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 عزمي بشارة،رسالة من العضو العربي يف الكنيست اإلسرائيلي، 

 يحتج فيها على حملة التحريض ضدهإىل رئيس وأعضاء الكنيست  

21/6/2001. ]مقتطفات[  
    

  
  [.......]  
لقد تمحور بعض الهجوم عليّ، وخاصة من قبل اليمين، حول معارضتي لالحتالل، وتأييدي للمقاومة   

، فأنا ضد االحتالل، وأعارض املطلب اإلسرائيلي بأن يقبل الفلسطينيون إمالء ال يوجد فيه أي وفعالً. ولالنتفاضة
يؤسفني أنه يجب أن أُذكّر، . أعتقد أن على كل إنسان أن يعارض االحتالل. أساس لتسوية تاريخية عادلة وحقيقية

إنني . وتتوافق مع القانون الدويل حتى اليسار يف إسرائيل، أن مقاومة االحتالل مشروعة، وهي أيضاً أخالقية
نعم، إنني أُحيي حركة . أعارض االحتالل إن كان يف الضفة الغربية وإن كان يف جنوب لبنان أو يف اجلوالن

حيث كان حزب الله جزءاً من حركة (املقاومة التي جنحت بالتغلب على االحتالل الكولونيايل يف جنوب لبنان 
كما آمل بأن تؤدي االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي حركة . كان آخر يف العاملويف كل م) املقاومة اللبنانية

وكنت أحسب أن جزءاً ملحوظاً من اجلمهور . مقاومة أُخرى، إىل إنهاء االحتالل اإلسرائيلي يف الضفة ويف القطاع
  .اإلسرائيلي يعتقد ذلك أيضاً

وكل فلسطيني . دويل واملوقف العربي املوحد أيضاًكل من يطالب بإنهاء االحتالل يجب أن يؤيد التدخل ال  
لقد دعوت العرب لدعم االنتفاضة كما دعاهم من قبل . يشارك يف هذا املوقف حتى وإن كان مواطناً إسرائيلياً

باعتقادي أن دور . 1987الكثير من الفلسطينيين، بما يف ذلك جميع قيادة اجلماهير العربية يف إسرائيل، منذ عام 
ال لإلمالءات وال للحرب، ومن خالل : لسالم يف إسرائيل هو النضال بناء على هذه املبادىء بالضبطأنصار ا

االعتراف بحق الفلسطينيين بالنضال ضد االحتالل وضد االضطهاد الوحشي املوجه ضد اجلماهير الفلسطينية يف 
  .األشهر األخيرة

  [.......]  
وأعترف بمشروعية دولة إسرائيل من دافع حق تقرير املصير للجمع اليهودي . أنا مواطن يف إسرائيل  

والتي ترجمت إىل اللغة  1997راجعوا املقابلة التي أجراها معي آري شفيط عام (اإلسرائيلي الذي تشكل هنا 
لفلسطيني، ، وذلك يف إطار تسوية تاريخية تشتمل أيضاً على تطبيق حقوق الشعب ا)العربية والقت رواجاً كبيراً

أنا فلسطيني، جزء من شعب مل تنته مأساته . لكنني لست وطنياً إسرائيلياً. وتطبيق حقوق الالجئين الفلسطينيين
ويف . فال تطلبوا مني، مثالً، أن أفرح بانتصار إسرائيل يف حروبها، أو أن أحتفل يف يوم االستقالل. 1948منذ عام 

                                                 

 من مكتب عزمي بشارة يف " جملة الدراسات الفلسطينية"ترجمة رسمية عن النص العبري للرسالة حصلت عليها : املصدر
، info@balad: احلصول عليه من موقع حزب التجمع الوطني الديمقراطي يف اإلنترنت النص اإلنكليزي يمكن . الكنيست
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إن . أنا عربي وفلسطيني. ين عرب يحملون موقفاً مغايراً ملوقفيهذه املسألة أيضاً من الصعب إيجاد مواطن
  .االنتصار اإلسرائيلي هو مأساتي

هذه التسوية التاريخية هي . لكن، ورغم ذلك فأنا أدعو إىل تسوية تاريخية، يف إطار ديمقراطي ومتساو  
  .زائدة حروب الطريق الوحيدة التي نستطيع من خاللها أن نواصل جميعنا احلياة هنا دون

  
  
  



 

 
 

  

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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