
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  193، ص )2002 فيص( 51، العدد 13المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  ، إيف إيتام، )املفدال(الديني القومي  مقابلة صحافية مع رئيس احلزب
  ]مقتطفات[ .يقترح فيها إقامة دولة فلسطينية يف غزة وسيناء

  
  

  [.......]  
  ما هي رؤياك السياسية؟: س  
كامـب ديفيـد، عنـدما عـرض بـراك علـى الفلسـطينيين  إنني استخلصت رؤيـاي السياسـية مـن نتـائج فشـل:  ج  

الرؤيـا السياسـية التـي تعـيش وفقهـا . ة كاملة تقريبـاً ونصـف مسـاحة القـدس، وكـان ردهـم علـى ذلـك اإلرهـاباملساح
مـا يمكـن عرضـه . كمـا فشـلت فكـرة دولتـين غربـي األردن. دولتان الواحدة بجـوار األخـرى فشـلت، وال يمكـن إصـالحها

لــن . وء والديمقراطيــة التــي ستســود لــديهمعلــى الفلســطينيين هــو دولــة تكــون فيهــا صــالحيات احلكــم الــذاتي بقــدر الهــد
يكــــون بمقــــدورنا مــــنحهم املســــؤولية والســــيطرة علــــى حــــدود خارجيــــة، ومــــنحهم الســــالح أو تمكيــــنهم مــــن التصــــويت 

  .إننا بدأنا نواجه مشاكل مع مواطني إسرائيل العرب. للكنيست اإلسرائيلي
املســـؤولة الوحيـــدة عـــن حـــل القضـــية  سنضـــطر علـــى املـــدى البعيـــد إىل تغييـــر الفكـــرة التـــي تعتبـــر إســـرائيل  

أنا أرى دولة فلسطينية تمتـد علـى منـاطق . هناك ماليين الكيلومترات املربعة اخلالية يف الشرق األوسط. الفلسطينية
يجـــب علـــى املصـــريين أن يتبرعـــوا بمســـاحة مـــن املســـاحات الشاســـعة يف ســـيناء لإلســـهام يف حـــل . يف غـــزة وســـيناء

ففــــــي حــــــال انتُهجــــــت . وبالنســــــبة للضــــــفة الغربيــــــة، يجــــــب أن تســــــود الديمقراطيــــــة يف األردن. املشــــــكلة الفلســــــطينية
. الديمقراطيــة هنــاك، وبســبب وجــود أكثريــة فلســطينية، ســيتحول األردن ليكــون عنوانــاً لتعريــف الفلســطينيين أنفســهم

كون بإمكـان سـكان الضـفة وطبقـاً لهـذا السـيناريو سـي. إنني أعـارض الترحيـل بكـل أشـكاله، بالنسـبة للعـرب أو اليهـود
. الغربية االنتخـاب للبرملـان األردين، ومـن يرغـب باالسـتمرار بـالعيش هنـا بإمكانـه فعـل ذلـك حتـت حكـم ذاتـي موسـع

أي إقامـة دولـة فلسـطينية يف غـزة، وإعطـاء حكـم . لكن هذا احلل سيأتي بعد حل مشكلة عرب غزة، بمساعدة من مصر
  .ضفة الغربيةذاتي حتت السيادة اإلسرائيلية يف ال

     
  

                                                 
 وقد أجرت املقابلة ديانا بحور. 25/4/2002، )طبعة اإلنترنت بالعربية" (يديعوت أحرونوت: "املصدر .    



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


