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ادارة الندوة اGخ ابو نزار:

اGخ ابو نزار:
حول مـوضوع الـدولة واع-نـها وتجـسيدها، لـ الـندوات الـسابقة  استكمال  هذه الليـلة  سيكون الـحديث     
التي وكل الـقـضايا  حول اـلـوضع اـلـقانوني واـLـوقف الفـلـسطيني اـLـعارض واـLـؤيد  إلى اـبـحاث  تطرـقـنا 
حول يدور  حديث  ية مـنه، اYن اـل عاد اYع-ن او التجـسيد واLـوقف اYمريكـية والعرـب ها اـب ما فـي اها ـب طرحـن
صبري من ـمـوضوع تـجـسيد اـلـدولة الفـلـسطينية، ـبـداية اـLـحامي اYخ  سرائيلي و اـلـصهيوني  Yـوقف اLاـ
جريس الذي تعرفونه جيداً كيف كان من اLناضلg اLؤسسg بداية في داخل اYرض اLحتلة في برنامج
ثم كـتب كـتابه ابو جـهاد  مع اYخ الـشهيد   Yبالثــورة الفلـسطينية وعـمل مـطو ثم التـحق  النـضال اYرض 
اLعروف جدا والذي عرف حول عرب اYرض اLحتلة في اسرائيل وتبوأ مواقع مسؤولة واحدها رئيس مركز
كي لى ـنفس اـلخط ـل حاول نـمشي ـع تالي ـن وجود وباـل كن اLدير ـم طار ـل ركز  Lكن اـ سطيني. يـم حاث الفـل اYـب

نجعل ما يجري هنا يصب في اتجاه ابحاث جادة.
   وتمكن اYخ ان يرجع كواحد يمارس حق العودة واستطاع ان يحصل على حق العودة وكلنا نعتبر انو لو
كل ال-جئg اخذوا حق العودة بتكون فلسطg الديمقراطية قد تحققت فهو قد عاد إلى الوطن والى اهله

الذين انتخبوه في اLجلس البلدي ونقدم له التهاني ونهنأ انفسنا بهذا النجاح على ارض الواقع.
   اYخ صبري جريس يتحدث اليوم عن الدولة الفلسطينية في الفكر الصهيوني، ويمكن انا Lا اقترحت ان
يتكلم فيه كان رده Lاذا تبحثوا هذا اLوضوع انتو في واد والدنيا في في واد، قلت له تعال احكي لنا عن
وادك واYخوان يسمعوا ويردوا، لكن نريد ان نعرف، واحنا عارفg انو الفكر الصهيوني انطلق اساسا من
عدم وجود شعب فلسطيني، ما في دولة فلسطينية إلى ان نصل إلى واقعنا ا�ن وهذا عبارة عن مسيرة
هذا صمود  امام  تار  شعب ا� اLـخ قوYت  هتز ـم وبدأت ـت يق  طائر الفيـن انه  بت  طور ـنضال فـلسطيني، اـث لـت

 إصرار فلسطيني وآخر ذلك خطاب اYخ ابو عمار حول انه ليس4/5/99 الشعب وما اريد ان اقوله اننا في
ذلك الـشعب الفلـسطيني يـصر عـلى القـيادة من  اكثر  ذلك،  ا يـحول دون  L في واي ريـفر ضوابط  هـناك 
جذور حول اـل صبري  من اYخ  ستمع  وعد وـن Lهذا اـ في  دولة  هذه اـل في اع-ن  لتزم بحـقه  سطينية ان ـت الفـل

التاريخية وتطــورها إلى واقعنا الراهن وليتفضل.
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اGخ صبري:
ما: لدي اـن يق صغير ـعلى ك-م اYخ صخر انا مش بس انتـخبت في اLـجلس الـب مة تعـل    ـمساء الـخير، كـل

اتيت من جلسة طعن في نتائج اYنتخابات وانا قدمت الطعن.
لدى في الـفـكر اـلـصهيوني، حقـيـقة اـلـدولة الفـلـسطينية  وهو اـلـدولة الفـلـسطينية  إلى ـمـوضوعنا     بنـتـقل 
اطول قاس بعـشرة او خمـسة عـشرة او عـلى  جدا، ـي حديث  نا  هوم زمـن هو بمـف  gسرائيليYوا gصهيوني اـل

 سنة، والجذور في الفكر الصهيوني اYساسي ليس هناك حديث او نقاش جاد او رؤية واضحة20 تعديل
رابة Yن في ـغ ما  قة  هذا الك-م، والحقـي ستغرب  كن الـبعض ـي ودية، يـم دولة يـه حتى ـل  Yسطينية و دولة فـل Y ـل
وقف كر اـلصهيوني ـت كل الـف ذلك. يـعني  ند  فوا ـع ودية وتوـق دولة يـه عن  حدثوا  رين اـلصهيونيg اYوائل ـت اLفـك
نا بـنسمع بالـكتاب اـلشهير لـهرتزل وهو رـئيس اLنـظمة امة دولة او يوم ما ستكون دولة. كـل ـعند ضرورة اـق
الصهيونية العاLية، تحدث فيه عن انشاء دولة يهودية بعبارات فيها شيء كثير من اليوتوبيا وشيء كثير من
الخيال وتوقف عند ذلك، باقي اLفكرين الصهاينة كانوا يذكروا او يشددوا على العودة إلى ارض اسرائيل
ني اYدب اـلصهيوني سطينية يـع دولة فـل سبة ـل حال بالـن كون اـل ودية، فـكيف ـي دولة يـه لى  شديد ـع من الـت اكثر 
الك-سيكي اYصلي القديم واYوائل نادرا اعتقد رغم كل ما قرأت فيهم لم اصطدم او لم اشاهد مثل هذا

 حتى وعد بلفور، كل الفترة زمن اYتراك1860 اLصطلح دولة فلسطينية اتحدث ا�ن عن الفترة اللي هي من
كل الفكر لم يتحدث ولم يعالج ولم يشغل نفسه بفكرة دولة فلسطينية كل الحديث كان ينصب فكريا حول
تدين. Lها واـ ماني مـن صهيونية العـل شطري اـل  g سم ـب كان ينـق وهذا التنظـير  هودي،  يان ـي امة ـك التنظـير Yـق
ما ـيسمى إلى فـلسطg، او  هود  عودة الـي يبرر  كي  ودية ـل ية اليـه ريات الديـن مع النـظ عاطى  اضطر يـت شطر 
من كانوا  خاطئ وا�خـرين  شيء   gتدين Lوهو حـسب اراء ـبعض اـ شرية  قوى ـب ساعدة  اسرائيل بـم ارض 
وارسوا سابع عـشر  قرن اـل ية خ-ل اـل دولة القوـم شوء اـل كانوا وـن شوء اYستعمار  تأثروا بـن الذين   gماني العـل
كان فور  وعد بـل وحتى  كرة اـلصهيونية اYولى  داية الـف نذ ـب حديث ـم كان اـل هذه اYسس. اذا  نـظرياتهم ـعلى 
دولة في  سطg او  في فـل آمن لليـهود  جأ  وحول ايـجاد مـل إلى ارض اLيـعاد،  حول الـعودة  يدور  حديث  اـل
هذا لى  طرأ ـع جدا  يف  ير طـف الدول اYخرى. تغـي من  رها  سطينية او غـي دولة فـل سطينية دون أي ع-قة ـب فـل
عتراف باLنظـمة Yالحـكم هـنا، وا gاست-م البريـطاني مع  مع بـداية اYنـتداب البريـطاني بـالذات  اLـوقف 
الصهيونية كما نعمل كممثلة ليهود العالم، وكممثلة للصهيونيY gقامة وطن قومي لليهود في فلسطg حتى
حديث او اهتـمام لم يـكن هـناك أي  وحتى منتـصف الث-ثيـنات  هذه الـفترة مـنذ مطـلع العـشرينات  خ-ل 
ها خ-ل تداب كـل فترة اYـن وكان اـلصراع خ-ل  قومي  الوطن اـل امة  عن اـق حديث  كان اـل ودية  دولة يـه امة  باـق
الفترة اLذكــورة حول تعزيز وتوسيع الهجرة والسماح بشراء اYراضي وعلى اجبار بريطانيا على ازالة ما
كان يعتبره الصهيونيون عليهم في فلسطg… الخ. وحتى ذلك الوقت حسب علمي يمكن الحادثة الوحيدة

سنة كانت  انات  دولة او كـي عن  حدث  ها الـت صهيونيون فـي حاول اـل التي  سنة الوحـيدة  داية20-19 او اـل في ـب  
اLفاوضات اولية جدا بينهم وبg الهاشميg على اقامة كيان او شبه كيان واحد للعرب وآخر لليهود يعترف
الكيانان ببعضهم البعض ويتعاونوا مع بعضهم البعض وهذه اLفاوضات كانت بg وايزمن واYمير فيصل
وبعدين استكملت مع بعض افراد العائلة الهاشمية ويبدوا منها انها كانت نظرية اكثر منها عملية ولم تكن
لها تتمة وانتهت والتغيير الكبير الذي يمكن رصده في اLوقف الصهيوني من الدولة الفلسطينية او الكيان
ما نات  في منـتصف الث-ثـي حدث  انه  سبب  نات، اـل مع منـتصف الث-ثـي حدوث  بدء باـل حدث او  سطيني  الفـل
يمكن ان نسميه ثــورة في التركيب الصهيوني في فلسطg وخارج فلسطg، وذلك نتيجة التطــورات الدولية

لم ازية في اوروبا وبدأت ضغوطات ـعلى الـيهود بدأت33 خصـوصا في اوروبا، ـكما نـع  ـفصاعدا ـنشأت الـن
بة في التركـي ثــورة  حدثت  نات  في منـتصف الث-ثـي رأسمال،  اشخاص وـهجرة  ودية ـهجرة  ركة ـهجرة يـه ـح
الصهيونية وفي الكيان الصهيوني في فلسطg وخارجها والسبب تأثير التطــورات الدولية التي حدثت في

 في اوروبا التي ادت إلى الحرب الثانية هاجرت6 اوروبا في تلك السنوات ومع نشوء النازية وبدأ ؟؟ ص
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كري ها الـبشري والـف في تركيـب لف  وقوى تخـت رأسمال  ها  وهاجر مـع  gإلى فـلسط هود  من الـي كبيرة  اعداد 
في وفي منتـصف الث-ثيـنات تبـلور  الوقت  ذلك  حتى   gفي فلـسط كانت  التي  عن الـقوى  واYجتـماعي 

ما: ية واليـمg والـتصحيحيg ـك من ناـح مال  يارين الـع إلى ـت يان اـلصهيوني السـياسي وانـقسم  فـلسطg الـك
سموها انذاك من ناحية اخرى، هذه البلــورة شهدت صراع حاد على السلطة في داخل الحركة الصهيونية
ومنذ ذلك الوقت انقسمت الصهيونية إلى قسمg قسم منهم بقي وهو يمثل حزب العمل سيطر على الحركة

نازع حتى35 اـلصهيونية سنة ها دون ـم يف، حتى جاء بـيغن إلى40  حوالي1977  وـبقي ـمسيطر علـي  سنة وـن
( ارضة( في اLـع غن ـبقي  ثم بـي ومن  اعة جابوتـنسكي  جـم الـحكم والـقسم ا�خر اYص-حي او الـتصحيحي 

ها77 حتى عودة اللـيكود إلى الـحكم سنة دولة الفـلسطينية اـن ها بالـنسبة لـل نا مـن الذات ما يهـم فترة ـب ، هذه اـل
خلقت استقطاب قوي جدا بg الصهيونيg حول مفهوم الدولة اليهودية مفهوم الدولة الصهيونية في اLؤتمر

 حدث انفجار حاد في داخل اLؤتمر حول تعريف1933  وY اذكر الرقم جيدا، ولكن في عام16 الصهيوني ال
في دولة يهـودية  هو اقـامة  صهيونية  هدف اـل بان يـعرف  وطالب  قاد  صهيونية، التـيار اليميـني  اهداف اـل
فلسطg، التيار العمالي بزعامة وايزمن عارض ذلك بشدة وصوتوا ضد هذا القرار ورفضوا قبوله لدرجة
يار مش الـت انو  ذلك  في  سبب  ؤتمر، اـل Lركوا ا زقوا بطـاقات الـعضوية وـت ؤتمر وـم Lمن ا قاموا   gان اليمينـي
العمالي الذي كان مسيطرا لم يكن يريد ان يقيم دولة يهودية انما السبب انهم رأوا ان مثل هذا القرار او
وهو ـليس ـمستعد للـتعاطي ـمعه بل الـعكس كان ـيريد حـماية اYـنتداب اـلشعار هو شيء سابق Yوانه جداً 
برزت ية  صهيونية الداخـل اسية اـل طــورات السـي هذه الـت جانب  إلى  قومي،  الوطن اـل وسيع  في ـت واYستمرار 
الشقوق اYولى في الفكر الصهيوني اتجاه الدولة الفلسطينية في تلك الفترة لحد ما يمكن استنتاجه من
التاريخ الصهيوني كانت اLرة اYولى التي يبحث فيها الصهيونيون او تعاطوا مع مفهوم دولة فلسطينية او
كيان فلسطيني في تلك الفترة في منتصف الث-ثينات اكثر من زعيم منهم وعلى رأسهم بن غوريون حاول
في اكثر من مناسبة اYتصال مع الزعماء العرب واجراء اLفاوضات معهم ومحاولة فهم مواقفهم وطرحت
في هذه اللقاءات كما يقول على اYقل بن غوريون مفاهيم اقامة دولة فلسطينية او عدم اقامة دولة او أي

 فيه بداية الثــورة وLا اشتعلت الثــورة سنة35 كيان او اتحاد مع شرق اYردن ثم اختفت Yن هذه بدأت سنة
 في فلسطg توقفت هذه اYتصاYت وتوقف معها الحديث الصهيوني عن الدولة الفلسطينية، وفي نفس36

كبرى في فـلسطg حدث ـتحوYت مـهمة في الـفكر اـلصهيوني ادت ية اـل ثــورة العرـب فترة وهي فترة اـل لك اـل ـت
في نـهاية اYمر إلى وضع مسألة اـلدولة الفلسطينية على الرف واYـتجاه إلى حل القضية الفلسطينية مع
ثم لجـنة  gإلى فلـسط في تـلك الـفترة ان لجـنة بـيل حـضرت  ونذكر   ،gبـالذات بالهـاشمي gالـعرب ممثلـ

سنة يض  تاب اYـب وصدرت الـك جداً  كثيرة  جان  سيم وـل رير39 التـق كان اول تـق هو  يل  رير لجـنة ـب ونذكر تـق  ،
بريطاني رسمي اوصى بتقسيم فلسطg إلى دولتg دولة لليهود وقسم آخر يضم إلى شرق اYردن، بعد
سنوات من هذا التقرير كشفت الصهيونية وبالذات موسى شاريت بان هذه الفكرة كانت فكرة خاصة بهم

 وحاولوا اقناعه بهذه الفكرة. وهذا ما حدث وهو9 … وانهم اجتمعوا اكثر من مرة مع اللــورد بيل في ص
صدر في التقرير.

 سنة كاملة اYستراتيجية الصهيونية رغم ثغرات حدثت بها هنا وهناك تقوم على50  خ-ل1988    منذ حتى
 مع الهاشمي38g ايجاد حل هاشمي للقضية الفلسطينية دون لف او دوران واستمر الصهاينة في التركيز

سنة38 سنة حل  هذا اـل ارضوا  ولم يـع حرب  عد اـل ولم47 ،48  وـب حدة  قرار اYمم اLـت ارضوا  لم يـع نذكر  ما   ـك
قاء اYجزاء قوا مع اـLلك ـعبد ا� ـبشكل او بآخر ـعلى اـب عد اـلحرب اتـف بل اـلحرب وـب يه بالعكس ـق قوا عـل يعـل
العربية من فلسطg تابعة له، وكانوا اول من تعاونوا معه علنا عند اللحظة التي قسمت بها القدس عدا عن
نة كانت ـتطرح من ـحg إلى آخر مع لة معـي يار اـلكبير الذي سار من ـحg إلى آخر ـبداية اراء قلـي هذا الـت

 في الفترة التي دارت فيها مفاوضات مع لجنة التوفيق لفلسطg كان50 ،49 ،48 ال-جئg بالذات من خ-ل
عاطون وكانوا يـت ية  في اـلشؤون العرـب وحوارات   gستعربLاـ gسرائيليYا gسؤولLمع ـبعض اـ حديث  ناك  ـه
امة ـقضية فـلسطينية، بـحثت الحـكومة اYسرائيلية اكثر من مرة ـطرحت ـعلى ع-قات مع اـلعرب ـطرحت اـق
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اوضوا مـعهم ـعلى هامش لـجنة التوـفيق ثم اخـتفت وفود ال-جـئg وممثـلg الفـلسطينيg خارج فـلسطg وتـف
ها شيء، ـمنذ ان انـتهت اـعمال لـجنة التوـفيق وقـبلت اسرائيل ـعضو في اYمم اLـتحدة تدريجيا ولم ـيبق مـن

 بعد توقيع اتفاقيات الهدنة اختفت مسألة الدولة الفلسطينية تماما من الفكر الصهيوني1950 لنقل بعد سنة
ومن العمل والنشاط الصهيوني، وبعد بضعة سنوات مع منتصف الخمسينات اختفت القضية الفلسطينية
حتى معـني باتـعاب نفـسه ولم يـعد الفـكر الـصهيوني  اقل   Yاكثر و  Y gجئـY عن واصبح الـحديث  كلـها 

67 بالتفكير حول دولة فلسطينية او كيان فلسطيني، انتهت كل هذه اYفكار وبقي هذا اYختفاء حتى سنة
 وحركة الفدائيg التي قامت بعدها ثم النشاط67 ، يمكن ان ردود الفعل الفلسطينية على67 وحتى ما بعد

عام قة ان الرأي اـل ما الحقـي ية اYسرائيلية وفـهمت ان ـهناك فـلسطg، اـن اـLسلح يـمكن هزت شيء من العقـل
سابقا العـنصر هم  ظر الـي كان يـن ما  سطينيg ـك إلى الفـل ظر  استمر يـن ها  كر اـلصهيوني فـي اYسرائيلي والـف

الجيد هم Yجئg مساكg والعنصر السيء هم الفدائيون اLخربون.
اريه اـلـيف ؟؟ ص ضرورة10    وـكـتاب  عن  في ـبـداية اـلـسبعينات ـتـحدث ـفـيه  صدر  حزب  أحد زـعـماء   

وباقي كرون اـلصهاينة  ما اLـف دولة، اـن إلى  الذات  هم دون ان يـتطرق ـب فاهم مـع اYعتراف بالفـلسطينيg والـت
مل حزب الـع صعيد  لى  عا ـع هذا طـب وضوع،  Lهذا اـ في  مام  بدوا أي اهـت لم ـي  gهتـمLصهاينة ا اLنظـرين اـل
يس ية ـل فترض انه اقرب او اـعقل إلى ـمثل هذه اYمور من باقي اYحزاب، ـعلى صعيد اYحزاب اليميـن وـي
هناك أي ذكر لهذه الفكرة عدا عن نظريات قديمة جدا لجابوتنسكي كان يدعو فيها إلى اقامة فيدرالية في
فلسطg واقامة دولة مشتركة ذات مجلسg… الخ. وهذه نظرية جدا وعامة ونتجت بسبب تأثر جابوتنسكي

بدول شرق اوروبا التي عمل بها كثيراً.
 يمكن القول حتى تلك الفترة منذ الصهيونية1975    اذن لو وصلنا إلى بهذا التحليل التاريخي حتى سنة

 سنة من الصهيونية لم يكن موضوع الدولة الفلسطينية موضوعا مركزيا100 حتى تلك الفترة يعني اكثر من
نا وـهناك ـبشكل هاـمشي ؟؟ ص ناوله ـه ية، اذا كانت في11 في الـفكر اـلصهيوني ابدا، وثم ـت  ـليس ذا اهـم

وهي نات  داية الثمانـي سبعينات او ـب في منـتصف اـل بدأت  هي  حتى ا�ن جـارية ومـستمرة ـف وهي  تغـيرات 
لوا في الـنضال يرات كانت ت-حظ من ـحg إلى آخر من جانب الذين عـم يوم وهذه التغـي ـمستمرة ـلحتى اـل
الفلسطيني في اراء ومواقف مختلفة تصدر عن شخصيات مختلفة لم تكن ملزمة ولم يكن الحديث عن دولة

" "gلك ـحسLية انه ـبعد ـمشروع اـ تقدـم يه الـفكر اـلصهيوني من  فـلسطينية حديثا واضحا اكثر ما وصل اـل
نداء هذا اـل نا ـل قة وحـسب تحليـل ية ـمشتركة والحقـي سطينية اردـن دولة فـل امة  نادى باـق سبعينات  داية اـل عد ـب وـب
مة فـلسطينية اضينفت الـيها Yرضاء الفـلسطينيg حتى ـيقال وـلهذه السـياسة هي دولة يحكـمها اYردن وكـل

ان هناك دولة فلسطيينية.
الذي فاق الوـحيد واYول  فانه اYـت حد عـلمي  موا وـل ما تعـل اوسلو ـك فاق  يع اـت استمر لـحg توـق هذا اـLوقف     
ها ها من ـقبل اYسرائيليg، ولم ارى ـقبل ذلك ورقة رسمية اسرائيلية فـي مة فـلسطg ـموقع علـي يه كـل تذكر ـف
Y مة اسم فـلسطg وفـلسطينيg، اYـتفاق اYول هو اوسلو الذي ذكر الفـلسطينيg ـبهذا اYسم، عدا عن كـل
عبير يد انو ـهناك فـلسطينيg والـت يه بـيغن في كامب ديـف يزال ـهناك اخت-ف حول تـفسيرها انو ما وقع عـل
gنجليزية والعربية والعبرية، بعض اليهود يتهم بيغن بأنه وقع على وجود فلسطينيYالنصوص ا gيختلف ب
في اYتفاق كامب ديفيد والبعض ا�خر Y يعلق اهمية انما مهما كان مغزى او معنى توقيع بيغن اYتفاق
اLرة اYولى اـلرسمية يذكر فـيها الفـلسطينيون هي اوسلو ـبصفتهم ـتلك وـبصفتهم ممثـلg بمنـظمة التـحرير
يه كثيراً، في الفكر الصهيوني في ناس مفكرين ما حدث من اوسلو إلى اـليوم يـمكن Y ـحاجة للتعـليق عـل
كثير بكتبوا اشياء نظرية Y ي-حظ شيء مبلور في هناك نوع من الخليط، نوع من العبرة وكل واحد يعطي
رأيه، اYهتمام ينصب اكثر على الترتيبات اYمنية وعلى مستقبل الترتيبات في اLنطقة باكثر من اYهتمام
هل في دولة فلسطينية او Y بكلمة اخرى حسب رأيي ما يعنى به اYسرائيليون اYكثرية هو ليست مسألة
gمنية التي ستكون وما هي طبيعة الع-قات بYقيام دولة او عدم قيامها انما مسألة ما هي الترتيبات ا
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يات، باخـتصار من هذه الترتـب وية بالـنسبة ـل دولة ـتصبح ـمسألة ثاـن الفـلسطينيg واYسرائيليg وان ـمسألة اـل
يفتش على هذه الفكرة في الفكر الصهيوني سيقاسي من وحدة قاسية جدا ويحصل على معلومات قليلة

جدا اYهتمام اكثر في الواقع والتطــورات الواقعية اكثر منها من قصة مفهوم الدولة الفلسطينية، وشكرا.

اGخ ابو نزار
اركا اـLجال دولة ـت هوم اـل ياب Lـف لى ـموضوع الـغ يه ـع ركز ـف الذي  هذا التسـلسل  صبري ـعلى     ـنشكر اYخ 
باحث الذي ـكتب اكثر من مرة واـحتك باYسرائيليg اLفـكرين ل-خ الدكتور ـنسيبة رـئيس جاـمعة اـلقدس اـل
حول ـمـوضوع الكياـنـية الفـلـسطينية وـمـوضوع الـتـحوYت الراـهـنة في ـكـتب ـمـشتركة  حتى  وشارك مـعـهم 
احزاب في  ديد،  اوسط ـج ودية وـبg اـلشرق  لف ـبg التلـم الذي اخـت راهن  كر اـلصهيوني اـل في الـف وجودة  Lاـ
تطالب وترى ان الدولة الفلسطينية هي ضرورة حتمية Yستقرار في اLنطقة والبعض يراها انها ضرورة
من اجل تمكg سيطرة الصهيونية على الشرق اYوسط بشكل كامل وبالتالي اصبح هذا النقاش دائر في

 بار اي-ن في مجموعة دراسات صدرت حول هذا اLوضوع اخطرها التي كتبت تحت عنوان14 معهد؟؟ ص
والذين يـعـتبرون ان ـقـيام اـلـدولة دولة فـلـسطينية  والذين يـعـتبرون ان ـقـيام  دولة فـلـسطينية  ـخـطــورة ـقـيام 

من خ-ل تجـربة كن  سطينية وـل قط كـدولة فـل مش كـأسم ـف سطينية  الدكتور100 الفـل ها  حدث عـن التي ـت سنة   
صبري بعد قليل وهي ان كيف ان هذا الشعب الذي كان مشطوب كليا واصبح له وجوده هذا في الوقت
كان وهذا  اسرائيل واYردن  إلى زوالهـما  سيؤدي   gدولت سيكون هـناك خـطر عـلى  دولة  له  صبح  الذي ـي
حتى اع-ن الـدولة سرائيليg الـراهن  Yـوقف اLفي مـجال ا إلى اYخ نـسيبة  نترك ا�ن اLـجال  منطلقـهم، 

زامات التي تمنـحنا من اع-ن4/5 اـLستحق في يه نوع من اـلضوابط واYلـت فاق اوسلو الذي ـف اية اـت عد نـه  ـب
إلى نا  من ـه دولة  مع4/5/99 اـل ناقش  جوز ان ـي سطيني وY ـي خالص فـل قرار  كون  جب ان ـي وهذا التجـسيد ـي  

اYسرائيليg. نترك اLجال للدكتور سري.

د. سري نسيبة
   مساء الخير سيدي الرئيس اYخوات واYخوان، اعتذر بسبب تأخري Yنني تهت في الطريق وهذا ليس

غريبا Yنني اتوه كثيرا في الطرق.
   الواقع اريد ان اقول انني اتشرف انني دعيت لهذه الندوة لعدة اسباب. وجودي بينكم وبg اساتذة في
اريخ والـفكر والـنضال الفـلسطيني واـيضا Yن اYستاذ ـجريس ـكتب ـكتاب اـلعرب في اسرائيل ـموضوع الـت
وهو من اول الكتب التي بدأت في مطالعتها عندما بدأت بمطالعة الوضع داخل اسرائيل وكان هذا الكتاب
نا انا من هذه الناـحية اقول ـمساهمته تاريـخيا بالـنسبة ـل ما ـبعد ودراسات ـف ومجـموعة اخرى صدرت له فـي
طــوره ازاء ـموضوعة اـلشعب كر اـلصهيوني وـت عن الـف صــورة ـجيدة  نا  ية Yن تعطـي كانت كاـف وـمساهمة اYن 
انا بمجيئي هـنا، هو  شيء ا�خر  ته واـل امة دوـل في اـق في حـقه  سطيني  شعب الفـل بة اـل سطيني ومطاـل الفـل
انا تالي  اسة ـموضوعي الفـلسفي وباـل مش ـموضوعي السـي انا  نزار Yنو  ابو  واستاذي  اخي  من  اـحرجت 
ته ند رغـب ونزوY ـع باب اYحترام  من  آتي  شيء اردت ان  هذا اـل في  انو  لي  قال  ا  L كن صا، وـل ـلست مخـت

وليس من باب اYفتراض بأنه لدي من العلم مما يمكن ان يكون يفيد حضراتكم.
ومن ناـحية فـلسفية انه قد  دولة انا اعـت    اضافة إلى ما تـفضل به اYستاذ صبري بـخصوص ـموضوعة اـل
عبر اسي اYسرائيلي  كر السـي في الـف طور  اسي اYسرائيلي او الـت اريخ السـي مر الـت انه  قول  باYمـكان اـل
امة دولة ـبشعبيها ابام الذي كان يدعو Yـق بدأ وجود شعب واقول مث- حزب ـم بول بـم ها كان الـق ـمراحل اوـل
ناك ـبعض كان ـه داية اـLطاف  في ـب قد  كن اعـت أكدا وـل جانب اـلشعب اYسرائيلي ـلست مـت إلى  الفـلسطيني 
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نا مرحـلة ثم دخـل ذلك،  حول  ما ـت وسرعان  ية  كان اقـل عض  شعب والـب وجود  عترفون ـب الذين ـي  gسرائيليYا
رفض اYعتراف بوجود شعب وهذه اLرحلة يمكن انها كانت اولى بمعنى انو كان الرفض رفض بg الجبهة
وجود باYعتراف ـب وذاته  هة  g الجـب سان او ـب g اYـن رفض داخـلي ـب في  كان  ني  ها. يـع g ذاـت ضة وـب الراـف
ها اعتراف بـقضايا كثيرة مـن ثل ـهيك شعب ـيستتبعه  وجود ـم شعب، اـلسبب هو اـلخوف من ان اYعتراف ـب
الذنب اYعتراف بالخطأ اتجاه هذا الشعب اYضطرار إلى اYعتراف بحق هذا الشعب، فكان في البداية
ية ـنسميها نا مرـحلة اخرى ثاـن خوف نـفسي وهو رفض ذاتي او داـخلي وكان يـميز اLرـحلة اYولى ثم دخـل
قدروا سهم  هم وـبg انـف الذين بيـن  gاسي قادة السـي ند اـل حتى ـع انو  نى  اسي، حـشر نـفسي بمـع رفض سـي
اYعتراف بوجود الشعب كان هناك قرار بعدم اYقرار بما يستتبع ذلك من اعتراف بحقوق تتبع ذلك. من
هنا قضية الخيار اYردني الذي كان قائما لفترات طويلة، انو في شعب انا اعترف بوجوده ولكن Y اريد
ان الحق هذا اYعتراف بما يتبعه من اعتراف بالوضع السياسي وثم في النهاية جاء الوقت الذي تجاوز
من ـحـقوق لـلـشعب ذلك  ـما ـيـستتبع  عتراف ـب Yواقرار ـبـضرورة ا اعتراف  واصبح ـهـناك  ـيه اـلـرفض  ـف
في الفـكر اصبح هـناك تـطور  انه  نزار اعتـقد  ابو  اخي  قال  عام ولـكن وكـما  هذا بـشكل  الفلـسطيني، 
بدء نى  سطينية بمـع دولة الفـل اسية وتحـديدا اـل هذه الحـقوق السـي ية  لق بماـه ما يتـع اسي اYسرائيلي ـب السـي
خوف ذلك الـت عد  جاء ـب كن  ته وـل امة دوـل في اـق ذلك حـقه  في  ما  عه اYعتراف بحـقه ـب شعب تتـب اYعتراف باـل
دولة ية اـل تابع شيئا ـفشيء Lاـه تالي اصبح ـهناك تـعريف ـجديد يـت دولة وباـل يه هذه اـل ما قد تعـن السـياسي ـب
اصبح نه وـبg نـفسه  ياهو نـفسه بـي هم نتـن قادة اYسرائيليg ـبمن فـي ند اـل يوم ـع قد ان اـل وانا اعـت الفـلسطينية 
ـعنده ا�ن مشكلة نفسية او سـياسية باYعتراف ـبدولة فلسطينية، واصبحت القضية ا�ن تتعلق في ماهية
هذا الشيء الذي يسمى دولة بل قد اذهب إلى ابعد من ذلك فاقول ان بعض القادة اYسرائيليg… لنأخذ
كون ـمصلحة قد ـت ها  هوم مـعg ـل واقع اYمر بمـف دولة  بأن اـل قاد  الك اYعـت مل هـن حزب الـع في  قادة  ـبعض اـل
للشعب اYسرائيلي ودولة اسرائيل بالتحديد انا Y اعرف اذا كان هذا صحيح ام Y، ولكن اعتقد انه يجب
اخذه بعg اYعتبار Lاذا؟ Yنو هناك بعض القادة اYسرائيليg الذين يعتقدون وانا اتكلم عن الحقبة الزمنية
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