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  بيان مشترك بين شخصيات فلسطينية وإسرائيلية 
 .يدعو إىل استئناف املفاوضات

  
  

نحن املوقعين أدناه إسرائيليين وفلسطينيين جنتمع يف هذه الظروف البالغة الصعوبة لشعبينا للدعوة 
  .م بين شعبيناإىل وضع حد لسفك الدماء وإلنهاء االحتالل والعودة سريعاً إىل استئناف املفاوضات حتقيقاً للسال

املعاناة واتساع اإلمكانية  إننا نرفض الرضوخ ألوضاعنا املتدهورة مع تنامي أعداد الضحايا وازدياد  
ها نحن نرفع أصواتنا مطالبين اجلميع بالعودة إىل لغة العقل، وحتكيم . غرق يف بحر من العداء املتبادلبأن ن

. ملتسارع إىل مدارك اخلوف والكراهية ودعوات االنتقامعاطفتهم وإنسانيتهم من أجل االبتعاد عن الهبوط ا
وبالرغم من كل شيء فإننا ما زلنا نؤمن بإنسانية الطرف اآلخر وبأن لدينا شريكاً للسالم وحالً تفاوضياً ممكنًا 

اآلخر ال  لقد تم ارتكاب األخطاء من كل األطراف إالّ إن تبادل االتهامات واإلشارة فقط إىل. لهذا الصراع بين شعبينا
  .يمكن أن تشكل سياسة بديلة من الدخول يف حمادثات جدية بين الطرفين

يخدم  إنما هو وهم فمرور الوقت" لصاحلناالوقت يعمل "إن إصرار بعض األطراف يف كال املعسكرين بأن   
  .أعداء السالم وأهدرت خالله دماء جديدة بريئة وازدادت املعاناة وخيبت اآلمال

تحرك بسرعة إلعادة بناء حتالفات السالم وإنهاء عملية نزع اإلنسانية عن اآلخرين وعليه يجب أن ن  
  .وإعادة االعتبار خليار السالم العادل الذي يحمل الوعد بمستقبل أفضل لشعبينا

اللذين يؤديان  338و 242ة وتطبيق قراري جملس األمن إن الطريق إىل األمام يقوم على الشرعية الدولي  
  .ا القدسموعاصمته 1967لتين متجاورتين إسرائيل وفلسطين على أساس حدود عام إىل إقامة دو

وباإلمكان يف نظرنا إيجاد حلول عادلة ومنصفة للطرفين وفيما يخص جميع القضايا البارزة دون أن   
ت يؤدي ذلك إىل تقويض سياسة دولة إسرائيل وفلسطين كما حتددها إرادة مواطنيهما وبما هي تعبير عن طموحا

إن هذه احللول يجب أن تبنى على التقدم احلاصل يف . كال الشعبين اليهودي والفلسطيني يف سيادة دولتيهما
  .2001] يناير[وكانون الثاين  1999] نوفمبر[املفاوضات بين تشرين الثاين 

ف للعنف إن احلاجة امللحة اآلن تدعو إىل التطبيق الدقيق والكامل لقرارات جلنة ميتشل بما تشمل من وق  
إىل مائدة املفاوضات وهذه العملية طبيق االتفاقات املوقعة والعودة وجتميد شامل للنشاطات االستيطانية وت

  .بحاجة إىل رقابة مستقلة من قبل طرف ثالث
إننا نرى من الواجب العمل سوية وكل منا يف جمتمعه لوضع حد للتدهور احلاصل يف عالقتنا املشتركة   

  .وتعزيز اإليمان واألمل يف السالم وإعادة بناء الثقة
    

  املوقعون من اجلانب الفلسطيني
حنان عشراوي عضو اجمللس التشريعي األمين العام . ـ د2. ـ ياسر عبد ربه وزير الثقافة واإلعالم1  

عضو اللجنة ـ حكم بلعاوي عضو اجمللس التشريعي 3". مفتاح"للمبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار والديمقراطية 
. ررينـر شؤون األسرى واحملــ هشام عبد الرازق وزي5. رملانيةــ نبيل عمرو وزير الشؤون الب4. "فتح"املركزية حلركة 
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ـ حافظ البرغوثي، 8. غابي برامكي نائب رئيس جامعة بير زيت السابق. ـ د7. عة القدسـسري نسيبة رئيس جام. ـ د6
سليم تماري مدير مركز الدراسات . ـ د10. مؤسسة رواق نظمي اجلعبة مدير عام. ـ د9". احلياة اجلديدة"رئيس حترير 

ـ سليمان 12". باسيا"ألكاديمية للشؤون الدولية مهدي عبد الهادي مدير اجلمعية الفلسطينية ا. ـ د 11.املقدسية
و زايدة وكيل وزارة ـ سفيان أب14. ـ جورج إبرهيم مدير مسرح القصبة13. صور مدير مركز الواسطي للفنونـمن

ـ سمعان خوري مدير عام مركز 16. ـ جمال زقوت مدير عام التنسيق، وزارة الشؤون املدنية15. الشؤون املدنية
ـ أسعد 19. ـ سمير حليلة مدير شركة نصار18. سمير عبد الله مدير مؤسسة بالتريد. ـ د17. اإلعالم الفلسطيني

ـ 22. ـ سمير الرنتيسي، مستشار إعالمي لوزير الثقافة واإلعالم21 .كاتب ـ عبد الرحمن عوض الله،20. األسعد، كاتب
  .غيث العمري، حمتم ـ24 .ـ رامي شحاده، حمام23. نسرين احلاج أحمد، حمامية

  
  املوقعون من اجلانب اإلسرائيلي

لسالم اآلن، ون، اـأرييه أرن. ـ د3. ر سابقــ شيم أورون، ميرتس، وزي2. جانيت أفياد، السالم اآلن. ـ د1  
سور ـ بروف6. رينكر، اجلامعة العبريةـ بروفسور مناحم ب5. ـ يوسي بيلين، وزير سابق من حزب العمل4. ميـأكادي

ـ بروفسور موشيه هولبرتال، 9. يوسي داهان. ـ د8. ـ ديفيد غروسمان، كاتب تقدمي7. غاليا غوالن، السالم اآلن
دان . ـ د12. ـ بروفسور يرمياهو يوفيل، اجلامعة العبرية11. تقدمييهوشواع، كاتب . ب. ـ أ10. اجلامعة العبرية

ـ 15. ـ دانيال ليفي، نشيط سالمي14. مركز ستينماتز للسالم ـ بروفسور إيلي ياعر،13. تل أبيبيعقوبسون، جامعة 
ـ بروفسور 18. يتسهار كاتب تقدمي. ـ س17. ـ أفيشاي مارغليت، اجلامعة العبرية16. رونيت ماتالون، كاتب تقدمي
ـ يئير 21. ـ رون بانداك، مركز بيرس للسالم20. وس عوز، كاتب تقدميــ عام19. سامي سموحا، جامعة حيفا
مناحم . ـ د24. إفرايم كلينمان، اقتصادي. ـ د23. نيسيم كالديرون، أكاديمي. ـ د22. تسابان، وزير سابق، ميرتس

ـ سايل ريشيف، السالم اآلن، 26. ، أكاديمي ورئيس دار نشرأفياد كالينبرغ. ـ د25. كالين، جامعة بار ـ إيالن
  .ـ بروفسور يويل تامير، وزير سابق من حزب العمل27. حمامية

  
  

  
  

                                                 
 مؤسسة الدراسات املقدسية: هكذا يف األصل، والصحيح.  

 



 

 
 

  

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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