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  عتها عشرات من التي وق" االستقالل من االحتالل وثيقة" 
   الشخصيات اإلسرائيلية البارزة

  

  .21/4/2011تل أبيب، 
  

نشأ الشعب اليهودي يف أرض إسرائيل وفيها تمت صياغة شخصيته، ونشأ الشعب الفلسطيني "
بموجب التقويم [مام والكمال عاماً بالت 63وقبل . يف فلسطين وفيها تمت صياغة شخصيته

حتقيق ((وتعهد هذا اإلعالن بـ . ، يف يوم جمعة، تُلي يف هذا املكان إعالن استقالل إسرائيل]العبري
بغض النظر عن االنتماء الديني أو العرقي أو ] جلميع السكان[املساواة الكاملة يف احلقوق 

  .، ومدّ يد السالم إىل جيراننا كلهم))اجلنسي
الصادر يف  181قرار [عالن االستقالل هذا إىل قرار التقسيم الصادر عن األمم املتحدة واستند إ"
دولة قومية  –، والذي دعا إىل إقامة دولتين يف أرض إسرائيل ]1947نوفمبر /تشرين الثاين 29

ديمقراطية يهودية، ودولة قومية ديمقراطية عربية، مؤكداً أن من حق الشعبين اليهودي 
  )).أن يكونا مثل كل الشعوب شعبين مستقلين كالً يف دولته ذات السيادة((لطبيعي والفلسطيني ا

كي نرحب بإعالن االستقالل املتوقع  2011أبريل /نيسان 21وبناء على ذلك فقد اجتمعنا يف "
للدولة الفلسطينية، الدولة التي ستُقام بجوار دولة إسرائيل، وفقاً حلدود استقاللها والتي تبلورت 

إن . 1967، وهي احلدود التي سُميت حدود ]1948حرب [ 1949نتهاء حرب االستقالل سنة لدى ا
هو ضرورة أخالقية ومصيرية، ويشكل أساساً قوياً ] اإلسرائيلي والفلسطيني[استقالل الشعبين 

وإننا ندعو سكان إسرائيل كافة والكنيست واحلكومة والسكان . لعالقات جيرة حسنة فيما بينهما
ت يف العامل كله إىل االعتراف بالدولتين اللتين يجب أن جتسدا حق كل من الشعبين يف واحلكوما

  .تقرير املصير، واملبادئ العامة للديمقراطية واملساواة
نحن املوقعين أدناه ندعو كل إنسان مناصر للسالم واحلرية، والشعوب كلها، إىل الترحيب "

ة املطلوبة لتشجيع سكان الدولتين على إقامة سالم بإعالن االستقالل الفلسطيني، وتقديم املساعد

                                                            
  مصدر خاص.   

يف املكان  21/4/2011هذا هو نص الوثيقة التي وقّعتها عشرات الشخصيات اإلسرائيلية اليسارية يف 
عاماً إقامة  63قبل ] أول رئيس للحكومة اإلسرائيلية[غوريون  - نفسه يف تل أبيب الذي أعلن فيه دافيد بن 

 21جمموعة كبيرة من األدباء والفنانين بينهم  وتضم قائمة الشخصيات التي وقّعت الوثيقة. دولة إسرائيل
شخصية حائزة على جائزة إسرائيل، ومنهم الوزيرة السابقة شوالميت ألوين، واألديبان يهوشواع سوبول 
وسيفي ريخليفسكي، والفنانون حانا مرون ويائير غربوز وداين كرافان وأوهاد نهرين ودافيد تراتكوفر، 

ور زئيف شتيرنهِل والبروفسور يارون إزراحي والبروفسور يهودا باور واألساتذة اجلامعيون البروفس
والبروفسور يرمياهو يوفيل والبروفسور مناحم يعري، واملصور الصحايف أليكس ليباك، واخملرج السينمائي 

  .رام ليفي
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إن النهاية الكاملة . ، ووفقاً لتسويات متفق عليها فيما بينهما1967فيما بينهما على أساس حدود 
هي شرط أساسي لتحرر الشعبين، وكذلك لتطبيق إعالن االستقالل ] اإلسرائيلي[لالحتالل 

 ."اإلسرائيلي وحتقيق استقالل دولة إسرائيل
  



 

 
 

  

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
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