواسطة التزوير يف االستيالء على األرض

أصدر قائد املنطقة الوسطى اإلسرائيلي . بالقوةومن أجل تسهيل عملية االستيالء على األرض 
الضفة الغربية من كافة الصالحيات املمنوحة لها للنطر الكولونيل أوري أور، أمراً جرد بموجبه حماكم 

األمر الذي يترتب عليه جتريد املالكين العرب من كافة القرارات التي أصدرتها أو . يف قضايا األراضي
  .تصدرها هذه احملاكم لصاحلهم

 ١٩٨٤/  ١٩٨٢هذا وقد رصدت احلكومة اإلسرائيلية لتنفيذ خططها االستيطانية، خالل عام 
ويتجه . دون أن يشمل هذا الدعم احلكومي للمستوطنين يف الضفة والقطاع. مليون دوالر ٤٧٠يل احو

وهم ليسوا من املهاجرين اجلدد، ولكنهم . اخملطط املركزي للتوطين إىل توطين أكثر من مليون يهودي
، إىل ١٩٨٦ويهدف هذا اخملطط يف مرحلته املتوسطة وحتى عام . من سكان فلسطين احملتلة حالياً

أما على صعيد . املستوطنات احلاليةباإلضافة إىل . مستوطنة جديدة يف الضفة الغربية ٥٧إقامة 
التهويد، فإن السلطات اإلسرائيلية قد أطلقت يد العصابات اإلرهابية، لكي تتصرف ضد املواطنين 

اإلرهابيون فقام . الفلسطينيين يف مدينتي اخلليل والقدس، متسلحة بكل وسائل القتل واإلرهاب
الصهاينة بحرق سوق اخلليل املركزي وعدد من الباصات العربية يف املدينة، وفرض على املدنية 

وذلك بعد أن وقعت املذبحة داخل حرم اجلامعة اإلسالمية، والتي ذهب ضحيتها . نظام منع التجول
كريات أربع وإتمام كل هذا يأتي بعد أن استكملت إقامة مستوطنة  .العشرات من الطالب الفلسطينيين

وكل هذا بهدف إجالء السكان الفلسطينيين . حتويل جزء كبير من احلرم اإلبراهيمي إىل كنيس يهودي
  .كلياً عن املدينة وتهويدها بالكامل
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خمتلف األصعدة، وترمي هذه العمليات يف أما يف مدينة القدس، فتتواصل عمليات التهويد على 
مل، استجابة وتنفيذا للقانون األساسي لضم القدس، الذي أصدره جمملها إىل تهويد املدينة بالكا

عمليات التهويد كما تمت خالل العام ويمكن رصد . ١٩٨٠) يوليو(تموز  ٣٠الكنيست اإلسرائيلي يف 
  :املاضي على األصعدة التالية

 .االستيطان -١
 .مصادرة األراضي -٢
تماعية واألمنية اليهودية إىل نقل املراكز واملؤسسات واملصالح احلكومية واإلدارية واالج -٣

 .مدينة القدس
 .حماولة تهويد املقدسات اإلسالمية -٤
 .االعتداءات التي تعرض لها احلرم الشريف من حفريات واعتداءات مسلحة -٥
  .حماولة إقامة نواة إستيطانية ومركزاً يهودياً مسلحاً داخل احلرم الشريف -٦

احلاخامون واليهود املتطرفون، أن مسألة االستيالء الدالئل والتصريحات التي يديل بها وتؤكد 
  .ت إال مسألة وقت فقطيسعلى املسجد األقصى وهدمه، وإقامة الهيكل الثالث على انقاضه، ل

وأثر انتهاك حرس احلدود الصهيوين حلرمة املسجد األقصى، بدعم من حكومة الكيان 
إىل إعالن اإلضراب الشامل يف األرض الصهيوين، وجه اجمللس اإلسالمي يف مدينة القدس الدعوة 

احملتلة، تعبيراً عن رفض شعبنا لالحتالل الصهيوين ومقاومته، األمر الذي أشعل احلوافز لتنظيم 
 ١٩املظاهرات اجلماهيرية كوسيلة أخرى للتعبير عن مقاومة شعبنا لالحتالل الصهيوين، وذلك يوم 

  .احلايل) نوفمبر(تشرين الثاين 

فإن سلطات االحتالل ما زالت مغلقة جامعة النجاح يف نابلس، كما تعرضت ، وعلى صعيد آخر
وما زالت قوات حرس احلدود . اجلامعات الفلسطينية األخرى يف بيرزيت وبيت حلم وغزة إىل اإلغالق

غير أن . ضد املواطنين التابعة للشرطة الصهيونية جتوب شوارع مدينة نابلس، وتمارس حترشاتها
البطل حتت االحتالل مل يترك وسيلة من وسائل املقاومة إال ومارسها ضد قوات  شعبنا الفلسطيني

وهو ما زال يتصدى له بكل عنف وصالبة وإيمان ووطنية، تستحق اإلكبار . االحتالل الصهيوين
. ومل تنحصر مقاومة االحتالل الصهيوين على أبناء شعبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة. والتقدير

، وذلك عندما جابهت ١٩٤٨لتقاوم اإلرهاب الصهيوين يف فلسطين احملتلة منذ عام  ولكنها امتدت
قرية أم الفحم الشاخمة وشعبها البطل احلاخام اإلرهابي كاهانا الذي دبر مع عصابته يف حركة 

عملية اقتحام لها، بهدف قتل أبنائها وإرهابهم، توطئة إلجبارهم على مغادرة أرضهم " كاخ"
بذلك يتصدى شعبنا الفلسطيني العظيم يف كل أنحاء فلسطين احملتلة وبكل صالبة و. وممتلكاتهم

، التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوين، وتضحية لكل أعمال وأساليب البطش والقتل والتعذيب
بزعامة " كاخ"سواء مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق العصابات اإلرهابية، مثل عصابة حركة 
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أفرز اجملتمع الصهيوين يف األرض احملتلة هذه احلركة، وهذا أمر طبيعي، فحركة فلقد  .احلاخام كاهانا
كاخ تعكس بأهدافها ومراميها وأساليبها إرادة احلركة الصهيونية واجملتمع الصهيوين، والسلطات 
ب الصهيونية يف األرض احملتلة، ونظرتها النهائية لشعبنا وأرضنا وقضيتنا، ولهذا فمن غير املستغر
  .أن تصبح مثل هذه العصابات ممثلة يف الكنيست عن طريق احلاخام كاهانا، وغيره من العنصريين

  :أيها األخوة

لقد . هذه صورة مقتضبة حلقيقة ما يجري يف أرضنا احملتلة، وما يعانيه أهلنا وشعبنا هناك
إن اجمللس يدرك فكلكم على علم بكل ما يجري، لذلك ف. حرصنا على اإليجاز يف الشرح دون مغاالة

مة املسؤولية امللقاة على عاتقه، وضرورة اتخاذ القرارات واإلجراءات العملية، لدعم صمود شعبنا اجس
ونضاله اليومي، من أجل مقاومة هذه السياسة واملمارسات اإلسرائيلية اإلرهابية، وفضحها أمام 

  .املقاومة الوطنيةالرأي العام العاملي، وتصعيد كفاحه املسلح واستخدام كافة أشكال 

. . . . . . .  

 



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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