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 حركة السالم الفلسطينية

 ربيع عبد العزيز  دمحم. د

   األطراف ومتعددة الثنائية الجهود فشل إن
 
   سلم   حل ايجاد ف

 رب  ع مدى عىل للرصاع العرب   الصهيوب 

وري من جعل المباحثات، من قرن  المعضلة، هذه مع للتعامل جديد وأسلوب جديدة رؤية ميالد الرص 

   ودائم شامل سالم وتحقيق
 
   تراوح" السالم عملية" كانت وفيما. فلسطي    ف

 
كانت حركة  مكانها، ف

   االستيطان
 
   ف

   األراض 
 يتجاوز المستوطني    عدد جعل ما الخىط، تسارع 7691 عام إرسائيل احتلتها الت 

   تسبب وهذا مستوطن، ألف 177
 
وع وجعل السالم، عملية وأد ف  إذ. للتطبيق قابل غي   الدولتي    مشر

   زعيم يجرؤ ال المستوطنات، تفكيك عىل إرسائيىل   زعيم يجرؤ ال بينما
 حق" عن التنازل عىل فلسطيت 

وا الذين للفلسطينيي   " العودة  معظم فإن المباحثات، فشل ومع. 7691 عام منذ بيوتهم ترك عىل أجي 

 فرصة الجانبي    عىل المتطرفي    أكي   كسب فيما األمل، فقدوا السلم   بالتعايش المؤمني    والعرب اليهود

وي    ج نادرة امجهم للي     تسبب ما حقه، وإلغاء اآلخر إقصاء إىل الداعية لي 
 
 المنطقة شعوب كل تعرض ف

ولما كان من غي  الممكن التوصل لدولة واحدة من خالل المفاوضات، فإن تشكيل حركة . جسيم لخطر

 . سالم عالمية يصبح السبيل لتحقبق الغرض المطلوب

 إقامة: فقط واحد هدف لتحقيق يسىع دوىل   سياس   تنظيم ه  ( حركةال) الفلسطينية السالم حركة

اب كامل عىل واحدة علمانية ديمقراطية دولة ، الي   
   وي  هودها فلسطي    عرب فيها يعيش الفلسطيت 

 
 سالم ف

 تشارك سوف الهدف، هذا تحقيق أجل ومن. وواجبات متساوية بحقوق يتمتعون مواطني    بوصفهم

   الحركة
 
، كتنظيم والفلسطينية اإلرسائيلية االنتخابات ف تقوم بدعم مرشحي   لالنتخابات النيابية، و  سياس 

  . السائدة والقواني    اإلعالمية القنوات ضمن الواحدة الدولة لفكرة وي    جوالي  
 
امها ضوء وف  واحد، بهدف الي  

 من لكل المجال تفتح ك   اقتصادية أو اجتماعية طبيعة ذات مبادرات طرح عن تمتنع سوف الحركة فإن

   السلم   بالتعايش يؤمن
 
امجه االحتفاظ مع تها،مظل تحت لينضوي واحدة دولة ف . األخرى الخاصة بي 

   وهذا
   عضوا يكون أن أفكار، من به يؤمن عما النظر بغض شخص، كل حق من أن يعت 

 
يطة الحركة، ف  رسر

م أن اب كامل عىل واحدة يهودية عربية دولة إقامة بهدف يلي   ، الي   
   يساهم وأن الفلسطيت 

 
 التوعية برامج ف

ية    الجماهي 
   الرصاع أطراف من طرف كل رؤية تغيي   تستهدف الت 

وع اإلنساب  وي    ج لهذا المشر لآلخر، والي 

  كافة المحافل الفلسطينية
 
 .   والعربية والدولية بال استثناء واليهودية ف

   الرئيسية الخطوط كانت لما
 ذات اليوم أصبحت قد البعض بعضها عن مجتمع كل فئات تفصل الت 

 االجتماعية الطبيعة ذات الديمقراطية المعادلة فإن اقتصادية، اجتماعية منها أكي   ثقافية اجتماعية طبيعة

   االقتصادية،
 عىل قادرة تعد ولم صالحيتها، فقدت واحد صوت مواطن لكل أن أساس عىل تقوم والت 

   ضئيلة أقلية مكن نظام إىل المعادلة تلك تحولت لقد. أهدافها تحقيق
 
 من" ديمقراط  " مجتمع كل ف

   والتحكم األغلبية الستغالل أداة واستخدامها السلطة، احتكار
 
 باستطاعة يعد لم إنه وحيث. مصائرهم ف

 يضمن وأن بد ال المنشودة للدولة الديمقراط   النظام فإن مساواة، او اجتماعية عدالة تحقيق هذا النظام
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   المجتمع فئات كافة مشاركة
 
حة المعادلة تدعو لهذا،. السياسية العملية ف  السلطة تقاسم إىل المقي 

اك مع واليهود، العرب بي    السياسية    المجتمع منظمات إرسر
 شأنه من وهذا. الجانبي    عىل الرئيسية المدب 

ل أن ك وطن إىل فلسطي    ُيحوِّ    يعيشان لشعبي    مشي 
 
   النموذج ويجعل سالم، ف

  الفلسطيت 
ا
 يحتذى مثال

، به
ً
   الشعوب تمكي    عىل قدرته بسبب عالميا

   الت 
اع تعاب   والعيش سلمية، بطرق مشاكلها حل من الي  

ك وطن حدود ضمن بسالم  . مشي 

   المشاركة أجل ومن
 
 أن قررت الفلسطينية السالم حركة فإن الرصاع، جانت    عىل السياسية العملية ف

 حق أن ومع. مساندة وأخرى عاملة عضوية لديها يكون وأن العضوية، عىل تقوم عالمية منظمة تكون

   المشاركة
 
   السياسية العملية ف

 
  سيكون فلسطي    ف

ً
   محصورا

 
 كافة حق من أنه إال العاملة، العضوية ف

   المشاركة األعضاء
 
   اللجان عضوية ف

 لعضوية واحدة مرة فيدفع العضوية رسم أما. الحركة تشكلها الت 

 . دوالر 777يكون الحد األدب   أن عىل عضويته، رسوم تحديدب شخص لكل السماحو  الحياة، مدى تستمر

   المبادئ أهم التالية النقاط وتحدد
   واألهداف الحركة، عليها تقوم الت 

 :تحقيقها إىل تسىع الت 

اب دولة إقامة .7    واحدة عىل كامل الي 
 يعيشوا أن فلسطي    وعرب يهود كل حق من يكون الفلسطيت 

   متساوين كمواطني    فيها
 
 .والوجبات الحقوق ف

ح الدولة اسم .2  (The Holly Land State of Palestine)" الفلسطينية المقدسة األرض دولة" هو المقي 

   الشعبي    مشاركة ديمومة تضمن معادلة عىل يقوم للدولة دستور كتابة .3
 
 السلطة وتقاسم السلطة، ف

 .الوزراء ورئيس الدولة رئيس بي    التنفيذية

ة، النواب ومجلس الدولة رئيس بانتخاب الشعب قيام .9  الوزراء رئيس انتخاب مهام إسناد مع مبارسر

 ضمان مع المجلس، خارج من الشخص المنتخب وجميع الوزراء يكون أن عىل النواب، لمجلس

يعية التنفيذية السلطتي    فصل  . بعضا بعضهما عن والتشر

5.   
 
 ينتخب أن الدستور، بحكم النواب، مجلس عىل يكون الدولة، رئاسة بمنصب يهودي فوز حال ف

  . عرب    وزراء رئيس
 
 بحكم النواب، مجلس عىل يكون الدولة، رئاسة بمنصب عرب    فوز حال وف

 .يهودي وزراء رئيس ينتخب أن الدستور،

   المجتمع لمنظمات النواب مجلس مقاعد من% 25 تخصيص .9
 بي    مناصفة توزع الرئيسية، المدب 

 . واليهودية العربية المنظمات

، لمنظمات المجتمع النياب    المجلس مقاعد من% 25 تخصيص بعد .1  
الباقية عىل  المقاعد توزع المدب 

   االنتخابية األصوات األحزاب بناء عىل نسبة
 . كل حزب عليها حصلي الت 

 .  هافي مواطنا يكون الجديدة الدولة إعالن يوم اإلرسائيلية الجنسية يحمل من كل .8

 .  فيها مواطنا يكون الجديدة الدولة إعالن يوم الفلسطينية الجنسية يحمل من كل .6
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   ولد من كل حق من يكون .77
 
، ف    أجداده أو والدية أحد ولد أو فلسطي  

 
 وأن إليها، يعود أن فلسطي    ف

 واليهود العرب عىل يقترص ال الحق وهذا. فيها الدائمة اإلقامة منسنة  بعد جنسيتها عىل يحصل

 . استثناء بال األجنبية الجنسيات كافة حملة يشمل وإنما فقط،

   ممتلكاته كل أو بعض فقد من كل حق من يكون .77
 
 تلك يستعيد أن 7691 عام منذ فلسطي    ف

، مع خارج    تدخل أي دون شاء لمن ويبيعها يؤجرهاو يطورها  أن حقه من يكون كما الممتلكات،

ام بعدم ترحيل أي ساكن رغم إرادته  .االلي  

   عقبات الخمس عىل التغلب عىل القادر الوحيد الحل هو أعاله، جاء كما الواحدة الدولة حل إن
 تعيق الت 

 االمنية، والفلسطينيي    اإلرسائيليي    مطالب الفلسطينية، الدولة حدود القدس، مشكلة: الدولتي    حل

   اليهودية المستوطنات
 
، كما يضمن أيضا فلسطينيي   الجئي   اللل بالنسبة العودة وحق الغربية، الضفة ف

 . والضفة الغربية قطاع غزة توحيد إعادة 

  فلسطي    إعالن إن
ً
  وطنا

ً
كا عون الذين والعرب لليهود مشي 

ّ
  لهم أن يد

ً
   الحل هو فيها حقا

 اإلنساب 

   واليهود العرب عاش لقد. الفلسطينية األرض عىل عقود منذ الدائر للرصاع الوحيد
 
ان فلسطي    ف  كجي 

   وأصدقاء
 
، ف  

  العيش وبإمكانهم الماض 
ً
   جنب إىل جنبا

 
 فلسطي    عرب يملك ذلك، إىل إضافة. المستقبل ف

  وي  هودها
ً
  رصيدا

ا
ة العلمية الكفاءات من هائل  عىل قادرين يجعلهم ما والمال، الدولية والعالقات والخي 

 . العالم شعوب وحياة حياتهم ثري متنوعة وثقافة ديناميك   اقتصاد تطوير

  
 
 الكراهية من أنفسهم ويحرروا إنسانيتهم يستعيدوا أن العرب أو اليهود بإمكان ليس الواقع، وف

 إال المنطقة يجتاح الذي العقائدي التطرف تسونام   من وأحفادهم أطفالهم ينقذوا وأن والعداوة،

   السلم   بالتعايش
 
ك، وطن ف    التطرف إن. السلطات وتقاسم مشي 

 األمراض أخطر هو والعنرصي الديت 

  
   حي    إال يموت ال إلنه األمم، تصيب الت 

. دمه مص عىلوينمو  ويعيش فيه يسكن الذي الجسد عىل يقض 

  يعملوا أن العالم أحرار كل عىل كان لذلك
ً
   الجسم مناعة لتعزيز سويا

 اليهودي بشقيه الفلسطيت 

  وال
   أحقاد ويتجاوز الخبيث، المرض ذلك يواجه ك   فلسطيت 

 .وعادلشامل  سالم إىل وصوال الماض 

  العالم
 
  ضوء هذه الرؤية والحقائق، ندعو جميع المثقفي   والناشطي   السياسيي   ف

 
، خاصة أجمع ف

 ، والعمل عىل دعم فكرة إقامة دولةالسالم الفلسطينية هذه العرب واليهود، إىل االنضمام لصفوف حركة

 لعرب فلسطي   
ً
، تكون وطنا  

اب الفلسطيت  تع مواطنوها بحقوق ، يتموي  هودها  واحدة عىل كامل الي 

  سالم
 
وعة السالح وواجبات متساوية، ويعيشون ف   دولة ديمقراطية علمانية محايدة ومي  

 
 .ف

  االقتصاد السياس   "لقب أستاذ متمي   "ربيع أستاذ جامىع  سابق، يحمل عبد العزيز الدكتور دمحم 
 ف 

يةنحو ثلثها ، كتابا   43ما مجموعه  2776حت  عام  نشر . الدوىل      باإلنجلي  
، تدل كتاباته بالعربية والباف 

ية، والحوار بي   الشعوب  امه بالسلم والحرية والعدالة االجتماعية والتنمية البشر ونشاطاته عىل الي  

 .المختلفة والثقافات المتباينة
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