
 ّ ي
"نحن" للجمهور الفلسطي�ن

المجتمع  ي 
�ف التماسك  جديدا.  إرسائيليا  إجماعا  "نحن"  حركة  تقود 

ة آخذ بالتداعي لأّن المجموعات الثقافية  ي العقود الأخ�ي
الإرسائيلي �ف

المتنافسة داخل إرسائيل تتعزز واحدة عل حساب الأخرى، ولوجود 
رسائيلّية الفلسطينّية. هدفنا هو الحد من  خالفات بشان القضية الإ
ومن  رائدة،  اجتماعية  مؤسسات  خالل  من  الجتماعي  النشقاق 
رسائيلّية، اليمينية واليسارية ،  ف الفئات الإ خالل تسوية الخالفات ب�ي
ح برنامج  المتدينة والعلمانية، اليهودية والعربية.  لهذا الهدف، نق�ت
كاء متساوون‘ يستند عل مبدأ المنفعة المتبادلة Win-Win: يتم  ‘رسش
ف  معا دون أن يتخل أي جانب  تعزيز دولة إرسائيل والفلسطيني�ي
السياسية  المجموعات  كافة  كذلك  الآخر،  الجانب  بيد  ه  مص�ي عن 
منفصلة  فلسطينية  دولة  إقامة  إىل  ندعو  نحن  إرسائيل.  داخل 
إىل جانب وضع دستور  آمنة،  يهودية  أقلّية  داخل خطوط 67 مع 
ي إرسائيل مع أقلية فلسطينية 

إرسائيلي يهودي ديموقراطي فيدراىلي �ف
نشاء مجتمعات  ة ومتساوية الحقوق. يهدف نهجنا الفيدراىلي لإ كب�ي
ي إرسائيل.  فيما 

دستورية غ�ي إقليمية للخدمات الدينية والثقافية �ف
 . ّ ي

احنا للجمهور الفلسطي�ن ات اق�ت ن يلي عرض م�ي

سنوات  منذ  مستمر   ّ ي
الفلسطي�ن  - ّ رسائيلي الإ الرصاع  أّن  برأينا 

عل  ف  الإرسائيلي�ي قوة  تعززت  ة  الأخ�ي سنة  المئة  ي 
�ف لأنّه  عديدة 

الناتج:  الوضع  عن  مسؤولن  ف  الجانب�ي كال   . ف الفلسطيني�ي حساب 
الحركة  قامت  يهوديّة  أغلبّية  ذات  يهوديّة  دولة  إنشاء  أجل  من 
ف ومنحتهم  الصهيونية بجلب العديد من يهود العالم إىل فلسط�ي
الموارد، الأرض، الأمن والثقافة. من خالل هذا العمل سببت الحركة 
الحالت  من  كث�ي  ي 

و�ف الفلسطينية  لالأسواق  ار  الأ�ف الصهيونية 
استولت عل أراضيهم بدون أن تظهر أّي مسؤولية وأخوة تجاههم. 
ي إقامة 

ي موقف ينكر الحق �ف
ي الجانب الفلسطي�ف

ي المقابل تجذر �ف
�ف

اليهودي. لهذا  القومي  بالتاريخ  اف  دولة يهودية، جراء عدم الع�ت
ف  ب�ي عنيفة  مواجهات  ي 

يطا�ف ال�ب النتداب  خالل  اندلعت  السبب 
. ف الجانب�ي

 ّ الإرسائيلي الرصاع  لحّل  محاولت  عدة   ، ف السن�ي مر  عل  أجريت 
. مع ذلك، لم تختِف المواجهات من حياتنا، بسبب، من  ّ ي

الفلسطي�ف
ف  الفلسسطيني�ي ف  الالجئ�ي لمشكلة  الحل  غياب  الأخرى،  الأمور  ف  ب�ي
ي 

الفلسطي�ف رهاب  ّ والإ الإرسائيلي الحتالل  من سنة 1948، وبسبب 
ي الضفة الغربّية وقطاع غزة. تواصل هذه المشاكل تعزيز إرسائيل 

�ف
ي سنوات ال 90 

. لم تحاول عملّية السالم �ف ف عل حساب فلسط�ي
ف الحدود  ، وإنما فقط جرى تعي�ي ف ف الشعب�ي تغي�ي بنية العالقات ب�ي

والفصل بينهما، وهذا كان أحد أسباب فشلها. 

ف غ�ي  ي تجاه المواطن�ي ف يجري  داخل إرسائيل تخصيص موارد تمي�ي
اليهود، وبإمكان وزراء الحكومة الذين يمثلون جمهورا معينا استبعاد 
يبعد  الوضع  هذا  آخر.  لجمهور  ي 

وثقا�ف ي 
دي�ف تعليمي،  برنامج  أي 

ي عن التعاون مع الدولة للدفاع عن 
العديد من المجتمع الفلسطي�ف

 ، ف رسائيلّية". هكذا يتم تعزيز المتطرف�ي نفسه ضد فرض "الهوية الإ
التسويات  وتجنب  الصفوف  بتضييق  يرغبون  الذين  وعربا،  يهودا 

رسائيلّية. وهكذا تتمّزق الديموقراطية الإ

تقود حركة "نحن" إجماعا إرسائيليا جديدا. 
نحن ندعو إىل إقامة دولة فلسطينية 

منفصلة داخل خطوط 67 مع أقلّية يهودية
 آمنة، إىل جانب وضع دستور إرسائيلي يهودي 

ي إرسائيل مع أقلية فلسطينية 
ديموقراطي فيدراىلي �ن

ة ومتساوية الحقوق  كب�ي



نحن نؤمن  أّن كل رجل وأمرأة، يهوديا كان أو فلسطينيا، 
الحرية  ي 

�ف الأساسّية  النسان  بحقوق  التمتع  ي 
�ف الحق  يمتلك 

ي 
ي الحق �ف

والمساواة. لكل من الشعب اليهودي والشعب الفلسطي�ف
ه وإقامة دولة قومية مستقلة وآمنة عل أرضهم، طالما  تقرير مص�ي
إلغاء هذه  الجانب الآخر. ل يمكن  أن هذا الحق ل يمس بحقوق 

الحقوق ح�ت عندما يرتكب الطرفان الأخطاء. 

وأن  يهوديّة  أغلبّية  ذات  تكون  أن  إرسائيل  عل  أّن  نعتقد  لذلك، 
ف بحق العودة. إضافة إىل ذلك، عل الرغم من أّن المستوطنات  تع�ت
ي 

�ف وتساهم  التاريخي  وطنهم  إىل  اليهود  بانتماء  الشعور  تعزز 
الوجود عندما  ي 

�ف الحق  لها  ليس  أنه  إل  أمن دولة إرسائيل،  زيادة 
تكون جزءا من منظومة المس بالحقوق الفلسطينية. لذا يجب عل 
ي الضفة الغربّية- التغ�ي أو الإخالء. من ناحية 

الستيطان الإرسائيلي �ف
ي استخدام 

ي أي حق �ف
أخرى نعتقد أنه ل يوجد للجانب الفلسطي�ف

اليهود ح�ت ولو كان تحت تفس�ي ‘مقاومة الحتالل‘.  رهاب ضد  الإ
الدولية،  ف  القوان�ي بموجب  محظور  ف  للمواطن�ي المتعمد  القتل 
تماما  محظور  طة  وال�ش الجنود  ضد  العنف  استخدام  وكذلك 
ف للتسوية  اح نهج�ي بوجود إمكانيات أخرى.عل هذا النحو يمكن اق�ت

كاء متساوون".  رسائيلّية الفلسطينية: نهج الفصل وبرنامج "رسش الإ

أجل  من   ، ف الطرف�ي لحقوق  صارم  تنفيذ  إىل  الفصل  نهج  يدعو 
نهج  هو  "الفصل"  بينهما.  والسياسي  ي 

الجغرا�ف الفصل  تحقيق 
أوسلو  اتفاقيات  منذ  والفلسطينية  رسائيلّية  الإ التفاوض  فرق  ف 

ّ م�ي
المسؤولية  الجانبان  يتحمل  ل  النهج  هذا  خالل  من  بعدها.  وما 
الثقة  مشاعر  ف  الشعب�ي ف  ب�ي تسد  ولم  مقبولة  الغ�ي  أعمالهم  عن 
ك. النقص من وجهة النظر الإرسائيلية هو أنه يتم  والتعاون المش�ت
ف من منازلهم بمعاناة شديدة، بينما النقص من  إجالء المستوطن�ي
اف بحق  وجهة النظر الفلسطينية هو أن إرسائيل ل تحتاج إىل الع�ت
ف  ف الفلسطيني�ي العودة بل إىل منح المواطنة لعدد قليل من الالجئ�ي
لأسباب انسانية. يعرف جميع القادة المؤيدون لنهج الفصل أنه إذا 
ي تخرج 

رهابية ال�ت ي منع الأنشطة الإ
لم تنجح الدولة الفلسطينية �ف

، فمن المتوقع أن يهاجم جيش الدفاع  ف من أراضيها ضد الإرسائلي�ي
هذه  تحت  يمكن،  ل  ة.  كب�ي بقوة  الفلسطينية  الدولة  الإرسائيلي 
ة أمام الدولة الفلسطينية  الظروف، أن تكون هناك فرص نجاح كب�ي
ي تعزيز قوتها 

ي تحقيق الستقرار والزدهار، وستواصل إرسائيل �ف
�ف

ي الضعف. لذلك تعتقد 
ي �ف

ومكانتها بينما يستمر الجانب الفلسطي�ف
اجتماعية  كارثة  إىل  سيؤدي  الفصل  نهج  تطبيق  أن  "نحن"  حركة 

. ف وأمنية لكال الشعب�ي
رسائيلية  الإ الحكومة  إذا توصلت  أنه  بالرغم من ذلك، موقفنا هو 
ي المستقبل إىل اتفاقية "فصل"، تشمل إخالء 

والسلطة الفلسطينية �ف
"نحن"  حركة  تدعم  سوف  ة،  كب�ي مساحات  وتبادل  المستوطنات 
عل  التفاقية  ي 

�ف الأمنية  التسويات  تستند  :أن  ف ط�ي ب�ش اح  الق�ت
معادلة ‘انسحاب مقابل الهدوء‘، وتوف�ي رد ذو مصداقية لسيناريو 
البداية  منذ  تدعم  "نحن"  حركة  لكن  الفلسطينية.  الدولة  انهيار 

كاء متساوون". برنامج "رسش

كاء متساوون‘ لحركة "نحن" هو نهج  برنامج ‘رسش
ي إطاره الطرفان عل 

اتيجي جديد للتسوية السياسية. يحصل �ف اس�ت
لكنهم   ، الدوىلي للقانون  وفقا  والقومية  النسانية  حقوقهم  كامل 
إىل  ويقودون  مقبولة،  الغ�ي  أعمالهم  عن  المسؤولية  يتحملون 
وأمنهم  هم  التخلي عن مص�ي بدون  ف  الجانب�ي ي  ف شع�ب ب�ي مصالحة 

للجانب الآخر.

طار المسؤولّية عن أعمالها الغ�ي مقبولة  ي هذا الإ
تتحمل إرسائيل �ف

ف  ، النكبة والحتالل. كذلك أن تع�ت ي
ي موضوع نزع ملكية الأرا�ف

�ف
به  يشعر  الذي  ي 

والدي�ف التاريخي  القومي،  بالنتماء  بالشعور 
الفلسطينيون تجاه هذه البالد بأكملها. يجب معرفة أّن العديد من 
ف  رهاب العنيف ضد السكان المدني�ي ف يرفضون بشدة الإ الفلسطيني�ي
. ف اليهود، لكنهم ل يدينونه عالنية لأنهم يخشون اعتبارهم متعاون�ي

ي برنامج   
رسائيليون والفلسطينيون "�ن يحقق الإ

ي تقرير المص�ي  
كاء متساوون‘ حقهم �ن    ‘رسش

      وكافة حقوقهم النسانية، لكنهم يتحملون  
         المسؤولية عن أعمالهم الغ�ي مقبولة دون  
هم وأمنهم بيد الآخرين"            التخلي عن مص�ي



مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  إىل  ندعو  نحن  الأساس  هذا  عل 
المناطق، وعاصمتها  ي 

�ف تبادل محدود جدا  داخل مناطق 67، مع 
الفلسطينّية  للسيادة  الأقىص  منطقة  تخضع  قّية.  ال�ش القدس 
ي الخارج ساحة المساجد مؤسسة  ي الحائط الجنو�ب

الكاملة، وتقام �ف
ف إرسائيل بحق  أورشليم. تع�ت ي 

اليهودي �ف اث  لل�ت رسمية حكومية 
اختيار  ي 

�ف الحق  لجئ  لكل  ويكون   . ي
الفلسطي�ف للشعب  العودة 

عل  للحصول  دوره  وانتظار  وسلطتها  إرسائيل  ف  لقوان�ي الخضوع 
الحصول  أو  الفلسطينية  للدولة  النتقال  أو  الرسائيلية  المواطنة 

عل تعويضات. 

إرسائيل،  ي 
�ف ف  الفلسطيني�ي ف  الالجئ�ي تجنيس  تحديد  يتم  ذلك،  مع 

بحيث يتم الحتفاظ بأغلبّية يهودية ثابتة بنسبة %70 من مجموع 
وتدريجي  صحيح  بشكل  استيعابهم  وسيتم  إرسائيل،  ي 

مواط�ف
بلدات فلسطينية جديدة  إقامة  ف سنة من خالل  عل مدار خمس�ي
واندماجهم ببلدان قائمة. ستبقى إرسائيل عل وضعها الحاىلي كدولة 
ف جميع مواطنيها  يهودية ديموقراطية، لكن تتحول إىل دولة مساواة ب�ي
بواسطة آلية فدرالية غ�ي إقليمية. ستتيح هذه الآلية لكل %6 فما 
للخدمات  ي دستوري 

إقامة مجتمع سكا�ف ي إرسائيل 
فوق من مواط�ف

ي 
�ف ي 

الفلسطي�ف ي 
السكا�ف للمجتمع  يمكن  وهكذا  والثقافية.  الدينية 
إرسائيل أن يقيم لنفسه حكما ذاتيا ثقافيا ووطنيا. 

الفلسطينية  الأحزاب  بإمكان  الفيدراىلي سيكون  الدستور  بعد وضع 
ي المطالبة بإلغاء وضع إرسائيل كدولة قومية 

ي إرسائيل الستمرار �ف
�ف

يهودية وإقامتها كدولة مدنية أو ثنائية القومية، كما تفعل اليوم، 
إذا نجحوا بإقناع أغلبية بنسبة %75 من سكان الدولة. 

أعمال  المسؤولية عن  تحمل  ن  الفلسطيني�ي نتوقع من  المقابل  ي 
�ن

اف بشعور  رهاب الفلسطينية ضد اليهود منذ وعد بلفور، والع�ت الإ
ي الذي يشعر به اليهود تجاه هذا 

النتماء القومي، التاريخي والدي�ف
ي كل 

البلد بأكمله. تجدر معرفة أن المجتمع اليهودي عاش دائما �ف
ي الضفة 

ف موجودون �ف ف الإرسائيلي�ي ف وأن أحفاد المستوطن�ي فلسط�ي
بقيم  يؤمنون  ف  المستوطن�ي من  العديد  أجيال.  ثالثة  منذ  الغربية 
هم  ذلك  من  بالرغم  لكن  الحتالل.  ويعارضون  النسان  حقوق 
رهاب  متصالحون معه لأنه برأيهم ل توجد طريقة أخرى لكبح الإ

ي والتعب�ي عن انتمائهم إىل بلدهم.
الفلسطي�ف

إىل   ّ ي
الفلسطي�ف الجانب  للمصالحة،  احنا  اق�ت يدعو  ذلك،  عل 

الغربّية  الضفة  ي 
�ف ف  الإرسائلي�ي ف  المستوطن�ي ف  تمك�ي عل  الموافقة 

ف  كمواطن�ي منازلهم  ي 
�ف والبقاء  الحتالل،  بفظاعات  اف  الع�ت

ي يهودي تحت 
ف متساوي الحقوق والواجبات مع حكم ذا�ت فلسطيني�ي

ف إىل  ف المعارض�ي . سيتم إجالء الإرسئيلي�ي ّ ي
الفلسطي�ف القانون  غطاء 

داخل إرسائيل.

جيش  يبقى  لكن   ، ف الفلسطيني�ي ليد  الأمنية  المسؤولية  تنتقل   .
الدفاع الإرسائيلي كدفاع محيطي محدود عن المستوطنات. حدوث 
كان سيمكن  ي إرسائيل من أي نوع 

سبب وجيه يهدد سالمة مواط�ف
الدولة  مناطق  ي 

با�ت لكافة  الإرسائيلي  الدفاع  لجيش  مستقل  دخول 
. بعد  ّ اف دوىلي الفلسطينية لأوقات محددة ومرات متكررة تحت إرسش
ة اختبار ووفقا للوضع الذي سينتج سيتم سحب جيش الدفاع  ف�ت
ي حالت الطوارئ فقط. 

بالدخول للمنطقة �ف ّ ويسمح له  الإرسائيلي
ي 

ي لمواط�ف
ستتم مناقشة الخطوط العريضة لتسوية الوضع المد�ف

ي سُتمنح 
، والخطوط العريضة للتعويضات ال�ت ف ي فلسط�ي

إرسائيل �ف
إرسائيل  ي 

حكوم�ت بموافقة   ، ي
الما�ف أحداث  عن  ف  للفلسطيني�ي

ف الذين  . من جانبها ستدفع إرسائيل تعويضات للمستوطن�ي ف وفلسط�ي
ي 

سيتم إجالؤهم أو الذين سيختارون مغادرة منازلهم. سيسمح �ف
ي كال البلدين بإجراء تعاون اجتماعي 

نهاية العملّية السياسّية لمواط�ف
ي كامل وحر.

ووط�ف

تسوية  إىل  التوصل  قبل   , النتقالّية  المرحلة  ي 
�ف

قامة دولة فلسطينية  لإ ميدانية  أعمال  تنفيذ  كاملة، يجب  سياسية 
حديثة ومستقرة ذات أقلّية يهودية آمنة. لهذه الغاية، يجب إنشاء 
ي مناطق C، عل سبيل المثال 

قرى ومؤسسات اجتماعية جديدة �ف
نشاء بنية تحتية اجتماعية واقتصادية حديثة للدولة  قرى طالبّية، لإ
ف  الفلسطينية المستقبلية. بالإضافة إىل ذلك، يجب دعم الإرسائلي�ي
فون بالحقوق الفلسطينية.  ي الضفة الغربية ويع�ت

الذين يعيشون �ف
ف اليهود الذين يعلنون عن استعدادهم  سيكون بإمكان المستوطن�ي
، زيادة التعاون القتصادي  ف ي دولة فلسط�ي

ي المستقبل �ف
للعيش �ف

ي محيطهم، وكذلك 
ف �ف ف السكان الفلسطيني�ي والجتماعي بينهم وب�ي

ي منطقتهم. 
نطاق البناء �ف

الدوىلي  للقانون  خالفا  العمل  يواصلون  الذين  المستوطنون  لكن 
 ، ي

الفلسطي�ف الحياة  الفلسطينية ونسيج  بالحقوق  ر  ويلحقون الرصف
إخالؤهم  سيتم  المستقبلية،  الفلسطينية  الهوية  ويرفضون 
رسائيلية عل تعويضات قبل التوقيع  وسيحصلون من الحكومة الإ
تعزيز  عاتقها  "نحن" عل  تأخذ حركة  الكاملة. سوف  التسوية  عل 
ف السلطات  ي ب�ي

ي الضفة الغربية، رهنا بالتفاق القانو�ف
كافة أفكارها �ف

الفلسطينية والرسائيلية. 

اح "نحن"  فة اق�ت تكمن م�ي



ي استعداد مؤسسي 
من وجهة النظر الفلسطينية �ف

اف بمسؤولية إرسائيل  ، الع�ت ي الخط الأخرصف
الحركة اليهود، عل جا�ف

ي 
ي �ف

ف بالتاريخ الفلسطي�ف . نحن نع�ت ي
عن وضع الشعب الفلسطي�ف

البالد، ونؤيد حق العودة والستقالل الدستوري للخدمات الدينية 
ي إرسائيل. بالإضافة إىل ذلك، نحن 

ي �ف
والثقافية للمجتمع الفلسطي�ف

ح انسحاب الحتالل إىل الوراء من أجل إقامة دولة فلسطينية  نق�ت
ف  داخل خطوط 67، ونقل السيادة عل المسجد الأقىص للفلسطيني�ي
وإذا لزم الأمر دعم إخالء المستوطنات ح�ت قبل التفاق الشامل. 

ي إرسائيل لالنضمام 
ف والفلسطينيات مواط�ف لهذا، ندعو الفلسطيني�ي

ف  كداعم�ي الحركة،  ي 
�ف متساوين  كأعضاء  الجتماعية  لمؤسساتنا 

ف أو كمستشارين خارجي�ي

ي الميدان 
من ناحية الممارسة العملّية �ف

اكة  رسش تعزيز  عل  تعمل  رائدة  اجتماعية  مؤسسات  نؤسس  نحن 
ي 

ف المجموعات الوطنية، العلمانية والدينية �ف متبادلة طويلة الأمد ب�ي
ي إرسائيل، قرى طالبّية لمجموعات 

إرسائيل. كخطوة أوىل، نؤسس �ف
كات  ومش�ت كي 

لمش�ت القرى  هذه  ستوّفر  كة.  ومش�ت متنّوعة  سكانّية 
العمل  سوق  نحو  وتوجيه  منخفضة  بأسعار  مساكن  نامج  ال�ب
والمشاركة  المجتمع  أجل  من  تطّوع  ساعات  مقابل  هذا  الخاص. 
نعمل  ذلك،  إىل  بالإضافة  السكانّية.  المجموعات  تعليم  برنامج  ي 

�ف
داخل  متنّوعة  مجموعات  ف  ب�ي ولقاءات  كة  مش�ت إجراء جولت  عل 
، بغية خلق رموز  ف ف اليهود والفلسطين�ي الشعب اليهودي، وكذلك ب�ي
رسائيلّية. لحقا، سنتجه نحو إقامة مؤسسات  جديدة من الأخوة الإ
أجل  من  متباعدة  إرسائيلية  ف مجموعات  ب�ي اكة  لل�ش أخرى  ميدانية 

ي إرسائيل عل مختلف فئاتهم.
كافة مواط�ف

حازت مواقفنا الدستورية ومؤسساتنا الجتماعية عل الدعم الخطي 
من قبل حائزين عل جائزة إرسائيل، كبار السلك الأكاديمي، رؤساء 
اليهودا والعرب،  الدين.  ي سابقا ورجال 

بلديات، كبار الجهاز الأم�ف
متدينون وعلمانيون، رجال ونساء. "نحن".


