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 Myten om en 

Palestinsk stat 

"Det har aldrig funnits någon Palestinsk stat, 

det har Newt Gingrich sagt, vid en TV-inter-

vju. Han menar att det var en del av det Ot-

tomanska riket. Det palestinska folket är i 

själva verket araber som historiskt sett varit 

en del av det arabiska samhället. De hade 

chans att bo på många andra ställen men p g 

a en rad politiska orsaker så har kriget mot 

Israel underhållits, sedan 1940-talet. 
Källa: Elias bönebrev redogör för vad en av USAs 
presidentkandidater, republikanen Newt Gingrich 

sade i en intervju i Jewish Television Network. 

Gingrich var politisk rådgivare åt den förre 
presidenten i USA Ronald Reagan, på 1980-talet. 
 

Presidentkandidat sa som det var 
Newt Gingrich  klara uttalanden resulterade 

naturligtvis i en omedelbar reaktion av ra-

sande fördömanden från arabvärlden, men 

han vägrade att backa och stod på sig. I en 

debatt i Iowa förtydligade han senare, Är det 

jag sa faktiskt sant? Ja! Någon borde ha mod 

att säga sanningen. Dessa människor är ter-

rorister. Det är faktiskt dags att någon har 

mod att stå upp och säga: ’Nu får det vara 

slut på lögnerna om Mellanöstern.’ Medan 

presidenten pratar om en fredsprocess, så 

fortsätter Hamas att avfyra missiler in i Is-

rael. Om vi hade ett land intill oss som  avfy-

rade missiler, hur ivriga skulle vi vara att sit-

ta ner och förhandla, undrade Newt Gin-

rich?” Här: >>  
 

Palestinier blev vanligt först 1977 
I en annan TV-intervju förklarade Gingrich 

att ordet "palestinier" inte blev ett vanligt ord 

förrän efter 1977. "Detta är ett propaganda-

krig där vi vägrar att engagera oss och vi 

vägrar att säga sanningen när den andra  

sidan ljuger." Källa:  Ibid 

Vad har palestinierna  

och araberna själva 

sagt? 
  

En lista med tio bevis från  

arabernas egna ledare:  
     

1. Det finns inget land som heter Palestina  
"Den arabiska ledaren Auni Bey Abdul-Hadi 

sa 1937 till den brittiska Peel kommissionen: 

”Det finns inget land som heter Palestina. 

"Palestina" är en term som sionisterna upp-

fann. Det finns inget Palestina i Bibeln. Vårt 

land var i århundraden en del av Syrien. 

Palestina är främmande för oss. Det var sion-

isterna som införde det begreppet.'" Här: >> 

 

2. Palestina är en del av Arabiska Syrien   
"Den första kongressen för muslimer och 

kristna organisationer hölls i februari 1919 

för att överväga framtiden för det område 

som tidigare styrts av det ottomanska impe-

riet, vilket upplöstes efter första världskriget. 

Kongressen förklarade: ’Vi anser att Pale-

stina är en del av Arabiska Syrien eftersom 

det aldrig någonsin har varit separerat från 

det. Vi är knutna till dem med nationella, 

religiösa, språkliga, moraliska, ekonomiska 

och geografiska band.” Källa: Palestinians: 

Invented People by Prof. Michael Curtis, BESA 
Center Perspectives Paper No. 157, Dec. 20, 2011.  

 

3. Inget i historien talar om Palestina  
"Den berömde forskaren Philip Hittis vitt-

nesmål inför den anglo-amerikanska kom-

mittén 1946, konstaterade att det inte finns 

något sådant som Palestina i historien, ’abso-

lut inte’." Källa: Ibid. 

 

4. Palestina var södra Libanon  
"Den Palestinske talesmannen Ahmad 

Shuqeiri berättade i FN:s säkerhetsråd år 

1956 att Palestina inte var något annat än 

södra Syrien." Källa: Ibid.   

 

5.  Det finns ingen arabisk nation 

"Det finns en arabisk nation. Jag tror inte att 

det finns en palestinsk nation. Jag tror att det 

är en kolonialistisk uppfinning. När fanns 

det några palestinier? Fram till det 19:e 

århundradet var Palestina den södra delen av  

stor-Syrien. – Azmi Bis-hara, 1994" Här: >> 

 

6. "Det palestinska folket existerar inte” 
Det mest klarläggande uttalandet av alla, 

kommer emellertid direkt från chefen för det 

militära högkvarteret i den Palestinska befri-

elseorganisationen (PLO), Zuheir Muhsein, 

som den 31 mars 1977 förklarade, "Det pale-

stinska folket existerar inte. Skapandet av en 

palestinsk stat är endast ett medel för att fort-

sätta vår kamp mot staten Israel, för vår ara-

biska enighet. Bara av politiska och taktiska 

skäl talar vi idag om existensen av ett pale-

stinskt folk, eftersom de arabiska nationella 

intressena kräver att vi har ett land för det 

Palestinska folket för att kunna motverka 

sionismen. Av taktiska skäl kan Jordanien, 

som är en suverän stat med definierade 

gränser, inte göra anspråk på Haifa och Jaf-

fa, men som palestinier, kan jag utan tvekan 

kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusa-

lem.” Här: >> 
 

7. Palestina är en del av arabiska nationen  

"I PLOs egen stadga eller godtagna grundlag 

(Artikel 1) fastslås det att Palestina är en del 

av den arabiska nationen. I den "arabiska 

nationen" har det aldrig funnits en stat som 

kallas Palestina." Källa: Palestinians: Invented 

People by Prof. Michael Curtis, BESA Center 
Perspectives Paper No. 157, December 20, 2011. 
 

8. PLO hade inga anspråk på egen stat -64   
Artikel 24 i 1964 års version av PLOs 

stadgar fastslår att palestinierna inte har någ-

ra som helst anspråk på varken Västbanken 

och Gaza, just de områden där de nu vill att 

världen ska erkänna palestiniernas historiska 

rättigheter till en egen stat. 
 

9. Märkligt svar på att Palestina är judisk 

”Vid Arabförbundets möte i Amman i 

november 1987, sa Jordaniens kung Hussein: 

Uppkomsten av en palestinsk nationell stat 

kommer som ett svar på Israels påstående att 

Palestina är judisk." Här: >> 
 

10. Arafat: Vi har ingen nationell identitet    
"Under hela dennes 

auktoriserade biografi 

(Alan Hart, Arafat: 

terrorist eller freds-

skapare) hävdar Ara-

fat åtminstone ett 

dussin gånger: ’Det 

palestinska folket har 

inte någon nationell 

identitet. Jag, Yassir Arafat, är förutbestämt 

av ödet att ge dem denna identitet genom 

krig med Israel.'" Här: >> 
 

Den palestinska nationella identiteten är 

en  ny  uppfinning.   Den  baseras  främst 

på den palestinska identiteten avseende 

kampen för att förstöra en annan stat, 

istället för att bygga upp sin egen. Alla de 

tio uttalandena här ovan gjordes, under 

en period av 75 år, från 1919 till 1994 av 

arabiska ledare och egna talesmän. Detta 

visar att palestiniernas nationella identitet 

inte har några historiska rötter, skriver 

Lars Enarson i Elias bönebrev. 
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