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  بيان جلمعية الدفاع عن حقوق املهجرين يف إسرائيل
  إىل مقاطعة االنتخابات اإلسرائيلية 48يدعو عرب  

  ]مقتطفات[ *.13/1/2001 
  

  
أقــــرت جمعيــــة الــــدفاع عــــن حقــــوق املهجــــرين يف إســــرائيل  2001-1-13يف اجتماعهــــا املنعقــــد بتــــاريخ   

مـن عـام ] فبراير[إجراؤها يف السادس من شباط املقرر مقاطعة االنتخابات لرئاسة احلكومة يف إسرائيل والتي من 
حــق "، كمــا أقــرت باإلجمــاع التوجــه جلماهيرهــا العربيــة لتنفيــذ مقاطعــة صــناديق االقتــراع وذلــك حتــت شــعار 2001

  ."العودة لن يتقرر يف صناديق االقتراع
الالجئــــين كــــين إن كــــال املرشــــحين لرئاســــة احلكومــــة بــــراك وشــــارون قــــد أكــــدا علــــى رفضــــهما القــــاطع لتم  

حقهـــــم يف العـــــودة إىل ديـــــارهم ضـــــمن اتفـــــاق احلـــــل الـــــدائم مـــــع قيـــــادة منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينيين مـــــن ممارســـــة 
 اإلسـرائيلييحظـر علـى املفـاوض  اإلسـرائيليالفلسطينية، حيث كان قد سبق ذلك نشـاط لتشـريع قـانون يف الكنيسـت 

التــي أُقيمــت  املهجــرين والالجئــين تلــك األراضــي بأراضــيتقــديم تنــازالت بهــذا الشــأن كمــا وأُقــر قــانون آخــر يتعلــق 
عليهـــا جميـــع الكيبوتســـات واملوشـــافات، ذلـــك القـــانون الـــذي يتـــيح نقـــل ملكيـــة تلـــك األراضـــي إىل املســـتوطنات، يف 

واملهجـــرين، الســـتبعاد احتمـــاالت  ، وكـــذلك لكســـر الـــروح املعنويـــة لالجئـــيناألرضحماولـــة لفـــرض واقـــع جديـــد علـــى 
عودتهم، ولتسهيل تمرير املشـاريع األميركيـة ـ اإلسـرائيلية ـ األوروبيـة ـ الكنديـة السـاعية لتـوطين الالجئـين يف الـدول 

  .م1967، وعام 1948التي استضافتهم بعد طردهم وتهجيرهم عام 
].......[  
كل قلب القضية الفلسطينية وأن حق العودة هو حق وعليه وإيماناً منا بأن قضية الالجئين واملهجرين تش  

ق الطبيعــي للفــرد واجلماعــة بــالعودة إىل ممتلكــاتهم وديــارهم، احلــثابــت ودائــم وال يتقــادم مــع الــزمن، باالســتناد إىل 
  .وباالستناد أيضاً إىل قوانين وقرارات الشرعية الدولية

اســــية احلزبيــــة وغيــــر احلزبيــــة فإننــــا نطالــــب ســــرائيلي الرســــمي بكافــــة أطيافــــه السيورداً علــــى املوقــــف اإل  
  .[....]ن جماهيرنا العربية يف إسرائيل مقاطعة صناديق االقتراع كأسلوب احتجاجي منظم على برامج املرشحي

 
  

                                                 
 .مصدر خاص *



 

 
 

  

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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