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  :يف نداء إىل األمم املتحدة واالحتاد األوروبيأكاديميون ومثقفون فرنسيون  

  وعاصمتها القدس الشرقية 67فوراً بدولة فلسطينية بحدود لالعتراف 
  

أبريل /نيسان 28يوم  "املوند"شخصية فرنسية عبر جريدة  17هنا النص احلريف للنداء الذي وجهته 
احلل النهائي "العتراف بدولة فلسطينية وفقاً للقانون الدويل وبما يؤمن ل، داعية اجملتمع الدويل 2011

  ":  والعادل والدائم

  

يطانية اإلسرائيلية االستمرار يف السياسة االستو ق األوسط على مفترق طرق،رالشإن 

. إىل انفجار انتفاضة ثالثة اليأسوقد يؤدي  حائط مسدود، وصول مفاوضات السالم إىلب تسبب

فلسطينية بدولة  العربية تقرر مصيرها بنفسها، وحده االعترافالشعوب  فيه الوقت الذي بدأتفي ف

  .يفتح أفقاً جديداًس القدس الشرقية عاصمة لهاوب 1967ما قبل حرب  داخل حدود

مم العامة لأل على اجلمعية اقترح الرئيس باراك أوباما 2010سبتمبر /أيلول 24يف 

هو الدولة  املقبل مع اتفاق يحمل عضواً جديداً إىل األمم املتحدةالعودة يف العام "املتحدة 

  ".سرائيلإتعيش بسالم إىل جانب والتي  الفلسطينية املستقلة وذات السيادة 

عباس قام بجولة من أجل احلصول على  الرئيس حممودف. لقد آن األوان لتحقيق ذلك

عدد من الشخصيات من قدامى املسؤولين  بادر ،ل نفسهاويف إسرائي. اعتراف بالدولة الفلسطينية

مبادرة  إعالنإىل  ومن رجال األعمال ،ويف اجليش] الشاباك[ األمن العاميف املوساد ويف جهاز 

شخصية  60 وقعت ،بعدها. ولة فلسطينية إىل جانب إسرائيلتؤيد قيام د" سالم إسرائيلية"

اع يف جماالت األدب والفن والعلم، دشخصية حصلت على جائزة إسرائيل لإلب 17بينها  ،إسرائيلية

رأينا ما يحدث يف الدول لقد نظرنا حولنا و" :جاء فيها "االستقالل عن االحتالل"عريضة تطالب بـ 

  ".أنه حان الوقت كي يرفع اإلسرائيليون أصواتهماجملاورة، وارتأينا 
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 فشل مشروععاماً على  64إننا ندعو اجملتمع الدويل إىل حتمل مسؤولياته بعد مرور 

  .إىل القانون الدويل استناداًتأمين احلل النهائي والعادل والدائم  والعمل على تقسيم فلسطين،

سطينية ضمن حدود املبادرة إىل االعتراف فوراً بالدولة الفل األوروبيعلى فرنسا واالحتاد 

إىل االعتراف  األمم املتحدة ندعو ذلكعتبار القدس الشرقية عاصمة لها، كوا، 1967ما قبل حرب 

  . بالدولة الفلسطينية فوراً

ال يمكننا االعتماد على السلطات احمللية والدولية فقط، فمن واجبنا كمواطنين  إالّ إنه

إننا ندعو الشخصيات واملثقفين بغض النظر عن ، لذا. تعبئة الرأي العام كي يضغط يف هذا االجتاه

ر السالم على احلرب، ومن أجل كي ينتص النداءجذروهم واجتاهاتهم وحساسياتهم إىل تلبية هذا 

  .ين يف العيش على أرض واحدةوضمان مستقبل الشعب ،منع وقوع مآسي جديدة

  

مؤرخ  -؛ برتران بادي)l’EPHE)Sorbonne مدير الدراسات يف  -جان كريستوف أتياس: املوقعون
 L’EPHEمديرة األبحاث يف  -أستير بنباس امل اجتماع؛عمؤرخ و جان بوبروت سياسي؛

)Sorbonne(؛ جان دانيالديدرو -جامعة باريس السادسةيف  أستاذة -ير جوندرومونيك شوميلي ؛- 
 - حمامية وسفيرة يف األونيسكو؛ ستيفان هسيل -يميجيزيل حل ناشر؛ -صحايف وكاتب؛ فرانسوا جيز

 -؛ روجيه مارتليسانت دونيز -جامعة باريس السابعة  يف أستاذ-دانيال لندنبيرغ، فرنسا؛سفير 
فنان تشكيلي؛  -أرنست –أرنست بينون  عامل اجتماع؛ -عامل اجتماع؛ بيار نورا -مؤرخ؛ إدغار موران

  .مؤرخ وصحايف -دومينيك فيدال كاتب؛ - نسوا سالفينفرا فيلسوف؛ -جويل رومان



 

 
 

  
، وال الدراسات الفلسطينية ؤسسةالدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة مل مؤسسة

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . إدارة املؤسسةيمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

  ipsbrt@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


