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  اجباری فلسطينيانئیجا اعتراض در نقاط مختلف جھان، به طرح جابه
 

 ھزار نفر ٧٠اجباری  ای، به طرح اسرائيل برای اخراج  نامه با انتشارئی معروف بريتانياۀنويسند  ھنرمند و۵٠بيش از 

 .کردند  اعتراضشاناز فلسطينيان ساکن صحرای نَقَب از روستاھای 

منتشر شده بخشی است از يک حرکت  »گاردين «ئی بريتانياۀبه گزارش راديو فردا، اين نامه که از سوی روزنام

، در اسرائيل، مناطق فلسطينی، و چندين کشور ديگر عليه ]قوس[ذرآ روزه که قرار است روز شنبه، نھم اعتراضی يک

 .شود طرح يادشده انجام

 اسرائيل ۀ آن از تصويب کابينۀاليح  طرحی کهۀدھد و برپاي  جنوبی کشور اسرائيل را تشکيل میۀصحرای نقب نيم

 جا کنند به طور اجباری جابه ی می روستای فلسطينی اين ناحيه زندگ٣۵در  نشينان بومی نقب که گذشته قرار است باديه

 .شوند

کند و بنا بر طرحی که بر اساس نام  می ياد» رسميت شناخته نشده روستاھای به«دولت اسرائيل از اين روستاھا با عنوان 

 .ھای مشخصی منتقل شوند نام گرفته قرار است ساکنان اين روستا به شھرک »طرح پراور« آن ۀوزير پيشنھاددھند

ھای جديد برای يھوديان را   گاردين، دولت اسرائيل قصد دارد به طور ھمزمان طرح ساخت شھرکۀوزنام رۀبه نوشت

 .اندازی کند در اين مناطق راه

تا پايان سال جاری ميالدی برای تصويب  د شده و قرار استئيت وزرای اسرائيل تأأسوی ھياينک از  ھم» طرح پراور«

 .ذاشته شودگ  در پارلمان اين کشور به رأیئینھا

 - چون آنتونی گورملیئیھا نام» طرح پراور«اعتراضی به ۀ نامئی بريتانياۀکنندء امضا۵٠ گاردين، در ميان ۀبه نوشت

  .خورد دان، به چشم می  موسيقی-  کارگردان، و برايان انو-ھنرپيشه، مايک لی -نقاش، جولی کريستی

 حقوق بشری اسرائيل از ۀتا در مورد کارنام اند يتانيا خواسته اين نامه از دولت برۀکنندءھنرمندان و نويسندگان امضا

 .المللی آن کشور را به مقامات اسرائيلی گوشزد کند تعھدات بين مقامات اسرائيلی توضيح بخواھد و

 درصد ٢٫۵آنھا تنھا  دھند، اما روستاھای  درصد از جمعيت صحرای نقب را تشکيل می٣٠فلسطينی حدود  نشينان باديه

 .گيرد از مساحت اين ناحيه را دربر می

اين صحرا زندگی عشايری داشتند، اما  ، ساکنان اين روستاھا در سراسر١٩۴٨پيش از تشکيل کشور اسرائيل در سال 

 .پذير نيست  آموزش نظامی اعالم شده و کوچ عشايری در آن امکانۀمنطق امروزه دو سوم از اين ناحيه به عنوان
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ن، جاده، مدرسه، و درمانگاه ولفيت کشی، برق، اينک از خدماتی چون آب لوله ين، روستاھای يادشده ھم گاردۀنوشت به

 .اند ساخته شده» آباد حلبی« برخوردار نيستند و برخی از آنھا به صورت

 به شھروندی ١٩۵٠ ۀروستاھا که در دھ نويسد که بنا بر طرح جديد، قرار است ساکنان فلسطينی اين گاردين می

 .منتقل شوند» خيز پرجمعيت، و جرم فقير،«اسرائيل درآمدند به ھفت شھرک 

امکان را به آنھا  ھای جديد اين گويد که انتقال اھالی اين روستاھا به شھرک اسرائيل اما می  اين روزنامه، دولتۀبه نوشت

 .» را به مدرسه بفرستندبپردازند، و کودکان خود ھای مدرن زندگی کنند، به مشاغل رايج در خانه«دھد که  می

 . اھالی اين روستاھا مبالغی جبرانی را به آنھا خواھد پرداختئیجا دولت اسرائيل ھمچنين اعالم کرده است که بابت جابه

مرکز قانونی «اند و  دانسته» آپارتايد«  اما اين اقدام اسرائيل را قابل مقايسه با، اعتراضیۀ نامئیبريتانيا کنندگانءامضا

 پراور قطع آخرين ۀھدف اصلی اليح«، در سايت خود نوشت که »عدالت«به  موسوم» يت عربی در اسرائيلحقوق اقل

 .»شان است نشينان با سرزمين تاريخی باديه پيوندھای

طرح «فعاالن حقوق بشری عليه  ھا و مبر نوشت که کارزاری که سازمان نو٢٣روز » جروزالم پست«روزنامه 

 مقابله با محکوم شدن ۀخود را آماد« اسرائيل ۀخود گرفته و وزارت خارج ای به د ابعاد گستردهان به راه انداخته» پراور

  .کند می» المللی طرح از سوی مجامع بين اين
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