
"دولتان - وطن واحد"
من الصراع الى المصالحة: رؤيا جديدة للسالم اإلسرائيلي- الفلسطيني

مسودة للنقاش 



في هذه البالد الواقعة بين نهر األردن والبحر المتوسط، يعيش شعبان- الشعب العربي 
أو  البالد  بهذه  عميقة  روابط  الشعبان  لكال  اإلسرائيلي.  اليهودي  والشعب  الفلسطيني 
بأجزاء منها، سواء أسميناها فلسطين أو أرض إسرائيل، وكالهما يعتبرها وطناً. يعيش 
الشعبان الى جانب بعضهما البعض وأحياناً داخل بعضهما البعض في كل أنحاء البالد. 
من قلب هذا الواقع، نطرح نحن، مجموعة من اليهود والفلسطينيين، رؤيا للمصالحة؛ 
القومية  الحقوق  في  المساواة  من  اآلخر، رؤيا  الشعب  فوقية شعب على  ترفض  رؤيا 
الحقيقية بين سكان هذه  الشراكة  والشخصية لكل من يعيش في هذا الوطن، رؤيا من 
البالد. الشراكة، بنظرنا، هي أفضل ضمان إلحترام وتعزيز مصالح بنات وأبناء الشعبين، 

هي الضمان للسالم المستدام والمصالحة.

هناك ضرورة النشاء وترسيخ الشراكة في هذه البالد، وهي الضرورة التي تنطوي على 
أساس عاطفي عميق.  فكما أن مفهوم "فلسطين" بالنسبة للفلسطينيين يشمل الحّيز كله 
بين النهر والبحر، كذلك هو األمر بالنسبة لمفهوم "أرض إسرائيل" لدى اليهود. الوطن 
هو الوطن نفسه وإن حمل أسماًءا مختلفة. ال يمكن حتى للحدود السياسية بأن تغير هذا 
الواقع العاطفي والهوياتي وأن تلغي عالقة الفلسطينيين بيافا أو حيفا أو اللد وال عالقة 

اليهود بالخليل ونابلس وبيت لحم.

نحن نعيش في حّيز جغرافي صغير، فتلوث المياه في وديان الضفة الغربية يؤثر على 
المياه الجوفية في السهل الساحلي، كما يؤثر تلوث الهواء في السهل الساحلي على الضفة 
الغربية؛ الطائرات التي ترغب في الهبوط  في مطار اللد تمر من فوق الضفة الغربية، 
كما سيكون على الطائرات التي ترغب في الهبوط مستقبالً في غزة أن تمر من فوق 
النقب الغربي. يتطلب هذا الحّيز الجغرافي الضيق الذي يعيش فيه الشعبان مستوى عاٍل 

من الشراكة لضمان مصالح الجميع.

مئة عام ونيف من الصراع علمتنا أنه ال يمكن ألي من الشعبين أن يكون السيد الوحيد 
في هذه البالد. االحتالل، الضم وحرمان شعب كامل من حقوقه هي أمور تعمق الصراع 
فقط وتأجج الكراهية. لم توفق أفكار الفصل بدورها ألنها تتجاهل الواقع المركب وحقيقة 
أثبتت فشلها  التي  البالد. ومثلها الحلول أحادية الجانب  وجود شعبان يعيشان في نفس 

مرة تلو األخرى. 

كتب علينا العيش سوية
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مشترك،  البالد هي وطن  هذه  بأن  المتبادل  لالعتراف  حاجة  ثّمة  ونقول:  نتجرأ  نحن 
وطن لليهود اإلسرائيليين مثلما هي وطن للفلسطينيين. ولهذا، يتعين على الحل السياسي 
أن يعكس هذا الواقع العاطفي وأن ينشئ إطاًرا يسمح ألبناء الشعبين بالتنقل والعيش في 

أرجاء الوطن المشترك دون أن يمس ذلك بقدرتهم وحقهم في تقرير المصير.

الحل الذي نقترحه- والذي تمت صياغته وتحديد مبادئه في أعقاب نقاشات معمقة ومئات 
اللقاءات مع مواطنين وشخصيات اعتبارية فلسطينية واسرائيلية- يشمل دولتين سياديتين 
على أرض إسرائيل/فلسطين مما يمكن الشعبين من ممارسة حقهما في تقرير المصير، 
لكن بين هاتين الدولتين لن يكون هناك فصل مكاني وديموغرافي صارم. بكلمات أخرى: 

فصل سياسي- نعم. فصل جغرافي وديمغرافي-ال. شراكة ومساواة-نعم. 

على أساس هذا التفاهم المشترك، نحن نقترح حاًل يستند إلى األسس الثالث التالية: 
بالسيطرة  تتمتعن  وسياديتان  مستقلتان  دولتان  وفلسطين  إسرائيل  ستكون  االستقالل: 
الكاملة على أراضيهن، وذلك في حدود الرابع من حزيران 1967. الدولتان ستكونان 
بكونية  واالعتراف  القانون  سيادة  مبدأ  على  فيهن  الحكم  نظام  وسيعتمد  ديمقراطيتان، 
حقوق اإلنسان كما يعرفها القانون الدولي، مبدأ المساواة، الحرية، احترام حقوق األقليات 

وقدسية حياة االنسان. 

االعتراف واالحترام المتبادل: تعترف الدولتان وتحترم الصلة التي يشعر بها الفلسطينيون 
واليهود تجاه البالد بجميع أنحائها. تلتزم الدولتان برؤية البالد المفتوحة والتي وبحسبها 

سيحق لمواطني الدولتين التنقل والعمل والسكن في جميع أنحاء البالد.

الشراكة بين الدولتين: تقيم الدولتان هيئة عليا مشتركة تعمل في إطارها، على قاعدة من 
المساواة، مؤسسات مشتركة وفعالة يتم االتفاق عليها بين الدولتين في مجاالت األمن، 
الحقوق المدنية واالجتماعية، االقتصاد، حماية البيئة والمناخ والخ. يسمح هذا اإلطار 
للدولتين بالعمل معاً في المجاالت التي تتطلب تعاوناً وعلى حدة في المسائل التي يرتئين 

إدارتها بأنفسهن.

02



الدولة الواحدة، يمكن لإلطار المشترك الذي نقترحه أن  بخالف حل الفصل أو فكرة 
يعالج بعض القضايا األساسية في الصراع والتي لم تحصل على رد شافي في الحلول 
األخرى. ال مجال للتطرق لكافة األسئلة في إطار هذه الكراسة المختصرة. ومن الواضح 
لنا بأن هناك حاجة الستثمار المزيد من الجهود لتقديم خطط مفصلة وآليات متطورة 
تسمح لنا بأن نتخيل كيف يمكن أن تصبح هذه الشراكة حقيقة، كيف يمكن أن تعمل 
على أرض الواقع وما هو المطلوب لكي ننتقل بالشعبين من وضعهما البائس اليوم إلى 
مستقبل أفضل للجميع. ولكن لكي نتمكن من التقدم، علينا أوالً االشارة إلى العوائق 

القائمة اليوم واقتراح طرق للتغلب عليها. فيما يلي سبعة من بين هذه: 

ملخص
المخطط: 

الحدود المعترف بها هي أبرز معالم السيادة من ناحية كل دولة 
في العالم. لذلك، من المفهوم لماذا تم بذل الكثير من الجهود في 
ترسيم حدود إسرائيل وفلسطين تحضيراً إلمكانية التوصل إلى 
اتفاق مستقبلي يقوم على حل الدولتين. بعد أكثر من مئة سنة 
من الصراع، وخمسين سنة من االحتالل، من األهمية بمكان معرفة أين ستبدأ وتنتهي 

األراضي السيادية لدولة إسرائيل، وأين ستبدأ وتنتهي أراضي دولة فلسطين. 

حتى اليوم، استندت النقاشات حول الحدود على افتراضين أساسيين. من ناحية، االفتراض 
القائل بأنه فقط الفصل التام والحاد بين إسرائيل وفلسطين- "نحن هنا وهم هناك"- يمكن 
أن يحقق السالم. من ناحية أخرى، وبسبب الصعوبة السياسية التي تواجهها إسرائيل في 
إخالء المستوطنين، ترسخ االفتراض بأن معظم المستوطنات يجب أن تبقى داخل حدود 
دولة إسرائيل. الدمج بين هاتين الفرضيتين ولد فكرة تبادل المناطق؛ تقوم إسرائيل وفق 
هذه الفكرة بضم "الكتل االستيطانية" وفي المقابل تمنح الدولة الفلسطينية أراٍض تتواجد 

داخل المناطق اإلسرائيلية السيادية.

الفلسطينية  الدولة  تتمتع  لكي  أوالً،  بارزين.  "تبادل األراضي" من عيبين  فكرة  تعاني 
بتواصل جغرافي، سوف يترتب على إسرائيل إخالء ما ال يقل عن 100 ألف مستوطن، 
النهائية  الحدود  ترسيم  تترك مسألة  فهي  ثانياً،  كبيًرا؛  يشكل عائًقا سياسًيا  الذي  األمر 
مفتوحة ألنها منوطة بحجم "الكتل االستيطانية"، مما يدفع إسرائيل إلى توسيعها باستمرار.
نحن نسعى إلى الخروج من هذه الدائرة السحرية، ونعتبر بأن نقطة االنطالق يجب أن 
تكون استناد خط الحدود بين إسرائيل وفلسطين إلى حدود الرابع من حزيران 1967. 

١. الحدود 
المفتوحة
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ذلك  تؤكد  كما  متين من حولها  إجماع  هناك  ولكن ألن  مقدسة،  الحدود  هذه  ليس ألن 
على  قادرة  تكون  لن  المفاوضات  أطراف  بأن  ذلك  يعني  وال  المتحدة.  األمم  قرارات 
"الكتل  حجم  لكن  ذلك.  في  رغبت  إن  الحدود  هذه  على  تعديالت  إدخال  على  االتفاق 
االستيطانية" لن يكون العامل الذي يحدد مكان الحدود بل االتفاق المتبادل بين الطرفين. 
على  كاملة  سيادة  دولة  لكل  تكون  سوف  تختفي؛  لن  وفلسطين  اسرائيل  بين  الحدود 
اللتين  المستقلتين  الدولتين  في  المواطنين  أمام  مفتوحة  ستكون  الحدود  لكن  أراضيها. 
إلى  الدولتين  بين  الحدود  فيها  تشير  التي  بينهن.باللحظة  فيما  عميقة  شراكة  ستنشآن 
الفصل السياسي، وليس الديمغرافي أو الجغرافي، ستفقد مسألة الموقع النهائي للحدود 

من أهميتها الحاسمة وتكف عن كونها لغًما كما هي  عليه اليوم.

في إطار الحروب والمعارك التي دارت في فلسطين / أرض 
اقتلع حوالي  إسرائيل بين السنوات 1947 وحتى 1949، 
٧٤٠ ألف فلسطيني من بيوتهم وأصبحوا الجئين بعد أن منعوا 
تحول عشرات  كما  إسرائيل.  دولة  أراضي  إلى  العودة  من 
في  داخليين"   "مهجرين  إلى  اآلخرين  الفلسطينيين  آالف 
إسرائيل. نص قرار األمم المتحدة رقم 194 على ضرورة 
السماح لالجئين الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم "بأسرع وقت 

ممكن"، شريطة أن "يعيشوا بسالم مع جيرانهم".

منذ تلك الفترة، مضت 70 سنة، واليوم يعيش نحو نصف الشعب الفلسطيني في الشتات 
خارج وطنه. إن التطلع والمطالبة بالعودة إلى الديار تخص كل عائلة فلسطينية تقريبا، 
القومية  الرواية  تتواجد في صلب  اليوم، وهي مسألة  تواجدها  النظر عن مكان  بغض 

الفلسطينية على مدى السبعين سنة األخيرة. 

لم يولد الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني في 1967 بل أن جذوره تعود الى 1948 وربما 
قبل ذلك. من أجل التقدم في تسوية الصراع ال بد من التطرق الى هذه الجذور أيضاً مهما 
كانت مؤلمة وصعبة. وعليه، فإن أي مسعى لتسوية الصراع ال يمكن أن يتجاهل "مسألة 

1948" أو أن يتهرب منها. 

المصالحة الحقيقية والمستقرة يجب أن تستند إلى االعتراف بحق الفلسطينيين في الشتات 
بالعودة إلى وطنهم. منذ ١٩٤٨ وحتى اليوم، تعارض إسرائيل بشدة أية عودة لالجئين 
الفلسطينيين. حتى اتفاقيات التسوية غير الرسمية التي طرحت في العقود األخيرة ترفض 
الدولة  في  الالجئين  توطين  إعادة  أو  تعويضات  عن  بالحديث  وتكتفي  الفعلية  العودة 

الفلسطينية أو في دول ثالثة.

٢. الالجئون 
الفلسطينيون 
يعودون إلى 

الوطن 
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في حين تبدو هذه المسألة كمشكلة بدون مخرج، نحن نرى بأنه باإلمكان تسويتها في إطار 
الشراكة المتساوية بين الدولتين المستقلتين اللتين تعترفان بانتماء بنات وأبناء الشعبين 
السيادة  كامل  فلسطين  دولة  لدى  ستكون  نقترحه،  الذي  للمخطط  وفقاً  جميعها.  للبالد 
الفلسطينية،  الجنسية  على  بمجرد حصولهم  الفلسطينيين؛  لالجئين  الجنسية  منح  لتقرر 
سيكون بإمكانهم التنقل بشكل حر في كافة أنحاء الوطن المشترك، في إسرائيل وكذلك 

في فلسطين، ألغراض العمل، السياحة والسكن. 

الحصول على حق  الالجئين سابقاً،  بما يشمل  الفلسطينيين،  المواطنين  بإمكان  سيكون 
اإلقامة في إسرائيل وبالتالي على جميع الحقوق التي تمنحهم اياها هذه المكانة، بما فيها 

حق التصويت للسلطات المحلية.

الالجئين  المرحلة األولى على عدد مقبول من  االتفاق في  يتم  لمنع حدوث "إغراق"، 
الفلسطينيين الذين يستطيعون الحصول على اقامة في إسرائيل. الطموح في نهاية المطاف 
هو بأن يتمكن كل فلسطيني، بما يشمل الالجئين سابقاً، من العيش في كافة أنحاء الوطن 
المشترك، إن كان في مناطق دولة إسرائيل أو دولة فلسطين. بيد أنه يجب إتمام المراحل 

المؤدية الى هذه الرؤيا بشكل توافقي ومتبادل.

يتيح هذا النموذج، للفلسطينيين العودة إلى وطنهم التاريخي الذي هجروا او طردوا منه، 
من ناحية، ولليهود-اإلسرائيليين، من الناحية الثانية، الحفاظ على طابع دولة إسرائيل. 
سيتم وضع آليات إلعادة أو تقديم تعويض عن ممتلكات الالجئين الضائعة أو المصادرة 
دون التسبب بغبن جديد. كما ستفحص إسرائيل امكانية إعادة بناء بلدات فلسطينية هدمت 
يعيشون  الذين  الداخليين"  "المهجرين  طال  الذي  الغبن  اصالح  وكذلك   ،1948 بعد 
في إسرائيل. عدا عن ذلك، ستعمل إسرائيل وفلسطين على تقديم تعويض الئق لليهود 
الذين طردوا أو اضطروا الى ترك بيوتهم وممتلكاتهم في الدول العربية اثر الصراع 

اإلسرائيلي-العربي. 

هذا الحل ليس حال سهاًل، ال من الناحية العاطفية وال من الناحية العملية. لكنه يحترم 
المصالح واألحاسيس العميقة لكال الطرفين على حد سواء، ويضمن عدم كنس قضية 
استقرار  تهدد  موقوتة  كقنبلة  وبقائها  البساط،  تحت  العودة  الفلسطينيين وحق  الالجئين 
أية تسوية إسرائيلية فلسطينية.اصالح الغبن الذي لحق بالالجئين سوف يثبت أيًضا أن 
يكون  أن  التواجد واالزدهار دون  إسرائيل  دولة  اليهودية في  والسيادة  القومية  بإمكان 
ذلك على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. هنا يكمن أيضاً المفتاح لعالقات 

الجوار المنصفة والمستقرة بين الشعبين.
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٣. بدل 
المستوطنات- 

إسرائيليون مواطنو 
دولة فلسطين
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اليوم  إسرائيلي  ألف   600 نحو  يعيش 
كمستوطنين في المناطق التي احتلتها إسرائيل 
ضمنهم  من  ألف   400  .1967 حرب  في 
والسامرة،  الغربية/يهودا  الضفة  في  يسكنون 
الشرقية  القدس  أحياء  في  ألف   200 ونحو 
التي ضمتها إسرائيل مباشرة بعد الحرب. وفق 
فإن  المتحدة،  األمم  وقرارات  الدولي  القانون 

جميع هذه المستوطنات غير قانونية. 

بيد أن عدم قانونية المستوطنات ال تلغي نظرة الميراث اليهودي الى كافة أنحاء أرض 
إسرائيل كوطن، بما يشمل مناطق يهودا والسامرة\الضفة الغربية، ولهذا يتوجب على 
المصالحة الحقيقية واالعتراف المتبادل بين الشعبين أن يمنحا اليهود أيضاً إمكانية السكن 
في كافة أنحاء الوطن المشترك، في مناطق دولة فلسطين وكذلك دولة إسرائيل. فمنع 
اليهود من العيش في أجزاء معينة من الوطن المشترك ال يتماشى مع فكرة المصالحة. 
بعضهم،  أو  كلهم  والمستوطنين،  المستوطنات  إخالء  بأن مسألة  أيضاً  نتذكر  أن  يجب 
هي مشكلة سياسة جدية تعرقل إمكانية التوصل إلى حل يقوم على أساس وجود دولتين 

مستقلتين، إسرائيل وفلسطين. 

بحسب التصور الذي نطرحه، فإن المستوطنات كبنية سياسية وقضائية توفر امتيازات 
حقوقية وتفوقا يهودياً-إسرائيلياً في الحيز، ستكف عن التواجد وتتحول الى بلدات تحت 
السيادة الفلسطينية الكاملة. سيكون بإمكان المواطنين اإلسرائيليين، بمن فيهم أولئك الذين 
يعيشون اليوم في يهودا والسامرة/الضفة الغربية، السكن بحرية وأمان في دولة فلسطين 
الحالة،  هذه  في  قوانينها.  ويحترموا  فلسطين  دولة  سيادة  يتقبلوا  أن  شريطة  المستقلة 
سيحصل هؤالء على اقامة وعلى كافة الحقوق المترتبة عن هذه المكانة، بما فيها حق 

التصويت للسلطات المحلية.

على غرار حرية السكن التي ستمنح لمواطني فلسطين في إسرائيل، سيتم تطبيق حرية 
سكن مواطنو إسرائيل في فلسطين بشكل تدريجي ومتفق لالمتناع عن "اغراق" فلسطين 
بالمواطنين اإلسرائيليين. طموحنا بأن نصل الى وضع يستطيع فيه كل مواطن إسرائيلي 
وكل مواطن فلسطيني اختيار مكان سكنه، ان كان في دولة إسرائيل أو في دولة فلسطين.
الغربية من خالل مصادرة  الضفة  الجارية في  المستوطنات اإلسرائيلية  عملية توسيع 
األراضي الخاصة من أصحابها الفلسطينيين أو من الجمهور الفلسطيني، تمس بالجمهور 
الفلسطيني بصورة كبيرة، وهي غير قانونية ويجب أن تتوقف. ومن األهمية هنا التذكير 
ثانية، أنه في جميع األحوال ووفق مخطط "بالد للجميع"، فإن توسيع هذه المستوطنة أو 

تلك لن يشكل اعتباًرا في ترسيم الحدود الدائمة بين إسرائيل وفلسطين.



مكان  أي  من  أكثر  القدس،  تجسد 
عن  المتشعبة  التعقيدات  كافة  آخر، 
الصراع. حيث ينظر إليها الجانبان كجزء أساسي من هويتهما، ويشعران بارتباط ديني 

وتاريخي عميق بها، ويطالبان بالسيادة عليها وبأن تكون عاصمتهما.

الذين بقوا في الجانب  الفلسطينيين  القدس خالل حرب 1948. أرغم غالبية  تم تقسيم 
الذي أصبح تحت تصرف دولة إسرائيل على الرحيل. غالبية اليهود الذين كانوا يعيشون 
في الجانب الذي ظل تحت سيادة المملكة األردنية، أرغموا على الرحيل. مباشرًة بعد 
عام 1967، عملت إسرائيل على توسيع نطاق القدس من خالل ضم أراضي احتلتها 
بالحرب، وهو الضم الذي لم يعترف به القانون الدولي. في السنوات التي مرت منذ ذلك 
الحين، أقامت إسرائيل أحياءاً سكنية يعيش فيها اليوم أكثر من 200,000 إسرائيلي، 

غالبيتهم العظمى من اليهود.

قدم  قد  كلينتون"  "مخطط  أن  يبدو  قد  االنفصال.  فكرة  أمام  كبيًرا  تحدًيا  القدس  تشكل 
االثنية:  الهوية  وفق  القدس  في  الحالي  المديني  الحّيز  تقسيم  عبر  التحدي  لهذا  جواًبا 
األحياء "اليهودية" إلسرائيل واألحياء "الفلسطينية" لفلسطين. لكن تقسيم القدس وفق ذلك 
المخطط، من الناحية العملية، سوف يخلق أحياءا محاصرة باألسوار والجدران، ترتبط 

ببعضها البعض عبر انفاق، وجسور أو شوارع ضيقة ومحصنة. 

المقدسة  واألماكن  القديمة  البلدة  الى  الوصول  عند  مستحيل  الفصل شبه  تحدي  يصبح 
نحو  على  القديمة  البلدة  مساحة  تدار  بأن  المفترض  من  لذلك،  محيطها.  وفي  داخلها 

القدس عاصمة مشتركة
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أمنية  آليات  إقامة  ستتم  ولكن  الفلسطينية،  الدولة  مناطق  في  اسرائيلي  جيش  يبقى  لن 
الدولتين  التزام  الى  باإلضافة  هذا  صالحيات،  ولديها  ناجعة  تكون  للدولتين  مشتركة 
بالحفاظ على أمن كل من يعيش في أراضيهن السيادية، يهوداً كانوا أم فلسطينيين. سوف 
تتمتع البلدات التي سيعيش فيها اليهود اإلسرائيليين في دولة فلسطين باالدارة الذاتية في 

مجاالت الثقافة، التربية والدين. 

كبيًرا:  وعًدا  طياتها  في  تحمل  لكنها  السهلة  بالمسألة  ليس  كهذه  تسوية  الى  التوصل 
االعتراف المتبادل بأن الحّيز بين النهر والبحر هو وطن مشترك للشعبين. يشمل ذلك 
اليهود هم جزء من هذا الوطن، ولذلك يحق لهم العيش في  الفلسطيني بأن  االعتراف 
جميع أرجائه، إن كان في دولة إسرائيل أم في دولة فلسطين. هذا االعتراف هو قاعدة 
أقلية  الحتواء  الفلسطيني  االستعداد  مجرد  الشعبين.  بين  الحقيقية  للمصالحة  ضرورية 
بين  المصالحة  لتعزيز  رافعة  يشكل  أن  ممكن  فلسطين  دولة  داخل  يهودية-إسرائيلية 

الشعبين. 



مشترك، دون فصل، وتحت رعاية دولية، أو على األقل تدخل دولي عميق، وهذا ما 
يظهر حتى في أكثر مخططات الفصل تشدداً.

 40% نحو  يشكلون  الذين  فالفلسطينيون  بالمساواة.  تنعم  مشتركة  مدينة  ليست  القدس 
من سكان المدينة ال يملكون الجنسية ويتم التمييز ضدهم في كافة مجاالت الحياة. مع 
ذلك، فإن ثمن الفصل في القدس سيكون باهضاً من الناحية اإلنسانية واالقتصادية. حيث 
سيلحق ذلك الضرر الكبير بنسيج المدينة وأدائها، بأماكن وفرص عمل السكان، حرية 
الوصول إلى األماكن المقدسة، السياحة، الحياة التجارية، معالجة القضايا البيئية، الرعاية 

الصحية وغيرها من القضايا. 

القدس كمدينة واحدة، مفتوحة، مشتركة، ال تفصلها األسوار  نحن نقترح الحفاظ على 
كال  تفوضه  خاص  نظام  فيها  يقام  وإسرائيل،  فلسطين  للدولتين،  عاصمة  والجدران، 
للقيام بمهامه على نحو سليم. لن تكون في  التي تلزمه  الدولتان بالصالحيات المختلفة 
القدس أية حصرية أو فوقية ألحد الجوانب، بل ستتم إدارتها بشكل مشترك ولمصلحة 
بين  بالتوافق  المدينة  إدارة  القرارات حول  اتخاذ  اليهود والعرب. سيتم  السكان،  جميع 

المجتمعين، العربي واليهودي، اللذين يتخذانها بيتاً.

تقرر الدولتان، فلسطين وإسرائيل، سوية كيفية عمل هذا النظام الخاص في القدس؛ ان 
مستقلتان-  بلديتان  بواسطة  أم  السكان  كافة  ينتخبها  واحدة مشتركة  بلدية  بواسطة  كان 
واحدة في شرقي المدينة واألخرى في غربها- تعمالن تحت بلدية عليا. ستقرر الدولتان 
كذلك ما هي صالحيات الشرطة والقضاء التي ستعطى لهذا النظام. كما ستبت الدولتان 
بشكل مشترك في سؤال الحيز الذي تشمله القدس المشتركة- حدود المدينة الحالية، حدود 
يتم االتفاق  أية مساحة أخرى  أو  الفترة االنتدابية  القدس في  لواء  المدينة قبل ١٩٦٧، 

عليها. 

ال بد من االلتفات بشكل خاص للبلدة القديمة واألماكن المقدسة، واألخذ بعين االعتبار 
وجوب ضمان حرية الوصول إليها للمؤمنين من كافة الديانات مع الحفاظ على إدارتها 

المستقلة وتعزيز االحترام المتبادل والتعاون.

نوعها  من  االولى  ليست  لكنها  استثنائية  القومية  ثنائية  البلدية  البنية  هذه  بأن  صحيح 
فهناك سوابق كهذه  بالعالم؛ المنطقة ثنائية اللغة في بروكسل تدار بشكل مشترك بين  
الفالمنديين والوالونيين؛ مقاطعة بترشكو التي كانت محوًرا للنزاع المتأزم في البوسنة 
الدولة  تشكل  التي  الثالث  القومية  للمجموعات  مشتركة  بسيادة  اليوم  ُتدار  والهرسك 

)الصرب المسلمين، البوشناق المسلمين والبوسنيين الكرواتيين(. 
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بمعناه  األمن  تحمي  أن  تسوية  أية  على  ينبغي 
األوسع؛ األمن لكل واحدة من الدول ضد أي هجوم 
خارجي من قبل جيش أجنبي أو جماعات مسلحة، 
وكذلك األمن الشخصي لجميع المواطنين ضد إي 
اعتداء على خلفية قومية أو عرقية أو دينية. هذا 
فرق  دون  الطرفان، جميعنا،  أساسي.  هو شرط 

في الدين والقومية بحاجة إلى هذا األمن.
يؤمن الكثيرون، ال سيما في الجانب اإلسرائيلي، بأن الفصل التام هو الحل للمسألة األمنية. 
حيث تعتبر هذه النظرية أنه اذا لم يكن هناك احتكاك بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، 
فلن يكون هناك عنف أيضاً. يسود وسط الطرفان التصور القائل بأنه ال يمكن الوثوق 
بالطرف اآلخر. اتباع هذا التصور في إسرائيل يميلون احياًنا الى دعم الحلول أحادية 
في  األقوى  الطرف  وبصفتها  عليها،  بناء  إسرائيل  تقوم  والتي  أنواعها،  على  الجانب 
الصراع، بترسيم حدودها بنفسها واالهتمام بأمر أمنها، بغض النظر عما يرتئيه الطرف 

الفلسطيني.

الثقة  تعتمد على  أن  بد  البعيد ال  المدى  األمن على  إلى ضمان  تسعى  تسوية  أية  لكن 
بين  وكذلك  وإسرائيل،  مصر  بين  السالم  اتفاقية  في  كان  ما  هذا  التبادلية.  واالتفاقات 
إسرائيل واألردن، وما ينبغي أن يكون أيًضا في التسوية األمنية بين إسرائيل وفلسطين 
ال سيما وأنه ال يوجد هناك أي فاصل جغرافي طبيعي بينهما وبأن السكان مختلطون هنا 

وهناك وكذلك التاريخ. 

عالوة على ذلك، فإن األمن، بمفهومه األوسع، ال يمكن أن يعتمد فقط على موازين القوة 
الحالية، والتي تمنح بطبيعتها التفوق للجانب األقوى، ولو أنها قد تتغير في المستقبل. 
األمن، بمفهومه األعمق، يجب أن يحد قدر اإلمكان من الدافعية لالعتداء على الطرف 
الوطن  رفاهية  لتعزيز  مشتركة  مصلحة  تشكل  بواسطة  وذلك  المستقبل،  في  األخر 

المشترك وأمن جميع سكانه.

وعليه، فنحن نطرح تصوراً يدمج بين المسؤولية األمنية الكاملة لكل دولة في أراضيها 
السيادية وبين الشراكة األمنية بين الدولتين. بحسب هذا المخطط، تكون القوى األمنية 

٥. األمن الخارجي 
المشترك والتركيز 

على أمن الفرد

يجب مباشرة التعاطي مع هذه القضايا منذ اآلن. لكننا على ثقة بأن من مصلحة الطرفين 
بأن تكون القدس مدينة مفتوحة ومشتركة، توفر للطرفين امكانية تحقيق ارتباطهما بها 
التصور لقضية  الثانية. هذا  الجهة  فيها بمساواة ودون تمييز، من  من جهة، والعيش 
القدس بمقدوره أن يحول القدس من مشكلة مستعصية على الحل تقريباً، إلى نموذج 

للحياة المشتركة في فلسطين/أرض إسرائيل كلها.
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نطاق  وفي  فقط،  فلسطينية  أمنية  قوى  فلسطين  نطاق  في  تعمل  مستقلة؛  الدولتين  لكال 
إسرائيل قوى إسرائيلية فقط. بيد أن الدولتان ستعتمدان آلية وثيقة من التعاون األمني، 

االستخباراتي والشرطي. 

السماح بحرية الحركة والتنقل بين إسرائيل وفلسطين ال تعني بأن أي من الدولتين لن 
على  الفحوص  عمليات  تجري  وأن  أراضيها  الى  معادية  أطراف  دخول  منع  تستطيع 
الحدود إن اقتضت الحاجة. الحدود ستكون مفتوحة ولكن ليست مخترقة وستخضع لجسم 

أمني فلسطيني-إسرائيلي مشترك. 

سوف يتجسد هذا التعاون أيضاً عبر الحفاظ على الحدود الخارجية التي ستفصل بين 
إسرائيل\فلسطين وبين الدول المجاورة. اذا وافقت كال الدولتان على ذلك، سوف تتمركز 

قوات فلسطينية إسرائيلية مشتركة على طول الحدود الخارجية، 

ستوقع الدولتان على معاهدة دفاع تحظر دخول جيش دولة ثالثة إلى أراضي أحداهما 
دون موافقة الدولة األخرى. كما سيتم توقيع اتفاقيات نزع سالح بين الدولتين بما يعبر 
عن التزام الطرفين باالمتناع عن األعمال العدوانية. ستوقع الدولتان كذلك على اتفاقات 
لتسليم المجرمين لضمان عدم تحول أي منهما إلى "دولة ملجأ" للذين يرتكبون مخالفات 

في الدولة األخرى.

فقط إطار من الشراكة الوطيدة بين الدولتين المستقلتين، إسرائيل وفلسطين، يمكنه توفير 
األمن الحقيقي لمواطني الدولتين في أي مكان يختارون العيش والتنقل فيه. مما ال شك 
فيه بان الشراكة األمنية هي أفضل من الترتيبات أحادية الجانب كما تعلمنا من االنسحاب 
األحادي الجانب من قطاع غزة. الشراكة هي مفتاح الثقة، والثقة هي مفتاح االستقرار 

واألمن.

مع نهاية حرب 1948 واتفاقات الهدنة في 1949، بقي حوالي 160,000 فلسطيني 
داخل دولة إسرائيل وأصبحوا مواطنين. ذلك بعد أن تم تهجير نحو 750،000 فلسطيني 
كانوا يعيشون في المناطق التي أقيمت عليها دولة إسرائيل أو ارغامهم على الهروب أو 
أنهم هربوا. وتمت مصادرة معظم أراضي الفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل، وأصبح 
عشرات اآلالف منهم "مهجرين داخليين". وقد عاش جميع الفلسطينيون الذين بقوا داخل 

إسرائيل حتى عام 1966 تحت حكم عسكري.

٦. الفلسطينيون مواطنو إسرائيل: شراكة 
ومساواة جوهرية
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يبلغ اليوم عدد األقلية الفلسطينية في إسرائيل نحو 1.5 مليون نسمة، أي نحو 17% 
من مجموع السكان )ال يشمل سكان القدس الشرقية(. الحديث عن أقلية قومية كبيرة بكل 
المعايير. على مر السنين، طرأت تغييرات على مكانة المواطنين العرب في إسرائيل، 
ولكن هناك حقيقة أساسية واحدة لم تتغير: بأن مكانتهم داخل إسرائيل ما زالت متدنية 

وهامشية.

أن  عن  عدا  ذلك  إسرائيل.  في  الفلسطينيين  أغفلت  اوسلو  عملية  بأن  القول  باالمكان 
الكثيرين من "معسكر السالم" اليهودي في إسرائيل قد عرضوا الحفاظ على اسرائيل 
كدولة "يهودية وديمقراطية" كتعليل مركزي، ان لم يكن حصري، لعملية السالم وإنهاء 
من  "الطالق"  اقترح  من  هناك  كان  يهودية"  "أغلبية  على  الحفاظ  بحجة  االحتالل. 
الفلسطينيين أو "نقل" بلدات فلسطينية الى الدولة الفلسطينية العتيدة في اطار اتفاقية سالم.  
أصبح مصطلح "دولة يهودية" اليوم اسماً مرادفاً للفوقية وحتى الحصرية اليهودية في 
كافة مؤسسات الدولة- التربية، الثقافة، األراضي، األمن وغيرها. سعى قانون القومية 
الى تكريس هذه الفوقية. بيد أن الفلسطينيين في إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني، 

وأية محاولة لتجاهل هذه الحقيقة هي بمثابة تضليل سيبعدنا فقط عن السالم الحقيقي.
 

بتحويله العالقات بين إسرائيل وفلسطين الى عالقات شراكة بين دولتين وبين شعبين 
يعيشان في هذه البالد، واتاحته حرية التنقل، وحرية العمل والسكن في الدولتين، سوف 
يحد مخطط "بالد للجميع" من التوترات بين الشعبين، ويؤدي بالتالي إلى تعزيز الحّيز 
الديمقراطي والمدني أيضاً بكل ما يتعلق بحقوق األقلية الفلسطينية. إن الحد من التوتر 
بين الشعبين، وقبول التعقيدات الهوياتية، سوف يسهل على األقلية الفلسطينية في إسرائيل 
بأن تطور هويتها المدنية داخل دولة إسرائيل، وأن تحصل على مكانة متساوية داخلها.

المخطط المقترح هنا يمّهد الطريق نحو إعادة توزيع القوة والموارد داخل دولة إسرائيل 
بشكل يقوم على التوافق، والشراكة والمساواة بين األكثرية اليهودية واألقلية الفلسطينية.
عالوة على التغيير الجوهري الذي تنطوي عليه التسوية الشاملة، ثّمة ضرورة للعمل 
للمواطنين  المتساوية  المشاركة  التي تحول دون  القائمة  القوانين واألنظمة  تعديل  على 
الفلسطينيين في إسرائيل كمواطنين متساوين في دولتهم. تشمل هذه التعديالت التمثيل 
للموارد، والمساواة  التمييزية، والتوزيع المنصف  القوانين واآلليات  المتساوي، وإلغاء 
في منالية الحصول على األرض، والتخطيط والتنمية، وتسوية قضية البناء، وخاصة 
حكماً  الفلسطينية  األقلية  منح  ينبغي  كما  النقب.  في  للبدو  القانونية  بالمكانة  االعتراف 
ذاتياً في مجاالت مختلفة واعادة المكانة الرسمية للغة العربية في الدولة. يجب أن تميز 
القومية داخل كل  المجموعات  بين  الدولتين والعالقات  بين  العالقات  الشراكة  عالقات 

منهما كذلك.
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تعيش األقلية الفلسطينية في إسرائيل اليوم بشكل قريب جدا من األغلبية اليهودية. ارتفاع 
القوة السياسية، االقتصادية والمدنية لألقلية الفلسطينية في السنوات األخيرة خلق قاعدة 
لشراكات جديدة مع الجمهور اليهودي على أساس متساوي أكثر. إن التسوية القائمة على 
الشراكة واالحترام بين الشعبين في الحّيز كله يمكنها أن تحول هذا القرب والمعرفة التي 

راكمها الجمهور الفلسطيني داخل إسرائيل إلى رافعة للمصالحة.

منفصل  بند  لتخصيص  حاجة  نظرياً، ال 
االنتدابية  فلسطين  من  جزء  فهي  لغزة، 
ومن كافة االتفاقيات التي وقعتها إسرائيل 
مقابل منظمة التحرير الفلسطينية. كما أن المجتمع الدولي ينظر إليها كجزء من فلسطين، 
ومن المفترض بأن تنطبق عليها أية اتفاقية توقع بين الفلسطينيين واسرائيل. لكن الواقع 

الخاص الذي يسود في قطاع غزة يستلزم معالجتها بشكل منفصل. 

التي  والمستوطنات  جيشها  بإخالء   ٢٠٠٦ عام  اسرائيل  قامت  فقد  معروف،  هو  كما 
أقامتها في قطاع غزة بشكل أحادي الجانب، وخلقت بذلك تواصالً جغرافياً فلسطنياً غير 
قائم بأي مكان آخر في فلسطين\إسرائيل. بعد عام من ذلك، أقامت حركة حماس حكومة 
في  الحدثان معاً  الفلسطينية في رام هللا. ساهم هذان  الحكومة  في غزة رفضت سلطة 

تكريس صورة غزة ك"حالة خاصة"، وكأنها كينونة منفصلة. 

لكن حالة غزة بالذات ممكن بأن تعلمنا الكثير عن فكرة الفصل وكم هي مغلوطة وغير 
ناجعة في السياق اإلسرائيلي-الفلسطيني. لقد انفصلت إسرائيل عن قطاع غزة على أمل 
بأن "تغرق غزة في البحر"، كما قال في حينه رئيس الحكومة رابين. ولكن ما حصل، 
من ناحية حدة المواجهة، كان العكس تماماً. فقد تحولت الحدود بين القطاع وإسرائيل 
إلى أكثر محور محتدم في الصراع. قتل آالف الفلسطينيين باعتداءات الجيش اإلسرائيلي 
التي زرعت الدمار في غزة، أما النواحي الجنوبية من إسرائيل- يشمل منطقة تل أبيب- 

فتتواجد هي األخرى تحت تهديد دائم، وقد قتل حتى اآلن مئة إسرائيلي جراء ذلك. 

بنيران  الفلسطينيين  مئات  قتل خاللها  التي  الكبرى"  العودة  "مسيرة  ذكرتنا مظاهرات 
الجيش اإلسرائيلي بأن حوالي ٧٠ بالمئة من سكان القطاع هم الجئون أو أبناء الجئون 
لم ينسوا المدن والقرى التي هجروا منها قبل ٧٠ عاماً. غزة كانت وما زالت جزءاً من 
القصة الفلسطينية ولن يكون هناك حل للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني دون حل مسألة 

غزة، كما لن يكون هناك حل لمسألة غزة دون حل الصراع. 

بحسب مخطط "بالد للجميع"، سيكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية وبالتالي 
جزءاً من الشراكة بين إسرائيل وفلسطين. ستفتح الحدود بين القطاع وإسرائيل ويسمح 

٧. غزة ليست جزيرة 
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للمواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون في غزة بدخول إسرائيل. بهذه الحالة، لن تكون 
هناك مشكلة أيضاً النشاء شوارع تربط ما بين غزة والضفة.  

لكي يكون قطاع غزة جزءاً من االتفاق يجب أال تحكم فيه حكومة منفصلة عن الحكومة 
الفلسطينية المركزية وأال تنشط فيه قوة عسكرية مستقلة او فصائل عسكرية غير خاضعة 
للحكومة الفلسطينية المركزية. في إطار االتفاق، لن يسمح بنشاط أية فصائل عسكرية 

مسلحة، فلسطينية كانت أم إسرائيلية. 

على غرار مركبات أخرى للصراع والتي تبدو مستعصية على الحل، أيضاً الحل لمسألة 
غزة سيكون من خالل الشراكة. قد يبدو هذا بعيداً كل البعد عن واقعنا اليوم ولكن من 
يتذكر األيام التي سبقت االنتفاضة األولى بإمكانه أن يتحدث عن عشرات آالف العمال 
من غزة الذين عملوا في إسرائيل. ممكن أن نعود الى تلك األيام ولكن هذه المرة من 

خالل الشراكة والمساواة وبدون احتالل وقمع. 

تقف فكرة الشراكة بين الدولتين المستقلتين، إسرائيل وفلسطين، وبين الشعبين، في مركز 
نموذج  وفي صلب  تعزيزه،  على  للجميع"  "بالد  تعمل حركة  الذي  المفاهيمي  التغيير 
"دولتان -وطن واحد" الذي نقترحه. تهدف هذه الشراكة إلى استبدال منظومة العالقات 
الحالية القائمة إلى حد كبير على استخدام القوة والعنف، بمنظومة عالقات بين طرفين 

متساويين تقوم على أساس الشراكة.

يتطلب  فهو  فراغ،  في  يحدث  أن  يمكن  الشعبين ال  وبين  الدولتين  بين  التعاون  أن  بيد 
إطاراً وقواعد ومؤسسات تنظم هذا التعاون. تعد القواعد المتفق عليها واإلطار المنظم 
البالد،  سكان  لجميع  واألمن  المستدام،  للسالم  ضرورًيا  ضماًنا  المشتركة  للمؤسسات 
والمصالحة بين الشعبين. هذه المؤسسات المشتركة هي بمثابة اإلطار الذي يمكن من 
خالله تسوية خالفات الرأي بين الطرفين عبر الحوار والنقاش واتخاذ القرارات بشكل 

مشترك بدالً من القوة والعنف.

للسالم  الضمان  بأنها  األخرى،  تلو  مرة  والدول،  الشعوب  بين  الشراكة  فكرة  أثبتت 
واالستقرار. االتحاد األوروبي مبني على شراكة بين دول مستقلة حاربت بعضها البعض 
في حربين عالميتين، وبالرغم من نقاط ضعفه فقد حقق ألوروبا أطول فترة سالم في 
الحكم"  في  "الشراكة  على  مبني  ايرلندا  شمال  في  العظيمة"  الجمعة  "اتفاق  تاريخها. 

)power sharing( واالحترام المتبادل 

مؤسسات مشتركة:
  اطار للوصول لتفاهمات بين متساوين
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لسنين طويلة حتى  البعض  بين مجموعتين حاربتا بعضهن   )parity of esteem(
أوقف هذه االتفاق العنف. أما اتفاقية السالم في البوسنة فقد وضعت حداً لحرب أهلية 
دموية من خالل تشكيل منظومة مركبة من الشراكات بين المجموعات االثنية الثالث 
في الدولة- البوشناق والصرب والكرواتيين- وهي قائمة حتى اليوم على الرغم من كل 

التوتر بين هذه المجموعات. 

للدولتين،  المشتركة  العليا  الهيئة  ستبدو  كيف  بالتفصيل  أن نصف  اآلن  بمقدورنا  ليس 
اآلليات  ستعمل  وكيف  لها  ستمنح  التي  الصالحيات  ستكون  ماذا  وفلسطين،  إسرائيل 
المنبثقة عنها. هذا يتطلب الكثير من العمل. ولكن من الواضح لنا منذ اآلن بأنها لكي 
اإلنصاف  المتبادل،  االحترام  الشعبين على  الدولتين وبين  بين  الشراكة  اعتماد  تضمن 

والمساواة، سيتوجب عليها بأن تكون هيئة هامة وبأن تتمتع بصالحيات فعلية.  

الحقوق  من  مجموعة  الدولتين ضمان  كلتا  على  سيتعين  للجميع"،  "بالد  لمخطط  وفًقا 
األساسية التي تنطبق على المواطنين أينما كانوا، في فلسطين أو في إسرائيل، وتحافظ 
والتي  للدولتين  عليا  محكمة  هناك  ستكون  الدولتين.  في  القومية  األقليات  مكانة  على 
الوطيدة  الشراكة  منظومة  ستضمن  جهتها  من  الحقوق.  هذه  لحماية  الضمان  ستشكل 
الشخصي  األمن  والشرطة،  واالستخبارات  األمن  مجاالت  في  المشتركة  والمؤسسات 

والجماعي لمواطني الدولتين، بما في ذلك حماية الحدود الخارجية.

والرفاه  العمل  أيضاً،  االجتماعية  الحقوق  مجاالت  في  مشتركة  مؤسسات  ستقام  كما 
والتنمية االقتصادية والغالف الجمركي والجهاز المالي، والتربية، والسياحة والمواصالت 
والموانئ البحرية والجوية وحماية البيئة واستغالل الموارد الطبيعية وما إلى ذلك، إذا 
ما ارتأت الدولتان بأنه من المفيد ومن المناسب إدارة هذه بشكل مشترك. ستكون هناك 
حاجة لتنمية وتطوير طابع وحجم هذه المؤسسات لكن سيكون هناك مبدأ واحد لن يكون 
باإلمكان االنحراف عنه- وهو أن هذه المؤسسات سُتقام على أسس المساواة والشراكة 

واالحترام المتبادل بهدف خدمة المصالح المشتركة للطرفين.

نحن ندرك أن الفكرة التي نقترحها- السالم الذي يعتمد على الشراكة بين دولة فلسطين 
ودولة إسرائيل- قد تبدو بنظر الكثيرين وكأنها منقطعة عن الواقع ومستحيلة. ينقسم ردنا 
بناء مثل هذه  بأنه يمكن  الواقع في أماكن أخرى يؤكد  على ذلك إلى شقين: األول، ان 
الشراكة، حتى في األماكن التي عانت من صراعات صعبة جداً. والثاني، على العكس من 
حل الدولتين "الكالسيكي" الذي يعتمد على الفصل، فإن التصور الذي نقترحه يتمتع بأربع 
مزايا مهمة؛ هو أكثر واقعية من حيث أنه ال يقوم على االقتالع القسري أو سلب الحقوق؛ 
وهو أفضل من ناحية قيمية، ألنه يستند الى مبادئ العدالة والشراكة والمساواة؛ وهو يلبي 
بشكل أفضل المصالح العميقة للطرفين، وخاصة في مسألة االنتماء الذي يشعر به الكثيرون 
يؤمنون ويرغبون  يدفعنا- نحن وجميع من  فهو  ذلك،  البالد؛ عالوة على  أنحاء  لجميع 
بالعيش في هذه البالد بكرامة، وسالم وفخر-  للعمل من أجل تعزيز الصالح المشترك.



إن الطريق للسالم الذي يقوم على الشراكة بين الشعبين وبين الدولتين ما زالت طويلة. 
بعد أكثر من مئة عام من الصراع، وخاصة بعد العشرين سنة الماضية، والفشل المتكرر 
لمفاوضات السالم، وجوالت العنف المتكررة، فإن مستوى الثقة بين الشعبين منخفض 

للغاية.

يعتمد المخطط الذي نقترحه على مستوى عاٍل من الثقة بين الجانبين. دروس الماضي 
القريب والبعيد تعلمنا أنه باإلمكان بناء الثقة وأن انعدام الثقة ليس قضاًء وقدًرا. نحن 
طبيعة  نتاج  هي  إنما  طبيعتهم  نتاج  ليست  الشعوب  بين  انعدامها،  أو  الثقة،  بأن  نؤمن 

التسويات فيما بينهم. 

أن بناء حركة إسرائيلية فلسطينية مثل "بالد للجميع" يجتمع فيها فلسطينيون واسرائيليون 
في كنف رؤيا مشتركة لحل الصراع، هي خطوة مهمة نحو بناء هذه الثقة. لقد أثبتت 
السنوات التي عملنا فيها مًعا أن اإلسرائيليين والفلسطينيين، رغم خلفياتهم وتوجهاتهم 

السياسية المختلفة، يمكنهم صياغة رؤيا مشتركة والنهوض بها معاً.

اللقاءات  والفلسطينيين،  اإلسرائيليين  مع  اللقاءات  مئات  من  اآلن  حتى  به  قمنا  ما  كل 
المنفصلة  المناسبات  والدبلوماسيين،  الدين  ورجال  الجمهور  ومنتخبي  السياسيين  مع 
اإلعالم  في  المقابالت  العمل،  أوراق  التفكير،  مجموعات  المؤتمرات،  والمشتركة، 
بالعبرية والعربية وبلغات أخرى وغيرها، من الممكن ومن الجدير بأن تتم مضاعفته. 
هدفنا هو بناء قوة سياسية اسرائيلية-فلسطينية تدفع كال الشعبين باتجاه حل يعتمد على 

الشراكة. 

لقد نجحنا حتى اآلن في إدخال فكرة الشراكة الفلسطينية-اإلسرائيلية الى المعجم السياسي. 
كما نجحنا في حشد مؤيدين يحملون وجهات نظر مختلفة، من المجتمعين اإلسرائيلي 
هذه  توسيع  على  نعمل  ونحن  وخارجها.  السياسية  المؤسسة  داخل  ومن  والفلسطيني، 
الدوائر ومشاركة أكبر عدد ممكن من المجموعات ووجهات النظر. نحن على يقين بأنه 
من الممكن تجنيد قوى سياسية قائمة، إسرائيلية وفلسطينية، لصالح هذه الرؤيا، وذلك 

على أساس مبادئ المساواة واالحترام المتبادل.

كيف نتقدم من هنا 
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إلى جانب هذا العمل السياسي، يجب تطوير مسارات عمل إضافية قادرة على تعميق 
الثقة بين الشعبين- من العمل المباشر والمشترك من أجل المساواة وضد التمييز وسلب 
وحتى  شابه،  وما  والثقافة  البيئة،  مجاالت  في  المحلية  بالمبادرات  مروًرا  الحقوق، 
المجتمعين  بين  االقتصادية  الفجوات  من  الحد  شأنها  من  التي  المشتركة  النشاطات 
والشعبين. قد تحمل التربية تأثيراً حاسماً على تعزيز االعتراف المتبادل وخلق قاعدة ثقة 
بين الشعبين. لهذا، فإن أحد أهداف "بالد للجميع" هو خلق لغة جديدة تسمح لكل طرف 
بالحفاظ على هويته، من جهة، والتعرف الى تاريخ وطموحات الجانب اآلخر وتذويتها، 
من جهة آخرى. إن طرح رؤيا سياسية لدولتين مستقلتين في وطن مشترك يكمل انشطة 
ومبادرات قائمة تسعى إلى التغيير، ويرمي إلى تشجيع ودعم إنشاء المزيد من المبادرات 
في المستقبل. هذه المبادرات، إلى جانب أهمية كل منها على حدة، هي خطوات مهمة 
نحو بناء حركة سياسية واسعة من أجل السالم تسعى إلى انهاء االحتالل وقيام دولتين 
لتحقيق  المناسبة  الرؤيا  الشراكة هي  بأن رؤيا  مستقلتين ضمن إطار مشترك، وتعتبر 

السالم المستدام بين إسرائيل وفلسطين.

الحل الذي تقترحه "بالد للجميع" ليس بمثابة فنتازيا. بل إنه يرتكز الى الواقع التاريخي 
والجغرافي والعاطفي للصراع، ويستند إلى سوابق تاريخية. كما أنه ليس بالحل المغلق 
بل على العكس، فهو يستدعي النقاشات، والمالحظات، والتعديالت واإلضافات. لكن، 
وبغية العمل من أجل تحقيقه، يجب أن نعرف كيف نحلم أيضاً، وأن نعرف، على وجه 

الخصوص، كيف نجعل الحلم حقيقة. القرار بأيدينا.
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