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 تصريح للعضو العربي يف الكنيست اإلسرائيلي، عزمي بشارة،

 .يعلق فيه على احلملة اإلسرائيلية ضده

    
  

 1948أكد الدكتور عزمي بشارة، عضو الكنيست اإلسرائيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي لفلسطينيي   
املاضي لنزع ] تشرين األول[بر احلاصلين على اجلنسية اإلسرائيلية، أن السلطات اإلسرائيلية تخطط منذ أكتو

  .1948الشرعية السياسية عنه وبقية القوى الوطنية والقومية املمثلة لفلسطين 
ـ أنه مل يعد يتجول بحرية حقيقية يف الشارع بسبب حملة التحريض " األهرام"وقال ـ يف حوار هاتفي مع   

الرئيس اإلسرائيلي موشيه كتساف واملستشار  غير املسبوقة ضده حيث تشارك بها فئات إسرائيلية واسعة بدءاً من
  .القضائي للحكومة اإلسرائيلية واألحزاب واليسار الصهيوين بهدف التعبئة الشاملة للرأي العام ضده

وأضاف أنه يعاين بسبب هذه احلملة من عدة خماطر أساسية أولها االعتداء الشخصي من جانب   
ها احملاكمة وحماولة إلصاق تهمة يل من قانون اإلرهاب اإلسرائيلي املتطرفين اإلسرائيليين وقوى اليمين وثاني

قد تصل عقوبتها للسجن أو نزع اجلنسية عني وبالتايل طردي من وطني وثالثها حتضير الرأي العام الداخلي لنزع 
  .الشرعية عن التيار الوطني ونزع الشرعية القانونية عن حزبي الذي أقوده التجمع الوطني الديمقراطي

وحماولة احلصول  48ة جماهيرية مقابلة يف أوساط فلسطينيي ئوأوضح أنه ملواجهة ذلك نقوم بتعب  
نقوم أيضاً بالرد على : على تضامن دويل واسع حتى يصبح من غير السهل على إسرائيل تمرير أهدافها وقال

التشويهات واألكاذيب باإلعالم اإلسرائيلي فقد استغلوا فترة غيابي عن البالد لنشر االفتراءات وتشويه التصريحات 
  .لتي أدليت بها خالل فترة وجودي األخيرة يف سورية للمشاركة يف تأبين الرئيس الراحل حافظ األسدا

حتدثت . مل أحتدث خالل وجودي يف سورية عن دعوة البلدان العربية خلوض حرب ضد إسرائيل: وأضاف  
عربية وأننا نريد خياراً ثالثًا فقط عن أن إسرائيل هي التي تريد فرض خيار احلرب أو اإلمالء لشروطها على الدول ال

  .هو املقاومة للحرب الشاملة ولفرض الشروط اإلسرائيلية
  [.......]  
بسبب  48وأرجع بشارة أسباب هذه احلملة وأهدافها إىل سعي إسرائيل لالنتقام من فلسطينيي   

  .انتفاضتهم إىل جانب أهلهم يف الضفة الغربية وقطاع غزة
لذا يطرحون الوالء إلسرائيل كشرط للمساهمة السياسية واملساواة لفلسطينيي يريدون االنتقام، و: وقال  

  .واملواطنة مشروطة باملواقف السياسية لكننا نعترض على هذه املسألة كما نريد أالّ تكون الديمقراطية 48
ع وذكر أنه يبحث حالياً إمكان رفع دعوى قضائية على بعض الصحف اإلسرائيلية بعد أن تهدأ األوضا  

لكنه قال إن القضية ليست حقوقية وال قانونية بل سياسية بالدرجة األوىل، استعداداً لضربنا ولهذا استخدمنا 
افة البريد اإللكتروين فخاطبنا احتاد البرملانيين الدويل ومنظمات دولية أُخرى عديدة كما أرسل كثير من ثبك

ي وجملس النواب الفرنسي ونرتب أنفسنا ملعركة رسائل ألعضاء الكونغرس األميرك 48مواطني فلسطينيي عام 
  .طويلة

  [.......]  
                                                 

 "وقد أدىل بشارة بهذا التصريح عبر مكاملة هاتفية. 24/6/2001، )القاهرة" (األهرام. 



 

 
 

  

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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