
 

في وثيقة  »استق�ل فلسطين« يساريون إسرائيليون يعلنون
ا"سرائيلية» وثيقة ا!ستق�ل«حاكت 

2011أبريل  22, الجمعة
رندة تقي الدين -أسعد تلحمي، باريس  - الناصرة

بيب أمس 8ع:ن أ ناشطي اليمين ا8سرائيلي المتطرف اجتماعاً احتفالياً عقدته شخصيات يسارية في تل حّول العشرات من
، إلى ساحة 1967عام  دولة فلسطينية على أساس حدود ا8سرائيلي للضفة الغربية والترحيب بقيام» ا=ستق:ل من ا=حت:ل«

. يساريين مواجھة ك:مية وجسدية مع ناشطين

 17ين المرموقين ومن اSساتذة الجامعيين واSدباء والفنان وكان مئات من أنصار اليسار حضروا ا=جتماع الذي بادر إليه العشرات
منتصف أيار  »ائيلاستق:ل إسر«وعقد في المكان نفسه الذي أعلن فيه ديفيد بن غوريون » إسرائيل جائزة«من الحائزين على 

.ليصبح بعده أول رئيس للحكومة ا8سرائيلية 1948) مايو(

عبر تشريع » نيستالحكومة والك الفاشية التي تطل برأسھا في«المبادرون نشروا في اSسابيع اSخيرة عرائض تحذر من  وكان
.العبرية قوانين تضيق الحريات على المواطنين العرب في الدولة

المبنى «سبيل، قبالة  ا8سرائيلية والذين انضم إليھم عابرو وفيما تجمھر عشرات من أنصار اليمين المتشدد الذين يحملون اSع:م
وصرخات التحقير  فيراندّس آخرون بين مئات اليساريين الذين حضروا ا=جتماع وقاطعوا الخطباء بالص في تل أبيب،» التاريخي

وطاولت . واليمين بالتقاعس لعدم فصلھا بين أنصار اليسار واتھم منظمو ا=جتماع الشرطة. »نازيون«و» خونة«والشتائم مثل 
الوثيقة لكنھم  وا علىحضر ا=جتماع، وبينھم نواب سابقون من اليسار الصھيوني وأدباء كبار لم يوقع الشتائم المبادرين وكل من

.أعلنوا دعمھم لھا

 أنصار لكنھا قوطعت مراراً من جانب» وثيقة ا=ستق:ل من ا=حت:ل«ا=جتماع بقراءة  )سنة 84(وافتتحت الممثلة حانه مرون 
ھا من عريفة ا=جتماع بأن ولم يسعف مرون إع:نش. »الطابور الخامس«اليمين الذين صرخوا في وجھھا ووصفوھا بـ 

يھودية نازية «وردوا عليھا بأنھا ) 1970في ميونيخ عام  أصيبت في ھجوم مسلح على طائرة إسرائيلية(» متضرري ا8رھاب«
.الطرفين وتحّول الت:سن إلى تبادل لكمات بين. المجتمعين بالتعاون مع ا8رھاب واتھموھا وسائر» وخائنة

ي الحادي والعشرين من ف«: وجاء فيھا. ا8سرائيلية» ا=ستق:ل وثيقة«وتعمد المبادرون استخدام الكلمات ذاتھا التي افتتحت بھا 
ة إسرائيل على لدول اجتمعنا ھنا لنرحب بإع:ن ا=ستق:ل المتوقع للدولة الفلسطينية، الدولة الجارة 2011 العام) أبريل(نيسان 

وتضيف الوثيقة أن . »1967حدود ) =حقاً (التي ُسميّت ) 1948( أساس حدود استق:لنا التي تبلورت لدى انتھاء حرب ا=ستق:ل
 .»الواحد اvخر، إنه حاجة أخ:قية ووجودية في آن وھو اSساس 8مكان الجيرة الحسنة استق:ل الشعبين يقّوي«

ين الذي يجب أن وحكوماتھم الى ا=عتراف بالدولت جميع مواطني إسرائيل والكنيست والحكومة وكل مواطني العالم«ودعت مرون 
. »ومبادئ الديموقراطية والمساواة يعكس حق تقرير المصير للشعبين،

الذين تباروا  في إسرائيل وخارجھا، وأثارت حنق أقطاب اليمين من ا=ئت:ف الحكومي ولقيت ھذه المبادرة صدًى إع:مياً واسعاً 
واعتبر نائب . ركمن داعمي التح ممن يحملھا» جائزة إسرائيل«الھجوم العنيف على القائمين بھا، فيما صدرت دعوات بسحب  في

نفوس الفلسطينيين  المصالحة وإقامة الدولة الفلسطينية، وتبث أوھاماً في خطوة تُبعد فرصة«وزير الخارجية داني أيالون ا8ع:ن 
قناع يعملوا على إ كان يجدر بالمبادرين أن«: وأضاف. »على إقامة دولتھم من دون مفاوضات مع إسرائيل بأنھم قادرون

.»أقاموه الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات بد=ً من الطقس الذي

وقال حفيد بن . فةتواقيعھم على الوثيقة، وبتبريرات مختل وفي أوساط اليسار أيضاً، كان =فتاً تردد عدد من أقطابه في مھر
محاولة  طوي علىتن«ا8ع:م والمحسوب يسارياً الدكتور يريف بن إليعيزر إن خطوة المبادرين  غوريون المحاضر الجامعي في

.»سياسي استغ:ل وثيقة إع:ن استق:ل إسرائيل من أجل الدفع قدماً بموقف
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الحكومة «س أمس ان نيكو= ساركوزي في باري وفي باريس، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد لقائه نظيره الفرنسي
تائجھا قبل المقبل سنرى ن) سبتمبر(، ولكن ھناك مؤتمرات ستعقد قبل أيلول 1967حدود  الفرنسية تؤيد اقامة دولة فلسطينية على

ق المصالحة الفلسطينية بالتوجه الى غزة لتحقي وذكر عباس ان الرئيس الفرنسي أبلغه بدعمه مبادرته. »نتوجه الى ا=مم المتحدة ان
.والتحضير ل:نتخابات

عن ارتياحه لنتائج  فلسطينية، وأعرب أن ساركوزي اكد لعباس دعمه انشاء دولة» الحياة»مصادر في الرئاسة الفرنسية لـ وذكرت
ة الجاري التي اعتبرت ان السلط) ابريل(نيسان  13العالمية في بروكسيل في  اجتماع السلطة الفلسطينية مع المؤسسات المالية

.لة فلسطينية=نشاء دو التي يرأسھا عباس قادرة على حكم دولة فلسطينية، وان كل الظروف التقنية م:ئمة الفلسطينية
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