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  عريضة ألكاديميين إسرائيليين حتذر من إمكان ارتكاب 
  احلكومة اإلسرائيليةاملزيد من اجلرائم بحق الفلسطينيين

24/9/2002.  
  
  

نحن أعضاء املؤسسة األكاديمية اإلسرائيلية، نعرب عن ارتياعنا من حتضيرات الواليات املتحدة   
  . قيادة السياسية اإلسرائيليةللعدوان على العراق ومن الدعم احلماسي لها من جانب ال

" ضباب احلرب"ويساورنا قلق عميق إزاء اإلشارات إىل إمكان قيام احلكومة اإلسرائيلية باستغالل   
  .الرتكاب مزيد من اجلرائم ضد الشعب الفلسطيني يصل إىل حد التطهير العرقي الكامل

السكان العرب كحل ملا تسميه ) سفيرتران" (نقل"إن االئتالف احلاكم اإلسرائيلي يضم أحزاباً تتبنى   
ن الطرد القسري، كان آخرهم وتقتبس وسائل اإلعالم بانتظام أقواالً لسياسيين يقترحو". املشكلة الديموغرافية"

يف موقعها يف اإلنترنت " يديعوت أحرونوت"لكنيست ميخائيل كالينر وبني إلون، كما جاء يف تقرير نشرته عضوا ا
مؤخراً مع رئيس هيئة األركان العامة، موشيه " هآرتس"ويف مقابلة أجرتها . 2002مبر سبت/ أيلول 19بتاريخ 
معاجلة "وشبّه األعمال العسكرية يف األراضي احملتلة بأنها " ظهور سرطاين"وصف الفلسطينيين بأنهم  يعلون،

إن ". التقدير للواقع"رون هذا وقد أيد رئيس احلكومة شا. ، موحياً بأن عالجاً أكثر جذرية قد يكون ضرورياً"كيماوية
مواطني إسرائيل الفلسطينيين قد يشير إىل نطاق اجلرائم التي ربما يجري صعيد الديماغوجيا العنصرية بشأن ت

  .التفكير فيها اآلن
إننا ندعو األسرة الدولية إىل االنتباه جيداً إىل تطور األحداث يف إسرائيل واملناطق احملتلة، وإىل   

  .وضيح الكامل أن اجلرائم ضد اإلنسانية لن حتتمل، وإىل اتخاذ إجراءات ملموسة ملنع وقوع مثل هذه اجلرائمالت
  :]نورد منها ،توقيعاً 124بلغ عدد التواقيع [  
؛ البروفسور يايل عميت )روما/ القدس(؛ البروفسور دانييل عميت )حيفا(البروفسور كوملان ألتمان   

؛ البروفسور دانييل بويارين )بئر السبع(؛ البروفسور دان بار ـ أون )رامات غان(الي أرييال أزو. ؛ د)شيكاغو(
تكفا . ؛ د)تل أبيب(؛ البروفسور زئيف هيرتسوغ )بئر السبع(ليف غرينبرغ . ؛ د)سخنين(أوري ديفز . ؛ د)بيركلي(

؛ البروفسور )تل أبيب(ير ؛ البروفسور عدي أوف)القدس(نغ ي؛ البروفسور باروخ كيمرل)القدس(هونيغ ـ بارناس 
تل (؛ البروفسور تسفي رزي )بئر السبع(أمنون راز ـ كراكوتسكين . ؛ د)حيفا(إيالن بابِه . ؛ د)حيفا(أفراهام عوز 

؛ البروفسور موشيه تسيمرمان )حيفا(؛ البروفسور هنري روزنفيلد )تل أبيب(؛ البروفسور تانيا راينهارت )أبيب
  ).القدس(
  
  

                                                 
 مترجمة عن اإلنكليزية. (صمصدر خا: املصدر(   

 



 

 
 

  

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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