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  بيان للجنة املتابعة العليا للجماهير الفلسطينية
  سرائيليسرائيل ضد التصعيد العدواين اإلإيف 

  على الشعب الفلسطيني
  *25/1/2002يافة الناصرة، 
  

  
، بشكل منهجي خطير، عدوانها املتواصل، األخيرة األيامتصعّد يف  اإلسرائيليةأن احلكومة  نالبياورد يف 

الفلســطيني وقيادتــه ورمــوزه الوطنيــة يف الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، وهــو مــا يحمــل  خمتلفــة، ضــد الشــعب لبأشــكا
  . دالالت مستقبلية خطيرة

اجلاريـــة التخـــاذ قـــرار حكـــومي بالســـماح لليهـــود بـــدخول املســـجد  الرســـميةوتـــأتي املؤشـــرات واحملـــاوالت 
إليعيــزر ـ بيــرس ـ شــاس رســم األقصــى، وانتهــاك حرمتــه كحلقــة خطيــرة جديــدة حتــاول خاللهــا حكومــة شــارون ـ بــن 

خارطــــة جديــــدة للوجــــود الفلســــطيني، خصوصــــاً يف القــــدس العربيــــة مــــن خــــالل املــــس بــــالرموز الوطنيــــة والدينيــــة 
" الصــراع"ىل اتخــاذ انفجــار املوقــف، املتفجــر أصــالً، وإ، ممــا قــد يــؤدي إىل الفلســطينيواملســيحية للشــعب  واإلســالمية

  !!ادل وحقيقي على املدى املنظورخرى حتول دون حتقيق سالم عأشكاالً أُ
 اإلسـرائيليةكما ورد فيه أن جلنة املتابعة العليا للجماهير العربية الفلسطينية يف إسـرائيل حتـذر احلكومـة 

ة عــن تبعــات ونتــائج مثــل هــذا وحتمّلهــا كامــل املســؤولي األقصــىمــن مغبــة اتخــاذ أي قــرار اســتفزازي يمــس باملســجد 
نفســـه، وشـــعوب  اإلســـرائيليالقـــرار الـــذي يعتبـــر حماولـــة يائســـة للعبـــث بمصـــير الشـــعب الفلســـطيني وبمصـــير الشـــعب 

  .املنطقة عموماً
ومـــة كزاً آلخـــر اخلطـــوط احلمـــراء التـــي جتاوزتهـــا وتتجاوزهـــا احلوأكـــدت أن مثـــل هـــذه اخلطـــوة تعتبـــر جتـــاو

  .العربية بكل صلف ووقاحة واألمةعب الفلسطيني يف عدوانها ضد الش اإلسرائيلية
ىل تعزيـــــز وحدتـــــه الوطنيـــــة تواجـــــده إىل اليقظـــــة واحلـــــذر وإ نجميـــــع أمـــــاكشـــــعبنا الفلســـــطيني يف  ناشـــــدت

املتواصـل واملتصـاعد، ودعـت اجملتمـع االسـرائيلي، وخاصـة القـوى  اإلسـرائيليوتعميقها يف سـبيل مواجهـة العـدوان 
 وإيقــافمــن مســتوى، لــردع حكومــة شــارون  أكثــرقيــة داخلــه، إىل التحــرك الفــوري، علــى الســالمية الديمقراطيــة احلقي

 اإلعــالم وســائلوالعــاملي، حيــث يســتثمر خــالل حملتــه هــذه، تواطــؤ معظــم  اإلســرائيليتضــليله املنهجــي للــرأي العــام 
يف  اإلعـالم وسـائل أن معظـم كـدحملتـه التضـليلية، ممـا يؤ إطـار، الرسمية منها علـى وجـه اخلصـوص، يف اإلسرائيلية
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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
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