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  48عرب /وثائق فلسطينية
  

  حديث صحايف للنائب العربي يف الكنيست، 
  بشارة، يحدد فيه أهم  عزمي

  48ة عرب إجنازات هبّ
  ]مقتطفات[ *.غزة 

  
  

كيف ترون الغارات اإلسرائيلية األخيرة على مدينة غزة، وهل هي حماولة إسرائيلية جديدة إلخضاع : س  
  الشعب الفلسطيني؟

قــع امــن حيــث كثافــة القصــف وعــدد املوىل أن هــذه الغــارات خطــوة تصــعيدية جديــدة، واضــح للوهلــة األو: ج  
هـل هـذا التصـعيد جـزء مـن : التي استهدفتها ونوعية الصـواريخ املسـتخدمة، لكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه اآلن بقـوة

لـــك اســـتراتيجيا مال ت، التـــي أم دليـــل تخـــبط؟ أعتقـــد أنـــه دليـــل تخـــبط لـــدى القيـــادة اإلســـرائيلية اســـتراتيجيا إســـرائيلية
وجهة نظر تقول إن الغارات اجلوية يمكن  اإلسرائيليةتكون لدى القيادة  أن املعقولمن غير  .ملواجهة الوضع الراهن

ال يعقـل أن يكـون لـديهم مثـل هـذه الطريقـة يف التفكيـر، وال . أن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني يف موضوع احلل الدائم
يف إطــــار رؤيــــة إســــرائيلية شــــاملة إلعــــادة القيــــادة واجلــــرائم التــــي نفــــذت ضــــد شــــعبنا  يعقــــل أن تنــــدرج هــــذه الغــــارات

  .الفلسطينية إىل طاولة املفاوضات بالشروط القديمة
. هناك ارتباك واضح لدى القيادة اإلسرائيلية إذ ليس لديها بـديل وهـي ال تريـد حتطـيم هـذه القيـادة نهائيـاً  

ينتصـر علـى . دعـوا اجلـيش ينتصـر: املعارضـة التـي اتخـذت شـعاراً لهـا يقـولمـن  ةيـداالقيادة يف إسرائيل تتعرض ملز
ويتوجـب يعني هذا الكالم بالضبط؟ احلكومة واملعارضة اإلسرائيلية مرتبكتـان  امن، على خميم جباليا األعزل؟ ماذ

  .بشكل جيدعلينا استغالل هذا الوضع 
  ].......[  

  
  على فكرة التعايش بين اليهود والعرب؟ 1948أراضي ] عرب[إىل أي مدى أثرت انتفاضة : س  
. وهـذا أمـر أساسـي. جناز األساسي لهذه الهبّة اجلماهيرية هو احلفاظ على هويتنا العربيـة يف الـداخلاإل: ج  

لقــد ازداد تمســك النــاس بهــويتهم القوميــة . هــذهكإذ كنــا يف املاضــي نحتــاج إىل عشــرات الســنين للوصــول إىل نتــائج 
  .والعربية والوطنية والفلسطينية

، هــو انهيــار وهــم االنــدماج يف الدولــة الصــهيونية، التــي 1948وأحــد أهــم تــأثيرات االنتفاضــة يف أراضــي 
تعاملـك كعـدو  الدولـة. دفعـة واحـدة األولجنازات االندماج انهارت منذ اليـوم كل إ. بر نفسها دولة يهودية صافيةتعت

 .وهذا أمر أساسي وعميق ال يمكن أن يزول بسرعة

  
  

                                                 
 .24/11/2000، )بيروت" (النهار" *
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  لوحظ يف اآلونة األخيرة غياب دور قوى السالم اإلسرائيلية، ما هو تفسير ذلك؟: س  
ن بعضــها أكثــر اإلســرائيلي للســالم واألمــن، حتــى إ قــوى الســالم اإلســرائيلية هــي قــوى ســالم بــاملفهوم: ج  

ين اإلســرائيلي بعضــها لديــه فرضــيات خاطئــة حــول الســالم، وهــو يتــوهم، خالفــاً غضــباً علــى الفلســطينيين مــن اليمــ
لليمــين، أن العــرب يقبلونهــا، ويغضــب علــى العــرب ألنهــم مل يتصــرفوا بموجــب صــورته عــنهم، ويتحــول تاليــاً الغضــب 

  .ضد العرب إىل غضب مضاعف
يف الســلطة، اليمــين يزايــد اآلن، وهــي موجــودة  لصــهيوين وقــوى الســالم هــي التــي حتكــممــا يســمى اليســار ا

هي حتـتج لـيس مـن منطـق التضـامن مـع الشـعب . كنت ستسمع صوتها لو كانت يف املعارضة. عليها ألنه يف اخلارج
وفرضـية األمـن اإلسـرائيلي . الفلسطيني، وإنمـا مـن موقـع ضـرورة الفصـل الـديموغرايف مـع العـرب أو االنفصـال عـنهم

  . تلعب دوراً أساسياً عندهم
  ].......[  

  
  
  

  



 

 
 

  

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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