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  48وثائق عرب 
  

 كلمة للعضو العربي يف الكنيست اإلسرائيلي، عزمي بشارة، 

 .يف ختام مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي

  
  

بكلمة للنائب العربي يف الكنيست اإلسرائيلي عزمي ] الذي أقيم يف أعقاب املؤتمر[اختتم املهرجان   
دون حق مقاومة االحتالل ألنه حق مشروع، ويحق لنا أن العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل يؤي"بشارة أكد فيها أن 

شعبنا الفلسطيني والشعب اإلسرائيلي هم ضحايا لالحتالل "وأضاف أن " .نقول هذا من املوقع الوطني والقومي
  ".اإلسرائيلي وجرائمه

ها إىل غير قادرة على طرح بديل للشعب اإلسرائيلي، ونحن لدينا رسالة نوجه"وتابع بشارة أن إسرائيل   
فنحن نريد دولة لشعبين وال يمكن ألحد أن يتهمنا . اجملتمع اإلسرائيلي عبر رسالة دولة جلميع مواطنيها

  ".نحن ضحايا العنصرية واإلرهاب ولسنا صنّاعهما. بالعنصرية
التجمع الوطني الديمقراطي "، وقال إن "وحدة القوى العربية يف االنتخابات املقبلة"وحتدث بشارة عن   

ليس لدينا اعتراض على أي : "، مضيفاً"م بكل قوة وحدة القوى العربية الثالث األساسية يف الوسط العربييدع
ليس لدينا أي مانع يف الدخول يف حتالفات تصب يف مصلحة جماهيرنا على أساس . حتالف، وسنبارك كل حتالف

يسعى أحد إىل استغالل الوحدة لترتيب وظيفة لهذا أو ذلك ممن يفتقرون إىل أية  ملساواة الكاملة، ولكن شريطة أالّا
  ".قاعدة جماهيرية

االنتخابات هامة ألنها سياسية وألنها تتمحور يف "وحول املعركة االنتخابية املقبلة، قال بشارة   
الفلسطيني بالبطش جوهرها حول قضية الشعب الفلسطيني وموضوع السالم العادل وفشل كسر إرادة الشعب 

  ".والعدوان واإلرهاب الذي مارسته سلطات االحتالل
وتطرق بشارة إىل من يدعون إىل التصويت لزعيم حزب العمل اإلسرائيلي عمرام متسناع على أنه يختلف   

الطريقة االنتخابية تغيرت ومن يصوت ملتسناع فهذا يعني أنه يصوت حلزب "عن قادة العمل اآلخرين، وقال إن 
  ".]أكتوبر[حلزب اجملازر، حلزب القتلة يف انتفاضة تشرين األول .. عملال

التصويت لألحزاب . معركتنا هي بيننا وبين ماكينة الدعاية الصهيونية يف الشارع العربي"وأكد أن   
  ".الصهيونية هو طعنة يف ظهر شعبنا الفلسطيني
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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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