
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  213، ص )2001 فيرخ( 48، العدد 12المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  مسودة خطة وزير البنى التحتية اإلسرائيلي، أفيغدور 
  ليبرمان، يقترح فيها نقل عرب من إسرائيل يف مقابل 

 ]مقتطفات[ .نقل مستوطنين إىل إسرائيل

    
  

  [.......]  
ال يوجد إلسرائيل . "مقدمة ينتقد فيها ليبرمان أداء حكومة شارون الذي يعتبر أحد أعضائها تشمل اخلطة  

"حد يعرف ما الذي يعتبر انتصاراال أحد يعرف ما هو الهدف وال أ. وال تكتيك استراتيجيا ً.  
الشرخ يف نسيج العالقات احلساس بين : "يف اخلطة وينص ما يلي 12هو بند رقم " التبادل السكاين"وبند   

ف الثاين يضمن إن وجود أقلية كبيرة مع ارتباط واضح بالطر.. اليهود والعرب يف دولة إسرائيل لن يلتئم ثانية
ليس فقط استمرار االحتكاك بين الوسطين بين فقدان السيطرة والسيادة اإلسرائيلية يف مواقع سكنية عربية كبيرة 

ومن ناحية ثانية فإن الدولة الوحدانية هي أكثر استقراراً وخالية من التوتر الداخلي على خلفية  ...مثل أم الفحم
التوجه إىل األسرة األوروبية والواليات املتحدة من أجل منح رعاية رسمية لفصل لذلك ال أستبعد  ...وطنية أو دينية

  .الوسطين السكانيين يف حدود دولة إسرائيل احلالية
يف إطار تسوية من هذا القبيل يجب أن ندرس بجدية إخالء بعض املستوطنات املعزولة يف غزة والضفة "  

يف إطار . ائيل، وإخالء قرى عربية يف إسرائيل إىل داخل املناطق الفلسطينيةالغربية، ونقل سكانها إىل داخل إسر
التسويات اجلديدة يلزم كل شخص يقيم يف إسرائيل عند حصوله على بطاقة هوية إسرائيلية أن يعرب خطياً عن 

لك يخلى يف إطار والعربي املقيم يف إسرائيل الذي يرفض ذ. والئه احلاسم إلسرائيل وأن يوافق على التجنيد للجيش
  ."املواقع الفلسطينية حسب اختيارهالتسوية السياسية إىل 

  
 

  

                                                 

 "طينية وتذكر الصحيفة أن هذه املسودة جزء من خطة سياسية شاملة حلل املشكلة الفلس. 5/9/2001، "معاريف
                      .ملناقشتها وإقرارها" إسرائيل بيتنا"حزبه  سيعرضها ليبرمان على مكتب

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


