
 الصهيونية وتطلعاتها ا)ستقبلية

ساعد وزارة الحـكم يل ـم يم وـك زيت وا8خ احـمد غـن ير  عة ـب في جاـم استاذ  لي الجـرباوي  الدكتور ـع    ا8خ 
ـضية ـحل الـق سرائيلي ـل الدكتور عــلى الجــرباوي اOخــطط ا8 سيكون عــنوان محــاضرة ا8خ   (اOحــلي 
يم سيـحاضر حول اـلقدس في ا8ستراتيجية اـلصهيونية. ـقضية فـلسطS ـبكل  )الفـلسطينية وا8خ اـحمد غـن
تعقيداتها لها حcن الحل ا8ساسي هو الحل الفلسطيني الذي نتبناه نحن والذي ينطلق من مقولة اعرف
نفسك واذا عرف ا8نسان نفسه وتوقف عن معرفة عدوه فانه لن يحقق شيئا ولذلك Oعرفة مخططات العدو
فاننا نترك اOيكروفون لkخ على الجرباوي لكي يلقي ا8ضواء على اOخططات ا8سرائيلية لتصفية او لحل

 .القضية الفلسطينية

 الدكتور علي الجرباوي

من هذا الكcم  استخcص الـعبر ونـظل نـقول  ماهو يـجب عليـنا  وضعنا مـستديم عـلى  حتى 8 يبـقى     
التجربة التاريخية ولكن استخcص العبر يريد ان تكون اOعرفة على عcقة وثيقة بأتخاذ القرار، ومشكلتنا
انها توجد معرفة ولكنها ليست على عcقة بأتخاذ القرار ، من 8 يريد ان يستخلص العبر دائما يقول لنا
نا ان نـقسوا نا وانا اـتصور انه ـيجدر ـب  .....كـلمة صارت ـمشهــورة جدا في تاريـخنا الـنضالي و 8 ـنريد ذاـت
شان كن ان نخـسره عـل هذا مـم من  اكثر  شيء  وطن واي  اية خـسرنا  في النـه حن  نا ـن نا 8ـن لى حاـل قليc ـع
ية ونقـطة قوى ا8قليمـية والدوـل زمن بـS اـل عبر اـل صراع  سطS نقـطة  كانت فـل  ، cنقـسوا عـلى انفـسنا قلي
يوم اـلصراع والـتصادم ا8ـخير تم في استهداف فـلسطS ـبشكل  ....ـتصادم ـبS الـحضارات يـحكي فـيها اـل
بنيوي ومنظم الحركة الصهيونية خمسة عناصر مهمة في تحديد شكل ونتائج الصراع والتصادم دائما ما
 ..بS القوى، او8 ان يكون هناك نخبة ملتزمة مسلحة بايديولوجية محفزة النقطة الثانية فيها رؤويا واهداف
ثة الى برـنامج واضح وهدف والنـقطة الراـبعة في برـنامج مؤـسسة او ـنظام مؤـسسة  .. ..تـتحول النـقطة الثاـل
والنقطة الخامسة ان تكون مسلحة بدعم خارجي ومؤثر الحركة الصهيونية امتلكت هذه العناصر وما تزال
 ...مع ان ا8يديولوجيا اOحفزة لها كانت مبنية على اسطــورة كلنا نعرف ولكن هذه ا8سطــورة عليها واريد
 ...ان اتكلم عن ثcث مراحل، اOرحلة ا8ولى هي التي بدأت منذ مؤتمر بازل او قبلها وتنتهي بالنكبة وهذا
هو شعارها النكبة ونرى ان الحركة الصهيونية خcل هذه الفترة استطاعت ان تنظم وان تهجر وتجلب من
ستدروت، مة مثc الـه سنة مـه كانت  شرين  سنة الـع بدأ ـب فور ان ـت وعد بـل الى هـنا تحـصل عـلى  خارج   .....اـل
لم ـعلى هذه دولة وان تـحصل ـعلى دعم خارجي و8 اريد ان اتـك ناء اـل ية تدريـجية لـب بدأ بعمـل الهـجانا ، ان ـت

 % من فلسط80S الفترة 8نكم كلكم تعرفوها ولكن هي في النهاية انتهت باقامة دولة اسرائيل على حوالي
  يقف امام لجنة ا8نسكوا ويقول لهم ان الحركة الصهيونية تملك من46 في حS موشي شاريت عندما ب

Sوحسب ارقامنا وهي اقل بقليل. في النكبة تحقق جزء مهم من7 %    بن غوريون قال لهم6,5   فـلسط % 
 % من ا8رض مع وجود اقلية80 الهدف الصهيوني الكcسيكي وهو اقامة دولة يهودية على ارض اسرائيل،

حوالي سطينية  ية فـل  % ... وعندما نقرأ وايزمن كانوا دائما يريدون سقائS وحطابS اقلية صغيرة15 عرـب
ية هي مرـحلة النـكسة من ال  في خcل هذه اOرـحلة الـحركة67 ـيستطيعوا ان يتعاـيشوا مـعها، اOرـحلة الثاـن

 التي اريد ان67 الصهيونية قامت بعملية توطيد، توطيد دعائم الدولة، هجرة، بناء، داخلي، تسلح، حرب ال
حرب ال صغير،  ها ـبشكل  لم عـن ستة يـعني67 اتـك حرب ا8يام اـل ها  هذا اـن نا  حتى يوـم ها  قول عـن عالم ـي  ، اـل

ا8سم ا8سرائيلي لها اليهودي ، حققوا انتصار على العالم العربي بشكل هائل جدا في ستة ايام، ا8سم
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لم من الـح جزء  استكمال  يه  قوا ـف وسع حـق استكمال الـت ستة  حرب ا8يام اـل نا ،  سبة ـل هو مـخجل بالـن ني  يـع
 وسأقول لكم ما هي اOفارقة ، اكبر نصر عسكري للحركة67 الصهيوني ولكن يوجد مفارقة عجيبة في ال

هل ية  عن نـكسة ايديولوـج لم  ية يـعني اذا ـنحن نتـك اكبر نـكسة ايديولوـج قة  قه حقـي واسرائيل راـف اـلصهيونية 
سنة ال في  في هزيمتـهم لـنا  هو  هائل67 الحـلم الـصهيوني الكcسيكي  كان انتـصار  هذا   ، ا8نتـصار 

سوء كن  ارقة وـل يس مـف هو ـل شيئا  كم  واقول ـل ايام ،  ستة  في   Sسط ساحة فـل اضعاف ـم سبعة  وسعوا   ...ـت
 ...الهزيمة يكون جيد ، يعني لو هذه الحرب لم تكن ستة ايام وكانت ستون يوما كان موشى ديان عندما

 ....الناس في كان قد يرميهم وراء النهر هي سرعتها كانت مباغتة لهم مثلما كانت مباغتة لنا ، Oاذا كانت
الـ اخذوا  هم   % من ا8رض وزيادة، ولكنهم عندما اخذوها هم لم100    اكبر هزيـمة ايديولوجـية ، 8نـهم 

لوا ـعلى ا8حcل والتغـييب ما يعـم أخذوها وهذه هي النـقطة اOـهمة يـعني وهم كانوا داـئ  .... ...ـيستطيعوا ان ـي
 الف فلسطيني خرجوا من320  ذهبوا من ثcثة ارباع اOليون الى مليون وهذه اOرة لم يستطيعوا،48 في ال

الضفة ولكن الضفة وغزة بقي فيها ناس وناس بأعداد كبيرة ، صار عندهم كل ا8رض ولكن صار عندهم
نسبة من غير اليهود الذين هم ممكن يشكل ارق لهم مستقبc كيف اOعالجة ، اول من اطلق دعوة لحل هذه
 ...ا8شكالية كان بن غوريون وهو الذي قال لهم اخرجوا اتركوا الضفة وغزة فالذي قاله موشى دايان هو
 ... ...اللي ايديولوجيته وطريـقته هي سيطرة واشتغل هو على ايديولوجيا مـمكن ان نسميها تنـفيس سـياسة

اOفتوحة، تشغيلنا في اسرائيل، فتح ـمنافس لنا وترون في السبعينات كيف كان وضعنا هنا في ا8رض
 ( ...اOحتلة وكيف صار بS قوسS البوم اقتصادي صغير ملحق وهذا البوم ا8قتصادي على حسب الحجم
شيء مع اـل سها  تأقلم نـف اسرائيل ان  استطاعت  يات  سبعينات والثمانـي في اـل  ، Sعامل يه  صار ـف قدرة  واـل
جدا مة  دولة مـه ودية اـل هود ، يـه سوا ـي هم لـي الذين  ناس  من اـل ستوعب حـجم  ها ـت ها اـن يس طبيعـت هو ـل الذي 
بالـنسبة ـلهم اول واحد بدأ يتـكلم في هذا اـOوضوع في الثمانـييات واعتـبرناه ـنحن وطن قومي وـنحن كثير

 كان سنة مهمة بالنسبة له2010 شاطرين ، كان واحد اسمه بنفنستي. بدأ يتكلم عن التوازن الديمغرافي ،
 وتصبح بعددهم قاموا وجلبوا لنا من2010 وظل يكتب عنها ونحن نقول عنه هو بطل بيقول نحن رايحS سنة

 ا8تحاد السوفياتي.

امل زيد والـع امل الديمغرافي والذي ـي عاملS ، الـع هي ا8نتـفاضة، يـعني اـل صارت  ية التي     والنـقطة الثاـن
Sالى الفـلـسطيني استمرار ـتـدشينها  بأن امكاـنـية  سرائيل  التي برـهـنت � هو ا8نتـفـاضة  الذي  اـلـثاني 
ثة في هذا اـOوضوع انه اـOوجودين في اـلضفة والـقطاع هي باتت اشكالية وشبه ـمستحيلة ، والنـقطة الثاـل
نا ـفشل التراـنسفير الفـعلي وانا في رايي انه 8 قادي 8زم ـنسقطها من اعتباراـت ـثبت با8نتـفاضة انا باعـت
انه 8 يـوجد امكانـية حقيقـية انـهم يعمـلوا ترانـسفير فعـلي يحملـونا ويرمـونا، هم اكتـشفوا  يـوجد امكانـية 
ية هي بة والثاـن ثة اذا كانت ا8ولى هي النـك كل هذه الـعوامل اOرـحلة الثاـل نا نتـيجة ـل ثة تاتي ـه اOرـحلة الثاـل
الى من ا8حتcل  سرائيل  هي الهـلـكة ، تتـغـير فـيـها الـنـظرة للـحـركة اـلـصهيونية 8 ـثة  فأن الثاـل النـكـسة 
Sفي نقـطت وصار  من التجـديد عـلى الـجانب السيـاسي للتجـديد عـلى الـجانب ا8قتـصادي  ستيعاب،  ا8
والذين يريدون ان يحققوهما، النقطة ا8ولى كيف يمكن استمرار يهودية الدولة برغم استمرار يهودية الدولة
برغم استمرار تنامي وجود غير اليهود في هذه الدولة وهذه هي النقطة ا8ولى اول اشكالية والنقطة الثانية
لى وحتى نـجيب ـع اوسلو.  اية  في النـه هو  كان  جواب  ضرورة 8حتcله اـل ـكيف يـمكن اختراق اOـحيط دون 
السؤالS او على التوجهS ، استيعاب الحركة الوطنية الفلسطينية وحصرها 8نه صار في ادراك بأن حل
هي ليـست والتي  حل القـضية الفلـسطينية بمـراحل  ختراق اOحـيط ، تـفتيت  القـضية الفلـسطينية مـهم 8
اوسطي الـجـديد. وتـعـرفون بـيـريز ونظرـيـته ختراق اـلـشرق  ثم تحـقـيق ا8 ومن  متراـبـطة وـلـيس ـلـها نـهـاية 
من اشية  وهي ـم سطينية ا8سرائيلية  اوضات الفـل بدأت اOـف هم ،  غرب وكـل Oطر واـ صادية وـق ؤتمرات ا8قـت Oوا
ها سطينية ا8سرائيلية تخـفي تحـت اوضات الفـل وهذه اOـف سنS عـجاف  سبع  نا عـلى  يوم قرـب الى اـل مـدريد 
حقيقة اOفاوضات اخرى هي اOفاوضات الحقيقية وهي تجري او جرت ما بS ا8سرائيليS انفسهم ، ففي
ية اـنهم نا وبيـنهم وـلكن يـفاوضوا بانـفسهم حتى ـيجدوا حل للنـقطتS ا8وـليتS ، والنـقطة الثاـن مـفاوضات بيـن
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 ...يستغلوا هذه اOفاوضات التي بيننا وبينهم والتي هي متوقفة في اوقاتها بالنسبة لنا ولكن ليست متوقفة
 بالنسبة لهم 8نهم هم يستغلوها ، يستغلوا العامل الزمني بفرض وقائع على ا8رض تفيدهم في الحل.

   في اوسلو وفي كل ا8تفاقات الcحقة بعد اوسلو دائما كان فيه ذكر لعبارة مشهــورة او جملة مشهــورة
رنا انه ـبوضع هذه النـقطة ـنحن رنا ـنحن فـك ية واحدة وـنحن في تفكـي  ....ان اـلضفة وغزة هي وحدة جغراـف
نتكلم عن حل للمنطقتS وحدة جغرافية واحدة حل واحد وهم كانوا يشتغلوا بتفكير ديناميكي انا في رايي
قة اهم وثـي رايي ان  في  وانا  حالهم  اوضوا ـب هم يـف كانو  هم  نا وبيـن اوضات بيـن صار خcل اOـف الذي  وترون 
تان قة بيـكS اـي نا مرور الكcم هي وثـي قة صغيرة مرت علـي ها وثـي اوضات خcل هذه اـلسنS كـل ـخرجت باOـف
والذي نـستقبله صديقنا العـزيز  حزب العـمل يـوسي بيـلن  حزب العـمل يـسار  مع الليـكود   ...حزب العـمل 
ونضرب له سcمات مع ميخائيل ايتان يتفقوا على كل شروط الحل ما عدا على اختcفات جزئية التي هي
 ........اساسها انه هل نريد دولة ماينوس حكم ذاتي موسع ام دولة مقلصة او اقل من دولة هذه هي النقطة

لى فوا ـع هم25 ... ا8سـاسية اختـل ستوطنات كـل Oقدس ، اـ انه اـل ية  اشياء جزـئ انه  قط  يوم ـف اكثر لـل سنة او   ... 
 ...متفقS عليها في اتفاقهم نحن 8 نزال نتكلم عن حل واحد للضفة وغزة بأتفاقهم فيه اشكالية واحدة هم
متفقS على كل شيء ما عدا على ان يوصل هذا الحل لدولة اقل وتعرفوا عندما جاء حزب العمل وقال انه
قام ببرنامجه انه معارضته للدولة نتنياهو يقول لنا انه ممكن يعطينا نصف الضفة هم ونحن نتكلم عن حل
صل ركب يـف حل ـم ركب ،  حل ـم عن  مون  هم يتكـل جوز اـن مة ـي طة اOـه هذه النـق هم يحـكوا  جوز اـن هم ـي واحد 
هي ليـست فلـسطينية سرائيلية اOهـمة يعـني اOـتوامئة  تي مـتوامئة ا8 هذا الـحل يـتم ا8 غزة  عن  الـضفة 

Sكود متفـق توامئة اسرائيلية اسرائيلية ، اذا كان حزب الـعمل واللـي  %10 %  معنى تمت90 اسرائيلية هي ـم
 % في توحيد الحل فيمكن ان يكون فيه حل مركب الذي يضمن لليكود10 اذا لم يستطيعوا حل اشكالية الـ

الذي ـيريده وللـعمل الذي ـيريده وـيحل ازمة اسرائيل. هذا اـلحل ـيقول ا8تي ا8عتراف ا8سرائيلي باـقامة
دولة فلسطينية كاملة السيادة وا8ستقcل في النـهاية وـلكن في ـقطاع غزة ـفقط مـعها تـبقى اـلضفة منطقة
 ....غير سيادية ويتم ايجاد اتحاد كونفدرالي ليس بS دول وانما يعني بS دول بينها علشان هي عcقتها
مع بعضها وانما مع دول 8دارة شؤون اOنطقة غير السيادية يعني اسرائيل مع الدولة الفلسطينية في غزة
وربما مع ا8ردن وا8ردن مهمة لحل قضية القدس يعني قد تدخل في اOعادلة اتحاد كونفدرالي مع هذه
سيادية تـعطي ير  قة ـغ هي منـط ية  قى اـلضفة الغرـب ية تـب في اـلضفة الغرـب وظائفي  الدول الثcث للتـقسيم اـل
دولة فلسطS في غزة حوالي نصف مساحة الضفة، تعطي كامل السيادة على السكان الفلسطينيS في

 % من اOساحة يبقى ا8من واOوارد اOياه وكله يبقى واOعابر التي50 الضفة، تعطي سيادة منقوصة على ال
هي اـلحدود ـبيد اسرائيل ومـقابل حل او ادخال ا8ردن ـلحل 8ـيجاد حل لـقضية اـلقدس يـعطي لkردن دور
اقتصادي في الضفة الغربية هذا الحل اOركب يفيد اسرائيل يفيد بأن العالم كله يتجه نحو اقامة الدولة
 ....الفلسطينية ونحن نتكلم عن وحتى عن اميركا وعن هيcري كلينتون وماذا تقول لنا وا8مم اOتحدة تقرب
وضوع Oهذا اـ من  صونا  ولون خـل اسرائيل ـنصف ا8سرائيليS يـق في  حتى  دولة  هذه اـل لى  قرب ـع له ـي  ....ـك

هذه بول ـل في الـق زايد  كان ـت دولة او اذا  لت اـل انت عـم انه اذا  طة  صير النـق Oرير اـ حق تـق ني  هذه يـع دولة  اـل
عن قط  نازل ـف قد تـت اسرائيل  قة  هذه الطرـي ها ـب اين تعمـل انك  هم  Oصير اـ دولة ـي  % من فلسط2S %  الى1 اـل

وتعمل لك حق تقرير اOصير وبتقييم عشرين جندي من رفح وتضعهم على ايريز وصارت واضعة ال باب
واير على حوالS غزة وتتخلص من مليون ونصف فلسطيني او مليون وربع فلسطيني الذي هو اعمل في
 ...هذا الجزء مااردت وانت حققت مصيرك هم يخلصوا من نوشن مــؤرقة بالنسبة لهم انه العالم كلهم هؤ8ء
الفلسطينيS يريدون دولة طيب هي الدولة ، النقطة انهم كيف يريدوا ان يبلعونا اياها، تبليعها بالنسبة لنا
عده ـيصير. وا8مل فذ وـبكرة ـيصير وـب نا عن اوسلو يـفتح مـن هو اـيضا ـعلى سـياسة اـOراحل يـعني ـنحن قـل
ضفة في اـل ذاتي مـوسع  مع حـكم  غزة  في  دولة  امة  حل باـق باط اـل هو ارـت والذي  سنتS وخمـسة  الزائف 
دولة دولة او نـصف  وهي خـطوة لcحـسن  هذه خـطوة عـلى الطـريق  كثيرين مـنا يقـفوا ويقـولوا  سيجعل اـل
ية كم، ا8تفاـق اقول ـل ودعوني  كذا ،  يأت ـه لم  وهذا الكcم  هذا الكcم  لى  اسرائيلية ـع يه عcمات  مل، ـف ونـك
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 ) وساقرا لكم ما الذي بقوله اوري سافير ويمكن انتم تابعتم ترجمته وهو يقول2    (التي بيننا وبينهم اوسلو
" كوتيشن يقول قولوا الى عرفات بصــورة 8 تقبل التأويل بأن" ، يقول بيريز ابلغ النرويجيS في محله وهذا 

هناك ثcث امور غير واردة في الحسبان ابدا، توسيع ترتيبات الحكم الذاتي في اي طريقة باتجاه القدس
تضخيم منطقة شريط اريحا وترون كله ماشي في السياق ومنح الفلسطينيS معبر بأي شكل من ا8شكال
بS الضفة الغربية وقطاع غزة اذا كان مصرا على ذلك فلن يكون هناك اتفاق ، نحن نظل نتكلم عن معبر
آمن ما بS الضفة وغزة بالوحدة الجغرافية وحقيقة من يقرأ منكم ا8تفاقية باللغة ا8نكليزية 8 يوجد معبر

" " " " " " " لم" هم  اسج  ـب هو  باس  هو ـليس  اسج  ـب باس و   Sفرق ـب ناك  امن وـه بور  في ـع امن.  مر  امن و8 ـم
 وكان مـمكن انVIP يعـطونا ـممر ما بS اـلضفة وغزة هم اعـطونا حق اOرور ، حق اOرور ترجم بخمسمائة

" من هنا تمروا وفي ا8خر" يستكمل بانهم يعملوا لنا قوافل مرتS في ا8سبوع وهم بدأوا بوضع قارمات، 
يقول لك تعال على اOنارة في اليوم الفcني بعد الظهر تمشي قافلة و8 نتعلم نحن من التاريخ، نحن مثل
هداسا كنا ننقلهم فبدأوا ينقلونا مرتS في ا8سبوع فc يوجد ممر آمن بعد الخمس سنوات ، قاربنا على
" نوشن" الخمس سنوات فc يوجد ممر امن معنى هذا لم يعملوا اOمر ا8من لم يقبلوا باOمر ا8من �نه فيه 
 ...في انه يجوز فيه حل منفصل للضفة عن حل منفصل عن غزة وهذا بتبعياته انه 8 يوجد ممر امن انك
تفضل اOنطقتS بيصيروا منطقتS هم نموهم لحالهم بيمشي كل واحد لحال 8 يوجد تواصل باOرة فقط ال

حوالي500 بل  ريز ـق طة اـي واصل نـق عدم ـت لوا  هم يعـم واصل ،  لوا ـت هم 8 يعـم  Sجاي  Sلي رايـح التي ادم اـل  
ية وتحوـلها من الـجيش ا8سرائيلي شهرين وـنصف اسرائيل قــررت ا8تي اـنها ـتحولت الى نـقطة ـعبور دوـل

 ما معنى هذا معناه اليوم اذا انت من99  ايار ال4 الى سلطة اOوانيء واOعابر قبل نهاية العام يعني قبل
اهل القدس وتذهب الى غزة اذا انت اجنبي تأتي هنا تريد ان تذهب الى غزة في ورقة بيضاء يعطوها لك
على مطار اللد وانت داخل وانت رايح يأخذوها منك اذا انت من اهل القدس ياخدوا منك الهوية اذا انت
دولة وتروح وانا لي صديق في تك ويـعطوا لك بدلها ـتصريح انك خارج من اـل أخذوا ـمنك هوـي اسرائيلي ـي
بيرزيت وهو من فلسطS الداخل اعطوه تصريح لشهر، اخذوا هويته ا8سرائيلية واعطوا له تصريح لشهر
هو غادر وهو سيرجع وعندما يرجع هو رجع الى الدولة معنى هذا هم يحضروا والنقطة الثالثة نحن نعرف
ية عن امكاـن حتى  كان يحـكي   S حر ، بيـل في الـب غرق  ريدها ان ـت كان ـي  S غزة، راـب مام ـب وجد اهـت انه 8 ـي

" نوشن بأنهم هم يعملوها شوية اكبر يضبطوها" توسيعها قليc من الجنوب مقابل اشياء معنى هذا انه فيه 
 ........علشان تصبح هذه العcمات ا8سرائيلية ا8ن انا اطرح السؤال ا8تي هل نحن نعلم بما يجري ام 8
 .... ...نعلم وهذا الشيء اذا صار هو بيصير بأي او هذا السؤال مهم يعني هل هي خرابيشنا التي تجعلنا
نضبط امور حالنا و8 فيه شيء. انا اقول لكم انه عندي شك واقول لكم Oاذا وانا سأعطيكم نقاط ونفكر
فيها وتريد اجوبة حقيقية يعني نريد ان نجاوب حالنا عليها اذا نتكلم جديا انا احد الناس الذي يجب ان
يعرف Oاذا اOطار الدولي يصير في غزة. كل ا8رض التي بتروح من رفح التي هي في منطقة غزة منطقة
صغيرة 8 يوجد فيها منطقة زراعية حسب اOركز الجغرافي الفلسطيني احسن موقع كان شرق رام ا�
شركة طـيران في ...نعـمل  داخل  هو  نا او  كونفنS ـل هو  هل  سؤال  غزة  في  الدولي  صير اOـطار  اذا ـي O
حدث نا مـت وغزة يطـلع ـل ضفة  ما ـبS اـل ناس  قل اـل شان نـن مان عـل ريش وـع ما ـبS الـع خط  سير  سطينية بـن فـل
 ..بأسم الحكومة يقول اذا كنت تريد الذهاب على غزة من عمان انا اريد ان افهم لليوم انت تروح تقعد في

A R Tتقعد في ستوديو يوصلك الى كل العالم يأتي عندك ال  C N Nيأخذوك يوصلوك العالم كله بتشوف 
 على التلفزيون انا اريد ان افهم Oاذا التلفزيون الفلسطيني ليس بقادر ان يشبك ما بS الضفةliveحالك

وغزة Oاذا فيه عملية فصل تام ، هي فقط 8نه في اثنS متقاتلS و8 ثcثة هل هي فقط اOصالح الشخصية
انه مش عارفS نعمل ستوديو ونعمل بكب هذا وكل الدو8ر الذي يأتي انه تقدر تشبك مع محطة فضائية
 ...التي هي قنال التي توصلنا في ان نحط اثنS من الضفة مع اثنS من غزة عندما نعمل ندوة هل نحن
غزة وانت مام ـب يه شيء اكبر من هذا ا8هـت نا هو اـلسبب و8 8 ـف ممعـنS انـفسنا بالـفصل و8 ، يـعني تخلـف
 ...تعرفون اكثر مما انا اعرفه كيف البنية تتكامل عدم ا8هتمام با8ندماج اOجتمعي معمول ما بS الضفة
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من وضابط   Sغزة بجـن من  ضابط  جد  ني ـت ية يـع عن ا8جـهزة ا8مـن  Sسؤول Oقط باـ واحد ـف شيء   ...وغزة ـب
 ...نابلس في غزة ولكن 8 احد موظفـاً لدائرة مهمة في غزة من جنS نقل او8ده وراح قعد في غزة، نحن
يم من غزة وانا من اـلضفة ـطيب ية والتعـل وطن واحد وـكيل وزارة ، ـمساعد وـكيل وزارة في غزة وزارة الترـب
اشوف ينقلوهم هكذا Oدة ثcث سنوات واحد من الضفة يقعد في غزة وواحد من غزة يقعد في الضفة Oاذا
ني سؤال يـع هذا اـل ضا  سنوات واـي سنوات ، خـمس  اربع  نا  حن ـل ضا ـن مة واـي طة مـه هذه نـق حدث  هذا 8 ـي
اذا الـخطة الخـمسية والـخطة O ، ناك اهج ـه ير مـن نا ـغ اهج ـه عن مـن لم  نزال نتـك اذا 8  O كن يه وـل  ...ـنصير عـل
العشرية والخطة التي 8 اعرف كيف ولكن ان نظل حتى يومنا هذا نتكلم عن مناهج هنا مختلفة عن مناهج
فة 8 ـيوجد اندماج مجتـمعي ـيوجد ـعندنا ـطيران ـيوصلنا ـبراني في لدينا ـهناك ـمطار ـهناك ، مـناهج مختـل
معمول في لدينا بنية تتكامل هناك منفصلة عن البنية التي هنا 8 يوجد عندنا وسائل اتصال ما بS هنا
وهناك التي توصلنا مع بعضنا البعض ،اذن هذا كله 8نها مش عارفS ندبر حالنا ومتقاتلS مع بعض وكل

 واحد يريد حصته من هذه الكعكة ومزبط امــوره او 8 فيه شيء اكثر من هذا.

 ...   اخر شيء اتـكلم ـعنه او ـقبل ا8ـخير هو يـمكن ان ـيكون اهم واـخطر شيء ـفيه ـكيف ـنحن ـنعزز هذا،
كلنا الذي جالسS هنا معنا جوازات سفر فلسطينية وكلها صادرة من غزة فقط و8 جواز سفر فلسطيني
صدر من رام ا� و8 جواز سفر فـلسطيني صدر من جـنS و8 من اي ـمكان و8 من ارـيحا التي هي مع
بت، انا طـل واحد ،  قط  حا ـف من ارـي سطيني ـيصدر  سفر فـل جواز  وجد  يوم 8ـي اذا لـل O مرة من اول   ...اوسلو 

جواز ها  لع مـن حا يـط انت ان ارـي بت  حا عـلشان تـث في ارـي صدر  يه  توب عـل قط مـك لع ـف واحد يـط سفر  جواز  ـب
سفر فلسطيني وساقول لكم نحن في قضيتنا باسلو صار عندنا شغلتS يعني دخلوا في القانون الدولي
اعترف الذي  واحدة ، ـنـحن الـشعب الوـحـيد  عن  وسأقول لـكم  في اـلـهوامش  في ال....   ....وندخل ـنـحن 
ركان ها ا8مـي قة ـيضع علـي هي وثـي نا جوازات سفر سميها ما شئت  ته يـعني اعطـي بل دوـل ته ـق قوميته تبـع  ...ـب
أخذ جـنسية انت 8 ـت دولة  بل اـل نا الجـنسية الفـلسطينية ـق اعترف ب تبعـت له  عالم ـك الى اـل تذهب  يزا  تم ـف  ...ـخ
لوا قبرص هم اذا قرروا في بدون حدود 8نه ـنحن حاملS جواز سفر اسمه فـلسطيني هم مش راح يحـت
لن تحـتاج هي اخـطر نقـطة  وهذه  تي  الذي سيحـصل يتحـقق ا8 ما  اتدرون  دولة  هي اـل غزة  النهـاية ان 
في زيائي ، 8نه  سفير فـي الى تراـن كون هـناك حـاجة  لن ـي ية  ضفة الغرـب من اـل نا  حرك اي ـم اسرائيل 8ن ـت
اللحظة التي تعلن الدولة في غزة يصبح هناك ترانسفير قانوني لجميع الفلسطينيS اOوجودين في الضفة
في ساكن  شلومو  دولة مـجاورة ،  مواطن ـل ضفة  في اـل ساكن  انت  صبح  بأي معـنى ـت قانوني  سفير  تراـن
ية ضفة الغرـب صبح اـل هار وـت فس الـن شلومو بـن مع  انت  ساوى  دولة مـجاورة تـت ومواطن ـل ضفة كمـستوطن  اـل
منطقة غير سيادية يعيش فيها سكان تابعS لدولتS متجاورتS بالضبط ومتساويتS في سكناهم يتحول
سطيني صراع الفـل حول اـل جاه ا8تي بـت في ا8ـت سير  نا ان ـن قادم علـي قرن اـل في اـل سير  حن ـن صراع وـن اـل
ا8سرائيلي من صراع قومي الى صراع اثني وانتم ترون بيحرقوا بطيخ في الخليل وعريشه نرمي عليهم
قنينة ونطلع ننصب خيمة على متر من ا8رض ، صراع اثني بأي معنى فكروا فيها هكذا اسرائيل تصبح
بريطانيا دولة في غزة تصبح ايرلندا والضفة الغربية تصبح ايرلندا الشمالية ، اخر نقطة انه هل هذا قدر
اول شيء هل هذا مـمكن انا اقول مـمكن ان يصير انظروا اـنتم الى الضفة وشوفوا ما الذي ـيجري فيها
وانتم ترون اين نحن ذاهبون هذا ممكن ان يصير احد السيناريوهات النقطة ا8خيرة كيف انت تريد تقـبّل
هذا السيناريو ليس فقط تنظر اليه وتقول وا� ممكن ان يصير و8 8 كيف انت تريد تغيير هذا السيناريو
 ...وتغيره انه اذا انت ليس بأي دزيان وانما بأي عمالك تعمل كل هذه النقاط التي تعملها وانت غير منتبه
v لها تريد عكسها يعني ا8ندماج اOجتمعي تريد ان تشتغل على اOناهج وان تخلصها بسرعة وتمشيهم ال

I pيه وسيلة اـفضل من انه ـفقط ناس انه انا 8 اروح او أتي ا8 اذا بـيصير ـف قول لـل يه وـت ريد ان ترـم 500  ـت
بني ادم رايح جاي وتصل في النهاية الى انك تطلب من ابو عمار ان يقيم في الضفة و8 يزورها وبعدين
اخر شيء طلب من حالك انك تزبط امور حالك با8صcح الذاتي يوجد ناس قاعدين في الضفة بيقول ا�
يبعدهم ويسعدهم انشاء ا� يصير هذا الحكي و 8 يأتون علينا نحن في الشارع ونسمع اخر نقطة هي
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 ) في مسالة اعcن الدولة هل ياترى وهو سؤال هل ياترى ان99    (مسألة اعcن الدولة في الرابع من ايار
هو نا  في ا8خر تخلـي شان  اوضات عـل هذه اOـف كل  في  نا  اطل فـي اسرائيل تـم كل  ني  مع بيـلS يـع ياهو  نتـن

 ايار4 مصيدة في ا8خر تخلينا نعلن قيام الدولة من اجل انهم هم يحددوا حدودها ، يعني هل نحن في
وقفنا واعلنا الدولة ، يمكن تمامـاً ونحن نفكر بماذا نعلن الدولة ، هم شيطوا غضبا يحتلونا ويرجعوا على
اOدن ويقيموا ويحطوا هذا السيناريو الذي في ...عكسه تعلن الدولة يطلع نتنياهو يقول وا� هؤ8ء الناس
كن دولة وـل ــررنا اـل حن ق ماذا ـن اعرف  عالم و8  في اـل اوسلو واحـنا  ركوا  الذين ـت هم  ما  اوسلو اـن عن  عوا  طـل

 .الدولة هي في قطاع غزة فقط

نزار: ابو  فيا?خ  ما اOقـصود  اتذكر  حول اعcن الـدولة ان  اخر مcحـظة  من  شكرا اخ عـلي ويمـكن   
 ايار القادم اذ كان نتيجتها انه ستكون هناك فقط حدود بS غزة ومصر4 ا8صرار على اعcن الدولة في

ويفتح ا8سرائيليون اOمر الخاص بهم في رفح وبالتالي يصير في دولة وفيها سيادة وهذا اخطر ما يمكن
اية ال لد في نـه نا في الـب انه لي اربع سنوات ـه تم انا ا8حظ  عن94 ان ـي  ـحصلت ـعلى ـهوية 8ني دـخلت 

يم انا ـطريق رفح، في ـهويتي غزة ولي اربع سنوات لم استطع ان اـنقل هذه الـهوية الى اـلضفة ـحيث اـق
وزوجتي واو8دي وتعقدت ا8مور كيف نعمل بطاقات واخي ابو ساجي يعرف هذه القصص ا8مور 8 يوجد

 وانا منV I P عندنا امكانية ناخذ هوية في الجزء الذي نحن عايشS فيه حتى الواحد 8 يتحرك، نتحرك ال
رمي ال صار ان ـن V I اـن  Pسؤول وغـير Oسطيني اـ سان الفـل S ا8ـن يز ـب كون هـناك تمـي حتى ـي في القمـامة   

اOسؤول حقوقه التي تسمح له لكن هذا يدل على ان اOؤشرات التي طرحها ا8خ الدكتور علي مهمة ونحن
عة مدعوون للـنقاش في اـلحديث عن غزة واـلضفة 8ـحظوا ا8خ الدكتور ـعلي لم يـتطرق الى ـقضية اهم بـق
مقدسة في اOنطقة ، القدس اين هي في اOخطط. أعتقد انه لم يتدخل 8نه يعرف ان ا8خ احمد غنيم هو

 ... .الذي سيغطي هذا اOوضوع تحت عنوان القدس في ا8ستراتيجية الصهيونية

ـيم: ـواقعا?خ احــمد غـن في اـل استراتيجيات  ازمة  ـوضوع  Oاستراتيجيات اـ عن  ـحدث  ـنا نـت ـقة كوـن  حقـي
دلة يوم يـعمل اـلكم ويوم الفـلسطيني وـنحن نـعمل ـمثل الـخياط الـهامل، الـخياط ـعندما يـطلب ـمنه ان يـعمل ـب
ثاني ـبعدين يـنسى كم ـقياس اـلكم ا8ول ثم يـعمل اـلصدر بتـخلص الـبدلة فاذا هي 8 تـناسب يـعمل اـلكم اـل
استراتيجيات. ازمة  ويد ـقـصيرة والـقـضية ـهـكذا  يد طوـيـلة  الوان بتـطـلع  اربع ـخـمس  احد يـمـكن فـيـها 
ا8سرائيليS اـلطرف ا8خر يمـلكون استراتيجية شاملة فـيها رؤيا كاـملة ـلكل اـOوضوعات و8 يـتقدموا بدون
رؤيا استراتيجية بتحط اOوضوع وبتحدد من اين يبدأ او اين ينتهي ، موضوع السيناريوهات هذا يتعلق
قوا سرائيليS عليـنا، يطـل قوا ا8كاديميS ا8 عادة يطـل وهم  في البـداية  احذر مـنه  احب ان  وانا  بـنا نـحن 
ـريدوا ان كاديميS ـي سرائيليS ا8 ـاسيS ا8 ـوعة السـي هؤ8ء مجـم ـنا  اسرائيليS علـي  Sـاسي ـوعة سـي مجـم
يـفاوضونا ـفنذهب ـنحن ـبشكل ـغير رسمي 8ن اـلحديث ـغير رسمي ـنوصل لـتناز8ت وـنقدم ـتناز8ت ـقبل ان
نذهب الى طاولة اOفاوضات. هذه التناز8ت التي نقدمها نحن قبل الوصول الى طاولة اOفاوضات تطلع من
ا8كاديميS ا8سرائيليS ومن هواة السياسيS ا8سرائيليS الى اOستوى الرسمي الذي يأتي على طاولة
هي  Sمع ا8كاديمي ها  وصلنا الـي التي  مات  قد ان التفاـه حن نعـت ما ـن ها بيـن اوضات مـن بدأ اOـف اوضات ـي اOـف
 ...نفس ا8هداف اOمكن ان نصلها مع ا8سرائيليS نفكر ان هذه اOفاوضات هي هي و8 اريد ان احكي
وثيقة فcن وفcن والقصة الطويلة العريضة في هذا ا8طار يعني نحن قبل ان نذهب الى طاولة اOفاوضات
جزء من ا8ستراتيجية ا8سرائيلية وهي  بدنا  اوضات  ثم باOـف ناز8ت  من الـت حد ا8دنى  وصلنا اـل كون   ......ـن
ـكمان في اـلقدس ـعندما نـتحدث عن ا8ستراتيجية ا8سرائيلية ـمثل ما ـحكى الدكتور ابراـهيم في ا8مس
ومثل ما حكى الدكتور علي اOواضيع هذه 8 يمكن فهمها اذا ما تناولناها في اطارها التاريخي يعني اذا
لم ننظر الى التاريخ قليc واذا بدنا نتطلع ماذا حدث في القدس اليوم 8زم نفهم شوصار في اراضي ال

  8ن اOسألة 8 تختلف كثيرا.48

الـ في  ية ا8ستيطان  في عمـل اسرائيل  دولة  فذت قـبل اقـامة  التي ـن هي48    ا8ستراتيجية ا8سرائيلية   
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نفسها التي تنفذ في مدينة القدس ا8ن وحتى نتمكن من فهم هذه اOسألة دعونا نعود بالذاكرة قليc الى
الخلف ، هناك بعض التفاصيل في خصوصية موضوع القدس ولكن اOوضوع العام في ا8ستراتيجية هو

وضوع عن ـم لم  سواء نتـك هذه البcد  لوا  لى ا8حتcل احـت مدوا او8 ـع واحد ، ا8سرائيليS اعـت وضوع  )48 (ـم
ا8ن في محرمات في تناول هذا اOوضوع ولكن انا اجيبها في البعد التاريخي وليس في بعد ا8ستحقاق
السياسي يعني في بعد الحديث التاريخي احتلوا هذه البcد ومن ثم في الخطوة الثانية بدأوا عملية بناء
واطنS الفلـسطينيS عملـية Oثم هـجروا ا سرائيلية فيـها وعملـية احcل. يعـني او8 احتـلوا  اOـستوطنات ا8
في سطينيS وبـنوا اOـستوطنات ا8سرائيلية  واطنS الفـل Oقاموا بتهجـير ا تهجـير الخـطوة الثانـية التهجـير 

ية48 اراضي ال كانت عمـل ية  وثم الخـطوة التاـل  Sاسرائيلي  Sمواطن  Sسطيني واطنS الفـل Oواحـلوا مـكان ا 
التـهويد هي اخراج طابع ـلهذه اـلدولة انه هي دولة يـهودية اذن هي احتcل فتهـجير ـفاستيطان فتـهويد ثم

 ـفكان ـمصيرهم يـعني ان ـيصبحوا اـلعرب في48 ـبقي ـعندهم ـمشكلة من تـبقى من اـلعرب في اراضي ال
 ...اسرائيل هم جزء من دولة اسرائيل ، استخدموا عملية للمواطنS العرب اOوجودين في اسرائيل هكذا تم

 هناك عملية احتcل تمت في48  وما يتم ا8ن في مدينة القدس 8 يختلف كثيرا عن ما تم في ال48 في ال
 ثم ضم وهذه مcحظة بS قوسS 8نه ساتكلم عنها 8حقا ضم وهذا الضم بقي حبر على ورق من67 ال

نة اـلقدس ـبقي حبر بل سنوات ـمعدودة بدأ ـهضم ا8ـنسان الفـلسطيني في مدـي يه لـق  ...الناـحية الجوـهرية ـف
قول ـخمس وـعشرين سنة ولم يتـمكن من ـهضم الـحالة الفـلسطينية ا8 في نا ـن ـعلى ورق ثcـثS سنة او دـع
ضم ية اـل عد عمـل ثم ـب قدس  نة اـل ضموا مدـي لوا ـف ها ان ا8سرائيليS احـت كن نحـكي عـن سنوات ا8خـيرة مـم اـل
Sواطن Oاستهدف تهجــير ا والذي  ـقدس  ـنة اـل في مدـي دى  Oستيطاني الطــويل ا انطــلق مــشروعهم ا8

 حوالي ثcثS الف مواطن فلسطيني من اOدينة ثم استخدموا برنامج67 الفلسطينيS ثم تهجير في بداية
مذهل حقيقة في تهجير اOواطنS الفلسطينيS واحcل مكانهم اسرائيليS في مدينة القدس هذا البرنامج

 كانت ستة كيلو متر مربع.67 او8 استلم مدينة القدس ستة كيلو متر مربع بلدية القدس مثلما تعرفوا سنة
 كيلو متر مربع في70,5 وسعوا حدود البلدية من اOنطقة الشرقية يعني من القدس الشرقية لتصبح حوالي

حوالي كان  انه  شرقية با8ضافة  قدس اـل واصبحت52 اـل ية  قدس الغرـب في اـل ربع  متر ـم لو  متر123  كـي لو   كـي
 كيلو متر مربع في الجزء اOتعلق في123  كيلو متر مربع في ال123 مربع القدس الشرقية والقدس الغربية

القدس الشرقية اعلنوا عن قانون استخدام ا8راضي او توزيع استخدام ا8راضي في الدينة اOوجود على
 % من هذه ا8راضي العربية في القدس الشرقية هي اراضي مصادرة54    اOخطط الهيكلي Oدينة القدس

نوا علـيها و تالي 8 ـيجوز للفـلسطينS ان يـب  % من هذه ا8راضي هي اراضي خضراء عفوا ا8ولى33 وباـل
 % مصادرة 8 يجوز البناء عليها جزء اراضي خضراء 8 يتم البناء عليها وجزء اراضي32       ـخضراء و

 % من هذه ا8راضي هي اراضي يصح للفلسطينيS ان يبنوا عليها وهذه14مصادرة 8 يتم البناء عليها و
 % من ا8راضي في القدس وبالتالي منعوا14 يا اخوان الذي نحن قاعدين عليها ، يعني نحن قاعدين على

اOواطن الفلسطيني من ا8ستجابة حتى للنمو الطبيعي في مدينة القدس Oتطلبات النمو الطبيعي والناس
رفة اعد في ـغ ندهم اـطفال والذي كان ـق ولد وـيصير ـع × 4 تـتجوز وـت  ... فيريد الولد ان يتزوج يتوسع واين4 

ما يحـطوا بدون  اراضي فـكان سيـاسة تهجـير للـمواطنS الفلـسطينيS قهـرية وارغامـية  يذهب 8 يـوجد 
بدا  Sـسطيني ـمل بالفـل ماذا نـع شوفوا  عالم  يا  ـعالوا  ـسفير و8 ـت ـزيون و8 ترـن ـاصات و8 شــاشات تلـف ـب
واحد ـيخاف ما ـجعل اـل قوانS تـعسفية ـم ها  التي ـب هذه اOنـطقة  حدود  من  الفـلسطينيS ـمضطرين لـلخروج 

 الف فلسطيني وانا لدي ما استند عليه في هذه100 يطب با8رقام ودكتور حسن جالس مما جعل حوالي
عن ما ـيـزيد  رقام  سرائيلي100S ا8 kــزرقاء تاـبـعة ل هم ا8ن يحـمـلون البـطـاقة ال مواطن فـلـسطيني  الف   

هؤ8ء 8 يـحق لـهم ا8ن ان دية الـقدس بمعـنى ان  التي اعلنتـها بـل قدس اOـوسعة  حدود اـل خارج  يـسكنون 
 الف Oاذا 8 يحق لهم العودة للقدس 8نه القانون ا8سرائيلي عندما وسع القدس100 يعودوا الى القدس ال

وضمها فرض على القدس القوانS ا8سرائيلية ومنها قانون ا8قامة الذي يحدد الذي ضم ا8رض لم يضم
الناس يعني لم يضم اOواطنS الفلسطينيS ، ليس كcمي و8 تحليل هذا اعتبروا مواطنS اردنيS في دولة
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اسرائيل اذا دولة  في  مة  امة داـئ S مقيمـS اـق مواطنS اردنـي S اعـتبروهم  مواطنS اردنـي اسرائيل وكـيف 
فقدوا شروط هذه ا8قامة 8 يحق لهم العودة فيها واحد هذه الشروط ان الواحد يكون عايش خارج حدود
دولة اسرائيل خارج حدود البلدية يعني متر واحد عن البلدية 8 يحق له ان رجع عليها 8 يحق له ان يرجع
الى القدس ويوجد قرار Oحكمة العدل العليا يحكي كيف الفلسطينيS اعتبروا مواطنS واعتبروهم في ليلة

 ) حزيران اOواطنS الفلسطينيS دخلوا الى حدود اسرائيل بطرق غير شرعية وهذا كcم ليس تحليل5(
شرعية لفـتة انـسانية اسرائيل بطريـقة غـير  الى  هذا الكcم يعـني اعتبـرونا دخلـنا  في  هم  cيعـني 8 نتب
Sـمواطن ـمت لـل التي ـت ـير  ـية التهـج هذه عمـل ـيه  ـحدود وعـل هذه اـل في  ـامة  ـونا ا8ـق ـحترمS اعـط ـاعة ـم جـم
الفلسطينيS التي ا8ن يعيشوا في الرام والضاحية وبير نبا8 والعيزرية وابو ديس وفي هذه الحدود خcل
السنوات كلها اذا جئنا نتطلع على حالة التوازن بS اOواطنS الفلسطينيS واOستوطنS ا8سرائيليS في
هذا اOـشروع حول فـشل  غد  ابو الـل الدكتور ابراهـيم  التي حكـاها  مات  مع الكـل انا اعـيش  قدس يعـني  اـل
والحديث عن فشله والف عcمة استفهام بتوقف امام هذا الفشل حقيقة هم نجحوا نجاح كبير في تغيير
 ... ...الواقع الديمغرافي في مدينة القدس واحب بعض ا8وراق ممكن 8حقا ا8ن في مدينة القدس في الـ

 ) لم يكن هناك اي مبنى اسرائيلي عدا الجامعة العبرية التي كانت... اOضبوط خارج حدود بلدية67
القدس كان صفر يعني الوحدات السكنية ا8سرائيلية عدد سكان اليهود في مدينة القدس كان صفر وبعد

 ا8ف وحدة سكنية تحت4  الى3  الف وحدة سكنية يعني حتى في حوالي39  لديهم ا8ن ما يزيد عن67 ال
 الف مستوطن اسرائيلي في186  الف وحدة سكنية لcسرائيليS في القدس لديهم39 ا8نشاء ما يزيد عن

وسعة Oشرقية اـ قدس اـل في اـل وحدها ،  شرقية ـل قدس اـل في اـل قدس ،  نة اـل تم70 مدـي التي  متر مـربع  لو   كـي
ندنا نا كفـلسطينيS ـنحن كان ـع بل ال13 ـتوسيعها وبالـنسبة ـل  الف21 )  ، ا8ن نملك67 ( الف وحدة سكنية ـق
 الف وحدة سكنية ا8ن اليوم اذا وجدوا الناس التي20 ... وحدة سكنية في احتياج حالي يعني فــورا نحتاج

 ا8ف وحدات سكنية خcل سنوات ا8حتcل كلها للعرب وهذه8 ان تسكن فيها موجودين لكنها لم تبنى ا8
زيد قلي8c ال سكنية او ـي وحدة  رغم8500  ا8ف  ني  سطينيS ، يـع اها الفـل ها بـن جزء مـن يت  سكنية بـن وحدة   

انف ا8حتcل بالقوة بنوها بدون ترخيص وبدون كذا وا8سرائيليS رخصوا جزء من هذه الوحدات السكنية
فت ا8نتـباه اريد ان اـل وانا  كبير  سرائيليS حقـقوا نـجاح  في اOعـادلة الديمغرافـية تـقول ان ا8 صــورة  فاـل
لنقطة هامة كثير من الناس يعتقدون ان هناك استراتيجية اسرائيلية مستقلة لkستيطان في القدس وهذا
عام اـلـضفة هي ـلـكل فـلـسطS ـبـشكل  ستيطان  cسرائيلية ل ستراتيجية ا8 صحيح ـعـلى ا8طcق ا8 ـغـير 
ية وـقطاع غزة ـبما فـيها اـلقدس واحدة ـموضوع اـلقدس فـيها خصـوصيات تـفصيلية في ا8ستراتيجية الغرـب
قة باـلقدس وـلكن هم ـيستخدموا اـلقدس حتى ـموضوعة اـلقدس ـيستخدموها في ـموضوع ا8سرائيلية اOتعـل
ا8ستيطان في الضفة الغربية كيف ، ا8سرائيليS خلقوا انطباع ليس فقط في الشارع ا8سرائيلي هذا
وهو ان ـهـناك اـجـماع ا8نـطـباع اـجـتاح اذهاـنـنا كفـلـسطينيS ـقـبل ان ـيـصبح حقـيـقة ـعـلى ارض اـلـواقع 
في هذا ا8نطـباع  قوا  اسرائيل خـل دولة  وحدة ـل دية وـم اصمة اـب ها ـع قدس اـن نة اـل وحدة مدـي لى  اسرائيلي ـع
هي ليـست مـثل وقالوا ان الـقدس  وبدأوا يـسوقوه للـعالم  وفي الـشارع ا8سرائيلي  سطيني  شارع الفـل اـل
ية تالي عمـل ية وباـل ضفة الغرـب عن مـوضوع اـل لف  قدس مخـت وهذا مـوضوع اـل هذا مـوضوع  ية  ضفة الغرـب اـل
التوسيع التي تتم فيها يعني 8 احد له دخل فيها عملية البناء التي تتم فيها 8 احد له دخل فيها هذه دولة
هذا من  قدس  ندما ـجمدت ا8ستيطان اـخرجت اـل مل ـع حزب الـع ومة  سابقة حـك ومة اـل وحتى الحـك اسرائيل 
اOوضوع على انهم يريدوا ان يسوقوا لنا انه في استراتيجيS وليست في استراتيجية خاصة في القدس
وضوع ان ستخدموا ـم ساعدهم ان ـي هذا ا8نطـباع ـي غزة ،  طاع  ية وـق ضفة الغرـب له عcقة باـل وضوع  وفي ـم
في مـوضوعات 8 يـوجد عليـها سرائيلي لتنفـيذ سيـاسات  في الـشارع ا8 يدعوا ان عليـها اجـماع وطـني 
ية والـتوسيع اـجماع في اـلشارع ا8سرائيلي يـعني ـعندما ـيوسعون اـلقدس ـيوسعونها باـتجاه اـلضفة الغرـب
باتجاه الضفة الغربية يعني الحدود التي آخذوها من الضفة الغربية ممنوع غدا تتكلموا عنها هذه صارت
ية يرات الديمغراـف اجراءات التـغ هي  قة  اهدافه حقـي قط  يس ـف وسيع ـل ها والـت حدا يحـكي فـي نوع  قدس ، مـم
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بدها تحـقق نقـطتS النقـطة جوهر  في اـل هي  دية �سرائيل 8  قدس عـاصمة اـب قة بحـسم مـوضوع اـل اOتعـل
ا8ولى متعلقة بحسم قضية القدس كعاصمة ابدية وموحدة لدولة اسرائيل وثانيا وهي اهم وهي منع اقامة
امة دولة فـلسطينية وهذا ـيركب ـعلى سياق الـحكي الذي نع اـق طة بـم دولة فـلسطينية ـموضوعة اـلقدس مرتـب
كن لى الـطريق مـم ياتي ـع والتي  ثالث  ثاني واـل وسع ا8ول واـل قدس بالـت يل 8ن اـل بل قـل لي ـق الدكتور ـع كاه  ـح
عندما احدثكم عنه تفكروه خيال تقولوا شطح احمد غنيم ابصر اين رايح ولكن وثائقهم اللي اطبقت على
 ....جلودنا يوم بعد يوم بعد يوم تتطبق وبتصير وكل ما عن فكرة وهم بعد خمس سنS او عشر سنS نجد
ان الخط رسموه على بلدنا بنصدق بعد ما رسموه على جلدنا بعد ما يرسموه بمسامير على جلودنا بنقول
وا� هذا لم نكن نحلم و8 كان خيال وهذه القضية حقيقة ، اذن الهدف هذه الحدود عندما تتوسع باتجاه
ية لن ـيكون في وحدة و8ية جغراـفية ـعلى ية ستمنع وحدة الو8ية الجغراـفية ـعلى اـلضفة الغرـب اـلضفة الغرـب
الضفة الغربية عن شماله تماما تعمل عملية فصل ما بS الضفة الغربية في شمالها وجنوبها وليس هذا
هذا حدود  ستروا ان  قدس  في اـل  Sلت عن متروـب اها  كم اـي ندما ارـي خرائط. ـع حديث اـل تم اـل ندما ـي قط ـع  ...ـف
 ...اOتروبلتS يتخطى رام ا� ويتخطى بيت لحم ويصل في منطقة الجنوب وبالتالي يقسم الضفة الغربية
قة يـعني بدون حدا ـيقول شو اجـتهادات اـلحل السـياسي اـللي جاي يـقسمها ثcث الى ثcث كنـتونات حقـي
في مدـيـنة اـلـقدس ـيـربط اـOـستوطنات هذا الـتـوسع  وهو ـقـضية حـيـوية ومـهـمة بالـنـسبة ـلـهم  وثم  اجزاء 
في ما يعـمل حـالة فـصل  وحدة و8ية جغرافـية لkستيطان بيـن تالي يعـمل  عض وباـل ا8سرائيلية بعـضها بـب
الجغرافية الفلسطينية ويحقق وظيفة اخرى انه يربط اOستوطنات ببعضها ثم يربطها باسرائيل عن طريق
تم ربط اـOستوطنات ا8سرائيلية ـباسرائيل ـبشكل يل يـعني من نـقطتS ـي نة اـلقدس عن ـطريق خط اراـئ مدـي
نة اـلقدس بدأوا ـعلى اربع ـمراحل ثم تحـقيق هذا تام ـكيف بدأ ا8سرائيليS بتنـفيذ هذا اـOشروع في مدـي
اOشروع بداية ا8ستيطان كان على حدود الخط ا8خضر بS القدس الشرقية والقدس الغربية وذلك لشطب
ناء اـOستوطنات ـعلى اـلخط ا8ـخضر ثم في اOرـحلة بدأوا بـب وجود ـف هائه في اـل ـموضوعة اـلخط ا8ـخضر واـن
ناء اـOستوطنات ما ـبS ا8ـحياء الفـلسطينية في اـلقدس اـلشرقية وذلك لخلـخلة ا8ـتصال ما ية بداوا بـب الثاـن
بS هذه ا8حياء الشرقية وفي اOرحلة الثالثة ضربوا الطوق ا8ستيطاني حول مدينة القدس ليحكموا عزلها
واغcقها الذي 8 يحتاج هذه الحواجز التي على الطريق وانما كان هناك حواجز من ا8سمنت والبلوكات
لة وفي مرـح قدس  بدون اـل ودونا ان نـعيش  حاولوا ان يـع ية وـي عن اـلضفة الغرـب قدس  ماير ا8ن تـفصل اـل والـع
قادمة هي مرحلة اغcق الطوق ومستوطنة جبل ابو غنيم يعني هي الحلقة التي قد تكون واحدة من اهم
صــورة اـOشروع ا8سرائيلي وتـفصيcته هذه  قدس  نة اـل حول مدـي طوق  هذا اـل في اغcق  ية  قات النهاـئ الحـل
على ارض الواقع هذه الصــورة القاتمة والتي انا اقرا على وجوه الجميع انهم ربما يعلموا هذه اOعلومات
واقع صــورة اـل من  جزء  هذه  ما ا8حـباط  صدمة ورـب من ـل كثير  وجوهم اـل سمعوها ا8ن عـلى  التي  قبc او 
قدرنا هذه الحـالة  سأل  واحد ـي ني اـل هذه الحـالة ا8سرائيلية يـع امام  ابل  له. باOـق واقع ـك صــورة اـل ست  ولـي
هذا ني  واحد يـع طرف  من  سيناريو  هو  لي  الدكتور ـع الذي حـكاه  فس الطـريق  لى ـن سلم وـع واحـنا 8زم ـن
السيناريو سواء الذي ـحكاه علي او الذي استـعرضه انا ، سيناريو من طرف واحد وـنحن متفرجS نحن
في انا  من قـاعة اOـسرح. الحقيـقة  مل  خائب ا8 هذا الـسيناريو ويـخرج  الذي يـريد ان يتلـقى  الجمـهور 
لي الدكتور ـع لذي حـكاه  عرض ـل وحي ان اـت من  يس  صوري وـل يس هـكذا بـت واقع ـل ناعتي ان اـل قادي وـق اعـت
وضعه الذي  الدكتور عـلي و8 الـسيناريو  الذي حـكاه  هذه اcOحـظة 8 الـسيناريو  احب ان احـكي  ولـكن 
ا8سرائيليS الخاص بمدينة القدس هو سيناريو من طرف واحد سيرسم على جلودنا ان لم نرد ذلك، اذن
نحن 8 نريد لن يتمكن ا8سرائيليون من رسمه كما يريدون ولكن لغاية ا8ن حتى 8 نبالغ ونحكي عواطف
من ناحـية ريد  ني 8 ـن ريد يـع حن 8 ـن انه ـن مش مـوجود  يان  نة للـع ظاهرة وغـير باـي نا غـير  لغـاية ا8ن ارادـت
جد جب ان ـت قدرة ـي كن اـل حن 8 نـريد وـل قدرة ـن S الرغـبة واـل ما ـب فرق  قدرة. هـناك  من ناحـية اـل الرغـبة 8 
تعبيرها على ا8رض من ثcثS سنة وحتى اليوم الشعب الفلسطيني في مدينة القدس شكل حالة صمود
نة اـلقدس وهذا اـلصمود بدأ يـنهار في اـلسنوات ا8ـخيرة بدأ يـنهار اسطورية ـحالة صمود مـعجزة في مدـي
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 ) كان67 (وينهار بما يجعل ا8نسان يعني يدمع قلبه قبل عينيه ويرىهذا الصمود ينهار ا8سرائيليS بعد ال
 ...اOشروع ا8ول هو كسر صمود ا8نسان الفلسطيني في مدينة القدس حاول ابتcعهم ضموا الجغرافية

% من22  الى20 ... ... وحاولوا الفلسطينيS في مدينة القدس و كانت في رايهم يجب ان 8 تتخطى اكثر من
الفلسطينيS في القدس هم ابعاد الجزء اOتبقي الى خارج مدينة القدس ماذا نملك نحن في القدس وما
هو هذا الصمود الذي كان يملكوهم القانون ويملكوا الدبابات والطائرات والجيش والقوة كل ما يلزم لغرض
سياساتهم نحن نملك شيء واحد غيره نملك وجودنا في مدينة القدس 8 نمتلك غير هذا الوجود واذا وظفنا
وجود توـظيف صحيح ـفهو سcح هام ومـعقول في اـلصمود امام ا8سرائيليS. الكcم الذي يـغضب هذا اـل
من خcل نـضال مـرير ان سرائيليS تمكـنا  من ا8 يس منـحه  قدس ـل في مديـنة اـل  Sسطيني انـنا نـحن كفـل
نحافظ على مؤسسة فلسطينية شبيهه بالحكم الذاتي اشبه بحكم ذاتي من طرف واحد بدون ان يعرض
 ...ا8سرائيليS علينا حكم ذاتي نحن عندنا التعليم الذي كان تعليم مستقل فلسطيني وعندنا الصحة التي
كانت صحة فـلسطينية وـعندنا اـلصناعة وـعندنا الـتجارة وـعندنا اـلسياحة وكثير من اOؤـسسات الفـلسطينية
اومة ومن فرض بـقيت تـعمل بـمعزل عن ا8سرائيليS. 8 يـعقل ان ـيصمد هذا اـOشروع ثcـثS سنة من اOـق
هذا الوجود لينهار ا8ن اذا اردتم ان احدثكم عن هذا اOوضوع نحن في مدينة القدس والذي يشتغلون في

من حوالي  هذا الكcم  يم يعـرفوا  الى45 سلك التعـل قدس ،46   في مديـنة اـل ألف تلمـيذ  في24   الف منـهم   
اOدارس ا8سرائيلية ، عندنا مدارس ا8نظمة اOوجودة في القدس في اOدارس التابعة 8سرائيل التي هي
دية وللـمعارف ، في اOدارس الـخاصة في مدارس التي سميت ـحسني ا8شهب وهي ا8ن تـتبع تاـبعة للبـل
في تسجيل تتبع جهة جيدة ومدارس الوكالة هذه ا8ربع جهات التي تتبعهم اOدارس، اOدارس الفلسطينية

 الف تلميذ اريد ان اقول لكم شيء جديد ومهم22  الف تلميذ و22 موزعة بS الخاصة والتي لنا فيها فقط
 في هذا اOوضوع كل اOدارس الخاصة ا8ن تأخذ دعم مالي من اOعارف ا8سرائيلية من ثcثون سنة.

   انا في الحقيقة 8 اتكلم في شيء نظري هذا الكcم ليس موجود في كتاب و8 احد اطلع عليه انا قابلت
مبرر سنة ـليس   Sـثcصمدوا ث  Sرجال وطنـي وهم   Sمن ا8سرائيلي أخذون ـمصاري  الذين ـي ناس  هو8ء اـل
سرائيلي سرائيليS وـيـلتزموا بالبرـنـامج ا8 من ا8 هذه اـOـصاري  آلتي ـعـرضوها اـنـهم ـيـأخذوا  سباب  ا8
وسألتهم Oاذا يعملوا ـهكذا ثcثS سنة وـنحن صامدين ما الذي تفعلوه قال يا اخي اعـطونا نصف مـليون
قدس، اـلصحة 8 في اـل عة  هذا واـق يم  قة التعـل انا حقـي زورونا اـحكوا مـع شيكل  بالف  نا  لوا علـي قال ـط شيكل 
الذي سطيني  صحة الفـل شروع اـل هارت ـم صحة اـن بس اـل يار  عن طـريق ا8نـه يم  سطينية تعـل صحة فـل وجد  ـي
صمد ثcثS سنة تماما ا8ن مستشفياتنا الرئيسية تتبع كوبات حوليم وهي صناديق اOرضى ا8سرائيلية
في كان مـعي  في بعـضهم   ، Sسطيني عرب فـل دكاترة  لك  عوا  شرقية بيطـل قدس اـل في اـل حارة  كل  وفي 
الذي ما  اعرف  صحة ا8سرائيلية و8  راكز لـل حوا ـم مع ـبعض ا8ن بفـت سجنا  مع ـبعض واـن نا  التنظـيم قاتـل
الذي ما  حارة  كل  في  هذه القـصة تجـلب مـصاري فتـحوا مستـوصف  يك نـريد ان نعـيش  يرد عـل يفعـلوه 
كن استراتيجية وـل رؤيا ويمـلك  اسرائيلي يمـلك  احد هـناك مـشروع  صدم  وبدون ان ـي صار  يحـصل وباخـت
ببساطة 8 نملك مشروع ند في القدس ليس عندنا مشروع مثل الجمال التي تحرث وتلبد محل ما تحرث
ناط او ان نـحمل ـمسؤوليتها فـهمي 8 عcقة ـبهذا الكcم 8سماء يـعني ـموضوعة اـلقدس هي اكبر من ان ـت
ما من منـظمة التـحرير الفـلسطينية واـلسلطة  ......اكبر من ا8شخاص ـمسؤوليتها في اـلقدس وهي اكبر رـب
ية وهي تـحتاج الى ـمشروع ـنستطيع من خcله ان نـبني وـنطور. ـمشروع له ـبعده في الـبعد الـعربي الوطـن
كن شغلتS يـم عن  سأتكلم  سياق ،  هذا اـل في  ند  شروع  لــورة ـم من ـب حتى نتمـكن  عد ا8سcمي  وفي الـب
له واخوان هذه حدود ا8صغر هي ما يـمكن عـم ناس تـحكي انه 8زم ـنسلم 8 فـي عملـهما في هذا ا8طار اـل

الـ في  حدود بلـدية الـقدس  حدود بلـدية برتـقاني   ) الذي عمل في الخارطة معلوماته67   (التـوسيع هـنا 
السياسية ليست دقيقة فهي اكبر مما هي على الواقع. هي اصغر حقيقة 8نه ضم مناطق لم تكن موجودة

 ) كيلو متر مربع ا8سرائيليS علشان يمشي مشروعهم وسعوها6 ) (  هذه حدود بلدية القدس67 (في ال
) كيلو متر مربع طلعوا كل الكثافة السكانية العربية منها يعني70 ) ( ونصف كيلو متر مربع في ال70 (الى
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ها وجد فـي التي 8 ـي ناطق  Oواخذوا اـ سكانية  افة  ها كـث التي فـي ناطق  Oكل اـ عوا  عوا ـحزمة طـل الرام طـل عوا  طـل
تالي حتى ـيركب ويـمشي اـOشروع ا8سرائيلي وهذه با8بيض لة وباـل افة سكانية قلـي افة سكانية فـيها كـث كـث

 كيلو متر مربع هذا التوسيع ا8ول الذي123 هي القدس الغربية فالقدس الغربية والقدس الشرقية اصبحت
الـ في   ) ...... فتحوا باب ا8حتcل وسعوا الحدود وشالوا الخط هذه هي الخارطة ا8ولى جاءت67    (تم 

الحكومة ا8سرائيلية مؤخرا اخذت قرار بعمل خطة اسمها خطة تعزيز القدس وانا احب ان اقول لكم ان
خطة تعزيز اـلقدس خطوة اخرى ولكن لـيست اـخيرة ليست ـخطوة اخرى Oاذا 8ـنها تريد ان تختبرنا تريد
نا كفـلسطينيS كانت معـقولة عالم اذا ردة فعـل نا كفـلسطينيS وـتريد ان تـختبر ردة ـفعل اـل ان تـختبر ردة فعـل
وردة فعل العالم كانت معقولة بيجيبوا الخطة التي وراءها 8ن هذه ليست كل اOوضوع هذه الخطة قاموا

من وسيعها  قاموا بـت صفراء  هي  قة البـيضاء  وها واOنـط التي رأيتـم قة اـلصفراء  وسيع اOنـط متر123 بـت لو   كـي
 كيلو متر مربع فوق ال600  كيلو متر مربع ال600  كيلو متر مربع يزيد يعني اكثر بقليل من600 مربع الى

عدوا590 الذين ـي ويل  حالتهم باـل  Sدس رسمة كـمان اOهـن ية وهـنا اـل ضفة الغرـب من اـل هم  متر مـربع مـن لو   كـي
 كيلو متر او اقل من الجهة الغربية والباقي كله من الضفة15 الخرائط عندنا هذه اكبر مما هي حقيقة فقط

الدكتور ها ـمشروع  ركب علـي الذي ـي تخ  ريدون متروبـل هذه الـخطة ـي ريدون  هذه الـخطة 8 ـي من  وهم  ية  الغرـب
ندنا قة ـموجودة ـع أنا الوثـي قول لك 8 ـف هذا ـي هم سـيصير  قول ـل يا اخوان مرات بـتوقف بتـحلف يـمS وـت ـعلي 

 ) شكلوا93 (بالعبري يقول لك ا8ن نجيب غير قصص وهذه ترجمتها بالعربي هذه الوثيقة الرسمية في سنة
ية وقالوا ـلهم اـقعدوا في هذه الدنيا واعملوا طاقم من وزارة ا8سكان ومن بلدية اـلقدس ومن وزارة الداخـل

قدس العظـمى راح تمـتد عـلى كبرى ا8ن اـل هذه اـل قدس العظـمى  نا تخطـيط لـل من2850 ـل متر مـربع   كيـلو 
أخذ هذه العظـمى راح ـت ية.  ضفة الغرـب اخذ10,6 اـل هذه راح ـت ية  ضفة الغرـب من اـل ائة  Oمن46  بالـعشرة با % 

اعادة انتـشار عن   % با8يد الثانية هذه10 %    با8يد هذه ويأخذ13%  بيعطوك13 الـضفة الغربـية بيحـكوا 
أخذ رام بدها ـت حم  يت ـل أخذ ـب ضم ـت بدها ـت شاء ا� الخـارطة  رها اـن واضحة نكـب ست  صغيرة لـي الخـارطة 
 ......ا� مثل ما حكينا في الجنوب وشمال رام ا� وصو8 الى اللS الشرقية ا8ن في ناس تحكي والسكان

عرب اـOوجودين و موا بالنتؤات اOتقـطعة باـلقدس الـخارطةA B C اـل ثل ما عـل هذا اـOوضوع ـم يذهبون ؟   اين 
هذا اسكتش عندما تدخل على رسم حقيقي بتدخل تعمل نتؤات فالنتؤات اين فيها منطقة اكتظاظ سكاني
ـعربي بيطلـعوها. واين اOنـطقة التي 8 ـيوجد فـيها اكـتظاظ سكاني ـعربي ـيأخذوها ـعندهم حل له يـعني 8
كون الذي ممـكن ـي الدكتور عـلي  ها  ضل فـي التي تـف سيناريوهات  في ـبعض اـل حل  يس عـنده واـل انه ـل كر  تـف
هذه كثيرة  هذه وـهـناك ـحـلول  في الـقـصة  ـية. يـعـني 8 ـيـوجد ـمـشكلة  دولة ثاـن في  مواطن فـلـسطيني 
لك نا نـم نا نـتحدث اـن مل او8 كوـن ماذا يـمكن ان نـع مل  ماذا نـع قدس  نة اـل في مدـي ا8ستراتيجية ا8سرائيلية 
Sنقطة قوة واحدة وهي وجودنا في القدس يجب ان نعزز هذا الوجود في مدينة القدس يحتاج ا8سرائيلي
شرط ان يـهزم هذا اOـشروع الـند لـيس  ند  قل نحـتاج ان يـكون عـندنا مـشروع  يملـكون مـشروع عـلى ا8
اOشروع ا8سرائيلي يعني انا 8 اطالب بمشروع يتمكن من سحق وهزيمة اOشروع ا8سرائيلي ، اطالب
بمشروع يقف امام اOشروع ا8سرائيلي يقف انشاء ا� خيال يوقف مشروع يقول له نحن موجودين واين
ذاهبS انتم ترسموا سيناريو من طرف واحد، يا اخي خذ 8عب كومبارس معك يعني نحن موجودين في
هذه ان نمتلك مشروع في القدس والذي يقول اننا 8نقدر ان نمتلك مشروع في القدس انا اعتقد يا مضلل
شروع Oوهذا اـ لك ـمشروع  ستطيع ان نـم حن ـن مة ـن ضية ا8ستراتيجية واOـه هذه الـق في  ريد ان ـيضلل  او ـي

 :يحتاج الى

ماذا يمـكن ان:  cفي مديـنة الـقدس مث مع الـواقع اOعـقد  من التعـامل  رؤيا مبـدعة تتمـكن  في  افق  او8 
نوا  % من ا8رض مناطق خضراء انا اريد هيئة فلسطينية تاتي تقول من54     نـحكي ، ا8سرائيليون اعـل

هذه ليـست منطـقة كذا ومعـلن انـها منطـقة خـضراء  في الـحوض  كذا  التي رقمـها  واحد ا8رض  طرف 
خضراء ومن طرف واحد انا اريد ان اذهب وابني فيها من طرف واحد اعلن اني اريد ان ابني فيها وانا
وانزل واحد  طرف  ومن  قدس  في اـل ناء  اشتبك عـلى مـوضوع الـب شان  ني عـل شان اـب مش عـل هذا  اعcني 
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جرافات وانزل حجار واقول اريد ان ابني وخلي ا8سرائيليS يأتوا يمنعونا في هذه الحالة من جهة علي
اوظف اـلـقانون اخرى ـعـلي ان  ومن ـجـهة  كانه ـغـير ـمـوجود  سرائيلي واـتـصرف  ان اـتـحدى اـلـقانون ا8
ا8سرائيلي، بمعنى ا8سرائيليS في القدس مثc في منطقة العيسوية الكل يعرف منطقة العيسوية التي
الذي يـعرف بـقوانS التنظـيم قامت..... مـستوطنة كـريات اليـهودي  اراضيها  من  جزء  اراضيها   .....عـلى 
والبناء الحوض يأخذ احكام واحدة يعني بحطوا في اOخطط الهيكلي ، البناء هنا ثمانية طوابق و8 عشرة

ناء له بـب سمح  ناس ، لkسرائيلي ـي كل اـل  ) متر في5 ) ( طوابق بينما العربي الذي يبعد عنه8     (طـوابق ـل
مرة حن و8  عرف ـن احد ـي هذا ، 8  قانون  اين اـل صبح مـخالف. اذن  طابقS ـي من  اكثر   Sطابق العيـسوية 
توجهنا Oحكمة العدل العليا ليس بقضية رابحة يا اخوان ولكن علينا ان نذهب Oرة نقول عنه قانون احتcل
cمـلعون والدين وـنحن 8 ـنريده ومرة ـنستخدمه وـنقول انا اريد ان اـبني في العـيسوية ـعشرة ـطوابق مث.... 

ا8سرائيليS عشرة طوابق واذهب الى محكمة العدل العليا وخليها تجاوبني يا بتقول هذا قانون احتcل يا
مرة راح  Sسرائيلي جواب راح تـجدوا ان ا8 قي  cبدها ت وعرب يـاما  قانون بيمـيز بـS يـهود  هذا  بتـقول 

نا سنتقدم في ناوروا يـعني مش راح ـيكون ـعندهم جواب واحد ولكـن  )8 (يواـفقوا ومرة راح يرـفضوا وراح ـي
ا8ف وحدة سكنية مرخصة يعني مسموح البناء فيها. من ايام بلدية كوليك كانوا يقولوا لنا كنت انا اتكلم

ني خذهم نـب من ا8خوان  كثير   ) ا8ف وحدة سكنية8 )  ( 8ف وحدة سكنية يقولوا اذا اخذنا الـ8 ... ( مع 
 ) ا8ف بدنا نبني لليهود8 ) ( الف وحدة سكنية امامهم وبيقولوا اعطينا العرب20) ( ا8ف او10 (بروحوا يبنوا

 ) وحدة سكنية يعني8 ) ( خليك بدون ان تأخذ ال8 ) ( الف يا اخي 8 تأخذ ال20 )   ( الف ، طيب بنوا الـ20( 
القضية تحتاج الى ابداع ومرونة مرة تدعى على هذا القانون ومرة توظف هذا القانون وتستغله هذا في
ستطيع ان ـنسحب حن 8 ـن نا ـن احد ـيصدق اـن وهو ا8هم 8  صــورة  من اـل جزء ا8خر  صــورة، اـل من اـل جزء 

 ) الف طالب 8 احد يصدق اننا 8 نستطيع اذا رفعنا24    (الطcب اـOوجودين في اOدارس ا8سرائيلية الـ
أخذ ستطيع ان ـت قدس ـت نة اـل في مدـي سطينية  درسة الفـل Oاستيعاب اـ في كـفاءة  يم الفـسطيني  كـفاءة التعـل

 موجود فيها4 ×4  وانا شاهدت الصفوف هذه4× 4 اOوظفS هؤ8ء لكن و8 طالب راح ياتي عندك على صف
 ) ............. طالبة ، الطالبة عندما تريد ان تخرج الى الحمام تتطلع على 8نه 8 يوجد ممرات يطلعوا على30( 

درسة يك ـم لى ـه يروح ـع اذا  Oدرسة و يك ـم ثل ـه الى ـم يروح  طالب  وجد  امات 8 ـي الى الحـم صلوا  نوك لـي الـب
ـمعاقبS شعب ـتحت الـعقاب ـنحن نـحتاج الى رفع ـكفاءة اOؤـسسة الفـلسطينية حتى نتـمكن من ـعمل ـحالة
دعة مل مـب ية ـع لديها اـل كون  جب ان ـي قدس ـي التي نحتاجـها اـل سطيني والـقضية ا8هم  جذب للـمشروع الفـل
والية عمل عليها نوع من ا8جماع الوطني بمعنى انا اقترح ان يكون لدينا مجلس وطني للقدس والقدس
ياء في ندنا مؤـسسة فـلسطينية ـتعرف من ا8لف الى اـل كون ـع لـيست صغيرة لـيست ـموضوع ـبسيط 8زم ـي
ومات ياء عـندها اOعـل من ا8لف لـل شتغل  ستطيع ان ـت ها 8 ـت عرف ولكـن حن ا8ن عـندنا مؤسـسة ـت قدس وـن اـل
ولكنها 8 تستطيع ان تـعمل برـنامج لـتعبئة الـفراغات في هذه اOعـلومات نـحتاج الى مجلس وـطني لـلقدس،
وانا اعرف ان غالبية ا8خوان من الفصائل موجودين هنا يا اخوان الفصائل الوطنية في القدس 8 تعرف
تعمل مظاهرة 8 تقدر ان تنظم مظاهرة حرقوا باب الحرم دعوا الى مؤتمر صحفي جاء عليه عشرين واحد
وكل الفصائل الوطنية على بعضها التي دعت للمشروع وليست �ن الناس 8 تريد في تراجع في التفاعل
 ....الوطني للمؤسسات الوطنية الفلسطينية للقوى السياسية الفلسطينية 8 يجب ان نقف الفصائل الوطنية
تقول لك احنا لسنا موافقS على اوسلو وخليهم يغرقوا في القدس يعني هذا 8 يجوز يا اخوان الفصائل
الوطنية مطالبة ان تلتقي من اجل ان تخلق الية عمل موحدة في مدينة القدس وهذا ممكن وممكن جدا ان
نفعل ذلك القضية التي تحتاج الى وقفة وجرأة فيها نقطتS انا احب ان الفت ا8نتباه اليهم اخيرا وهو8ء
بدهم تفكير 8زم تفكروا فيهم وليس عندي اجابة جاهزة عليهم الطوق الذي عمله ا8سرائيليS حول القدس
نحن نستطيع ان نلتف عليه نستطيع ان نعمل عليه طوق خارج الطوق بمعنى ان اOناطق اOحيطة بمدينة
من اكبر  بة.  سطينية القرـي من اOدن الفـل سكان  من اـل عدد  ستوعب  ها وـت فاءة ا8ستيعاب فـي رفع ـك قدس ـن اـل
الكفاءة التي هي موجودة فيها وهي مسالة تريد ابداع في التوازن ما بS اOستوطنة اOوجودة في محيط
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نا ان نـنقل رام ا� واOستوطنة اـOوجودة في مـحيط اـلقدس تريد دراسات يـعني حقـيقة اOسألة ا8خرى علـي
ــزرقاء الى داخل اـلقدس اـلشرقية ننقلهم بمـعنى الـنقل يعني السكان الفلسطينيS الذين يحملون الهوية ال
كيف ننقلهم 8 يجوز ان يبقى فلسطيني واحد يحمل الهوية الــزرقاء خارج القدس وكيف هذا ممكن ان يتم
من خcل مجـلس في مديـنة الـقدس ، 8 يـتم  دفع الـناس للبـناء  من  نـحن يـجب ان نمـلك مـشروع يتمـكن 
ا8سكان الفلسطيني الذي يقول معاه رخصة ومعاه ارض نعطيه اOنحة التي تساعد على البناء اللي معاه
رخصة ومعاه والذي عنده ارض ورخصة 8 يحتاج الى دعم من احد مليونير 8 يحتاج الى دعم من احد

قدس في اـل هدم  هم عـلى اـل اكبر طـاقة اـل  Sاخوان ا8سرائيلي يا  دعم   ) بيت في السنة50 ( الذي يحـتاج 
8يستطيعوا ان يهدموا اكثر يجب ان نفلت الناس من عقالها لتبني في القدس نرمي مصاري ونبني الف
بيت راح يهدموا مائة حنبني الفS بيت راح يهدموا خمسمائة انما لن يستطع ا8سرائيليS ان يهدموا في
هدموا مائة سنة ان ـي في اـل يت  الف ـب نا  هدموا اذا ـنحن بنـي يت 8 ـيستطيعوا ان ـي مائة ـب عن  زيد  ما ـي سنة  اـل
بيت انا 8زم ارمي مصاري في القدس للبناء بc ترخيص وبكل جرأة ثانيا على ان اشتري اOباني التي
يملكها الفلسطينيS خارج حدود القدس. قضية تريد جرأة 8زم نشتري هذه اOباني مهم نقول له هذا حق
يد مائة الف مواطن الى قة يـمكن ان تـع هذه الطرـي البيت وروح اـبني في اـلقدس انزل اـبني في اـلقدس وـب
ويات في ـقصة الـه ماذا نـعمل  كر  نزال نـف  8 Sالتي ـنحن كفـلسطيني في اللـحظة  يزان  Oلب اـ قدس وان تـق اـل

%30 التي يريدوا اخذها ا8سرائيليون منها اOواطنS رجعوا رفعوا نسبة اOواطنS الفلسطينيS في القدس
 % خيرا السياسيS اOحنكS القادرين الفلسطينيS عندما يدخلوا30 ا8ن اOواطنS الفلسطينيS في القدس

الى مفاوضات الحل النهائي يجب ان يكون لديهم ملف كامل موضوع البنية التحتية يجب ان يكون لديهم
ملف كامل. شبكة اOياه تشابكت مع بعضها البعض مع اOستوطنات ولكن شبكة اOياه هذه يمكن فصلها
ية ية التحـت قة بالبـن ياه والكـهرباء وكل الـقضايا ا8خرى اOتعـل Oنة ـمستقلة وكذلك اـ نا مدـي اذا اردنا ان ـتكون ـل

قدس هم اـل كن ا8  ) .... كيلو متر مربع بلدية القدس ، بتقول انه في لجنة تريد تعرف قضايا الحل6 (وـل
 انما القدس ماذا بنيتها اذا نحنA B C .... النهائي تعريف قضايا الحل النهائي اوسلو لم تبS ماذا القدس

نا ان اـلقدس  ) كيلو متر مربع والباقي هي6 )   (  كيلو متر مربع نريد ان نفاوض ا8سرائيليS على6   ( قـل
 ) ا8ف مستوطن اسرائيلي 8 يوجد3 ( اراضي الضفة الغربية نريد ان ننتبه ان هذا الجزء 8 يوجد فيه ا8

 ) الف مواطن فلسطيني في داخل السور كيلو متر28 )  ( مستوطن في البلدة القديمة مقابل2400    (فيه ا8
1400 ) بيت ادعوا انه في55 ) ( بيت في ال55 ( مستوطن اسرائيليS اشتروا في الفترة ا8خيرة2400 مربع فيه

) بيت17 ) ( شخص واشتروا500 ) ( الى400 (اسرائيليS وانا اعتقد ان الرقم اقل من هذا بكثير 8 يتجاوز ال
 ) كيلو6 (في سلوان وـبيت في اـلصوانة وـبيت في راس الـعمود، اذا اردنا ان ـنفاوض ـعلى اـلقدس ـكحدود

ريدوا ان ـيضافوا الى ـمستوطنS في اـلضفة كل اـOستوطنS الذين في اـلقدس ـي هذا يـعني ان  متر ـمربع 
به الى هذه الـقصة ية ـثلث اـلسكان وـيجب ان ننـت ريدوا ان ـيصيروا ـمستوطنS اـلضفة الغرـب ية يـعني ـي الغرـب

قدس بان اـل قدس  لى ـموضوع اـل اوضنا ـع هذا اـOوضوع اذا ـف في  ما ا8ـحسن  عرف   ) كيلو متر مربع70 ( ـن
400  الف مواطن فلسطيني فاذا كان174  الف مستوطن اسرائيلي في هذه الحدود ومقابل186 معنى انه فيه

 .  الف ا� يعلم ماذا يريدون ان يعملوها186  فH 2 ,  وH مستوطن في الخليل عملوها

ا?خ ابو نزار:

   ايها ا8خوات وا8خوة نحن كان في ا8مس عندنا تجربة بعض اOداخcت وصفت بانها طويلة او خرجت
حول مـشاريع الـعدو الـصهيوني لـحل القـضية واضح مـطروح  كان عـندنا مـوضوع  عن اOـوضوع ، الـيوم 
الفلسطينية او القدس في ا8ستراتيجية واذا بتكون التعقيبات وا8سئلة ترتكز حول هذين اOوضوعS يكون

 جيدا ونسجل ا8سماء ا8ن للذين راح يداخلوا.

  ( )ا?خ يحيى يخلف ابو الهيثم:
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في الدكتور عـلي الجـرباوي  الى اOحـاضرين بالنـسبة Oحـاضرة او مداخـلة     طبـعا كـنا نـستمع بانتـباه 
هذا اـOوضوع حول  دية  من ا8راء واcOـحظات النـق زيد  Oنا مـمكن ـنضيف اـ انه ـنحن قـل قد  نا اعـت وصفه حالـت
وانا 8 اعتقد ان الحديث في هذا السياق يهدف الى احباطنا اكثر او تيأسنا اكثر مما نحن محبطS او
اكثر هذه ا8مـسية لـكي ينـهد حيلـنا  في  اظن ان مكـتب الـشؤون الفكـرية والـدراسات دعـانا  يائـسS و8 
ونرتجف رعبا ونحن نرى هذه الغمامة السوداء قادمة و8 اعتقد ان اراؤنا فيما يتصل بهذا اOوضوع يمكن
ان ـتندرج في اطار اما ا8ستـحسان او ا8ستجهان وانا اعـتقد انه ـهنا كان وـقفة نـقدية جادة وانا اـحيي
لتزام بالقـضية من مـواقع ا8 الذي يـقول كلمـته  هذا النـفس النـقدي الـجاد  الدكتور عـلي الجـرباوي عـلى 
الوطنية التي هي في خطر ويتعS علينا ان ندق اكثر من اي وقت مضى جدران الخزان في هذه اللحظة
لكي نقول ان الوطن في خطر وعلينا ان نفكر جميعا في السؤال الذي نردده دائما ما العمل لكي نواجه،
رته لوا وتـي جب ان تـع ية ـي ضية الوطـن واقع ا8لتزام بالـق من ـم الذي ينطـلق  قدي  فس الـن هذا الـن قد ان  انا اعـت
في عض ا8طر  داخل ـب حتى  مازال مـوجود  فس  هذا الـن قد ان مـثل  وانا اعـت واصل  ستمر ويـت جب ان ـي وـي
الفصائل او في الـحركة السياسية الفـلسطينية وعلى سبيل اـOثال انا اقول ان هذا الـنفس الـنقدي ما زال
موجود داخل مؤسسة اOجس الثوري لحركة فتح وفي اجتماعات اOجلس وفي الحوارات الداخلية كان يقال
كcم وتيرته اعلى من وتيرة هذا الكcم الذي قيل في هذه الجلسة وطبعا ان الدكتور الجرباوي يحوز على
باحثS واـلدارسS ـيجب ان ـتكون ـلهم ا8حترام والـتقدير وانا اقول هذه مـناسبة ـلكي ـنقول ان اOفـكرين واـل
Sوالدارس Sفكرين والباحثOوا Sمشاركة اكبر في رسم السياسات واذا كان هناك عملية تهميش للمثقف
في الوطن العربي فالوضع عندنا يجب ان يكون مختلف يجب ان يكون للمثقف والباحث والدارس واOفكر
شؤون الفكـرية بان تـرفع لجـنة اـل طالب  كي ـن قول ـل كي ـن اسبة ـل وهذه مـن ية  ية الوطـن سياق العمـل في  دوره 
والدراسات ممثلة با8خ ابو نزار توصيات هذه الندوة التي عقدت امس واليوم واستخcصاتها ان ترفع الى
صناع القرار في الساحة الفلسطينية ثانيا انا اعتقد انه قد حان الوقت الذي يجب ان يكون به يتاسس به
مركز دراسات استراتيجية حقيقي يضع امام صناع القرار في الساحة الفلسطينية يوميا ورقة يقول لهم
نترك اـOـوضوع وامام الـقـضايا اOـطـروحة يوـمـيا ـيـجب ان 8 ذلك اـلـيوم  في  ماذا يتـعـS علـيـهم ان يفـعـلوا 
ية فـلسطينية ـفكر سـياسي فـلسطيني عقcني ـيضع امام كون ـهناك عقcـن هادات للـعضوية ـيجب ان ـي لkجـت
القائد السياسي يوميا ورقة يقول له ماذا يتعS عليه ان يفعل Oواجهة هذه اOعضلة او تلك هذا فيما يتصل

باOوضوع ا8ول.
   فيما يتعلق باOوضوع الثاني وهو موضوع القدس وانا احيي فعc ا8خ احمد غنيم وانا ايضا 8 احبط
ابدا وانا ارى هذه الشعلة في حديثه العالي وفي قامته العالية ولكن موضوع القدس موضوع هام يجب ان
نا ان نعـتمد ها ـموضوع اـلقدس واذا اردنا ان ـنكون واضحS علـي ـيكون ـهناك ـتعبئة فـلسطينية شاملة عنواـن
يات يات فـكرية وامكاـن ادية وامكاـن يات ـم ـعلى الذات في ـموضوع اـلقدس ـموضوع اـلقدس يـحتاج الى امكاـن
ية يـحتاج الى ـفعل مادي ويـحتاج الى امكاـنيات كبيرة لkسف اـلشديد اـلقدس 8 سـياسية وامكاـنيات ثقاـف
تدفع حة 8  كل الجـهات اOاـن الدولي  وضع  الى اـل سبة  ية بالـن اسcمية و8 دوـل ية و8  ساعدات 8 عرـب قى ـم تتـل
للقدس 8ن القدس مطروحة تعتبر من قضايا الحل الدائم وفيما يتصل بالعالم العربي ايضا الدول القادرة
وتـحديديا الدول الخليـجية 8 تدفع 8ن ـهناك ضغطا اميرـكيا واضحا مطالـبها ـبعدم دعم اـلقدس باعتـبارها
ومات لدي معـل وانا  لذلك  كثيرا  لف  واسcميا يـعني اـلوضع 8 يخـت ها  لة Oناـقشة اـلوضع ـل من الـقضايا اOؤـج
الوقت هذا اOـجال ولـكن حـرصا عـلى  في  شهادتي  اقول  واستطيع ان  ومؤتمرات  ندوات  في  وشاركت 
اسات رسم السـي نا ان ـن الذات وعلـي مد ـعلى  نا ان نعـت قدس علـي ما يـتصل بـموضوع اـل اقول فـي لذلك  اخـتصر 
الصائبة والتي جزء منها في حديث ا8خ احمد وممكن ان نقول اOزيد من ا8فكار حول كيف نواجه وكيف
نحافظ على صمود امدينة اOقدسة وعلى عروبتها وعلى بعدها ا8سcمي نعتمد على الذات ونخصص في
 ....السلطة الفلسطينية كل ا8مكانيات نحن لسنا بحاجة نوقف التحتية في كل اOدن نوقف الصرف في كل
وكل اOؤسـسات هي قـضية الـقدس  كل ا8مكانـيات  من اجلـها  التي تـوضع  اOـجا8ت القـضية الرئيـسية 
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والوزارات والجهات اOعنية يجب ان تصب جهودها ونشاطها وامكانياتها وموازناتها باتجاه اـلقدس ـعنوان
اساسي اذا اردنا ان ننتصر في معركة القدس علينا ان نعتمد على الذات وعلى الذات فقط وان 8 نراهن
مد ـعلى الذات نا ان نعـت ابدا ـعلى اي دعم مـمكن ان ياتي من اـلخارج 8 ـعربي و8 اسcمي و8 دولي علـي

 .نعتمد على الذات وشكرا

 كلمة ا?خ حيدر ابراهيم:

انا اقترح كما قال اخي ابو هيثم انه 8 يصير انهيار نفسي وعقلي من هذه اOعلومات التي نتلقاها من
ـنا ـنـاخذها هي معـلـومات ـجـيدة وـلـكن 8 اعتـبـرها اـنـها معـلـومات ثقاـفـية او فـكـرية ـل  Sكاديمي خوة ا8 ا8
كمعلومات وعلى ضوئها نقدر ان نتصرف لهذا اقترح على اخي ابو نزار انه في اOرات القادمة ان يكون
حول قاله  ما  كل  مع  فق  احترمه واـن انا  يا ا8خ ا8ستاذ ـعلي  ثوري ثاـن وواحد  اكاديمي  واحد  اOـحاضرين 

عد ال حدثت ـب قول  جدا بـي مة  طة مـه ناك نـق كن ـه اسلو وـل وضوع   ) هزيمة ايديولوجية �سرائيل بسبب67 (ـم
قاء الفـلسطينيS ـعلى ا8رض وـبسبب ا8نتـفاضة هو8ء سببS بارزين انا ـيؤسفني جدا انه ا8خوة وجود ـب
ثــورة الفـلسطينية اسرائيل لم ا8كاديميS يـتجاهلوا ثcـثS سنة من الـنضال من الـتضحيات من اـلحروب لـل

 ) بسبب وجود قوات الثــورة الفلسطينة التي كانت منتشرة يا استاذ علي من67 (ـتشعر بالـنصر ـبعد عام
النبطية حتى العقبة دور ياتنا كانت تنزل يوميا قتال في كل اOدن الفلسطينية يعني الحرب بدات بعد عام

 ) حتى احداث ايلول قامت من اجل القضاء على الكيان الصهيوني82 ) (  وهذا 8 يجوز اهماله حرب الـ67( 
في عمان والجو8ن في كل مكان ا8نتفاضة يا استاذ علي هي ا8بن الشرعي للثــورة الفلسطينية هذا ليس
هذا اسف ـل كن اـت لم ـي كانه  هذا اOـوضوع  من محـاضرة  اكثر   Sمن ا8خوان ا8كاديمي اسمعها  مرة  اول 
النسيان ، النقطة الثانية هناك يقال اذا اعلنت الدولة الفلسطينية من غزة فمعناه حدود الدولة في غزة هذا
الوزراء للمـجـلس ـنا كفـلـسطينيS ـكـقادة لـنـقول لـيـاسر ـعـرفات Oـجـلس  ناقوس الـخـطر كـل ندق  ا8ن 8زم 
نا من رام ا� او من الرام وـغير ها من ـه دولة الفـلسطينيية ـيجب ان تـعلن اذا اردنا اعcـن الـتشريعي ان اـل
ذلك اذن كما قال ا8خ علي فهو صحيح، انا اتكلم عن اعcن الدولة اذا القيادة اعلنت الدولة من غزة فهذا
لة بوم لـي اذا  O نا يادة ـه امة للـق قول ا8ـق من ا8ن ان ـن نا  لذلك علـي تآمر  هذا اـل رفض  حن ـن تآمر وـن يه  ني ـف يـع
ليـليتS ويطـلعوا في محاـفظات دخـلوها مرة واحدة يا اخي ـطيب غزة على راسي وعـيني وغزة ـحبة القلب
تآمر على اـلضفة والذي قاله ا8خ علي قـطعا ابو ـعمار يعرفه وقـطعا ابو تآمر ـهنا، اـل يـعني ـلكن الحقـيقة اـل
من يوم لنـطلب  من اـل رفوا Oاذا 8 ـنستعد  قوى الفـلسطينية يـع في اـل رفه وا8خوان  وابو عcء يـع رفه  مازن يـع
هذه القيادة ان تتواجد هنا واذا كان هناك اعcن للدولة من هنا وليس من غزة ، موضوع القدس طيب ا8خ
سلطة قدس واـل لوس لـل يدفعوا ـف عرب ـمستعدين ان  ية ، 8 اـل ية و8 عرـب في ـمساعدات دوـل انه 8  قول  يـحيى ـي
لى مد ـع انه وا� نعـت قول بخـجل  اذا ـت O قدس في اـل تدفعش  ما  اذا  O ندها ـمصاري سطينية ـع ية الفـل الوطـن
الذات 8 ليس 8 تدفع للسلطة الوطنية في القدس عشرة مcيS دو8ر وعشرين مليون دو8ر وخمسS مليون
SسؤولOناس اـ لذلك اـل صاير  الذي  ساد  لى الـف عرف ونـحكي ـع نا ـن كذا وكـل يدفعوا اcOـيS ـه ناس  يه  هو ـف ـف
اية جدي لحـم اسي  امج سـي شروع او برـن وضع ـم بدأ ـب بأن ـت ية  سلطة الوطـن يادة او اـل طالبوا الـق هم ان ـي علـي
كم اقول ـل كن  اؤيده كـله وـل قاله ا8خ احـمد ا8ن  الذي  استمعت لkخ احـمد  انا  ها ،  قدس وحمـاية عروبـت اـل
حل هذا اـل سطينية ـب يادة الفـل عوا الـق الذين اقـن هم   Sسطيني ني ـبعض ا8كاديميS الفـل لوا ـم ـبصراحة 8 تزـع
الهزيل اخر مجلس مركزي عقد في تونس جاء ا8خ احمد غنيم وا8خ طالب الصائغ وابو نزار كان موجود
ها مة قاـل كل كـل ضد  ني كـنت  جدا ولكـن ني  في الخـطاب واعجـب ارعا  كان ـب قى خطـابا  يم اـل ا8خ احـمد غـن
 ........في وكان ـخطاب ا8خ اـحمد وـخطاب ا8خ ـطلب هم اقول ـبكل صراحة ساعدوا ـعلى اـنجاح الـتصويت
في ها  مة قاـل كل كـل مع  ناقض  ها تـت ها ا8خ احـمد 8ـن مة قاـل كل كـل اؤيد  انا  ولذلك  اوسلو ا8ن  فاق  عـلى اـت

 .اOجلس اOركزي

ا?خ ملوح:
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67    حقيقة انا اريد ان ابدأ من اcOحظة التي بدأ فيها ا8خ ابو سمير ، الدكتور علي تحدث انه في عام
هذه الهزيـمة بـعد ال حدثت  اين  لم يـشرح لـنا   ) في هذا67 (هـناك هزيـمة لkيديولوجـية الـصهيونية لـكن 

سكان طة فـقط تتعـلق باـل ساجيب هـنا، اذا النـق انا  صهيوني  حدث �ن اOـشروع اـل لم ـت مة  اOـوضوع، الهزـي
الذي وصهيونيتS واعتـقد ان الـشيء   Sاسرائيليت  Sفي نظـريتي نرى  فقـضية الـسكان ا8ن نـحن يعـني 
Sفاق اوسلو يـعني لبى في النتـيجة الـنظرة التي تـفصل ـب يه الدكتور ـعلي في اـلحديث عن اـت اسـترسل ـف
كانت ـعـلى الـفـصل قام والـفـكر الرئـيـسي  وهذه النـقـطة الـخـطرة الرئـيـسية 8ن ا8ـتـفاق  ا8رض واـلـسكان 
ضفة في اـل حتى ا8ن  مة 8نه  سية القاـئ طة الخـطر الرئـي غرض وهـنا نـق هذا اـل لبى  فاق  سكان ا8ن ا8ـت واـل

 % مسؤولS عن السكان لكن ا8رض السيادة ا8رض98    الغربية في غزة 8 اOسؤولية كما يتحدث نتنياهو
ما تحتها ا8رض والسيادة الحدود الخ قضية اخرى لذلك انا اعتقد ان الهزيمة هنا نقطة الهزيمة للمشروع
بالعكس مة للـمشروع  حدث هزـي لم ـت جة  اخر النتـي نى  لم تتـحقق بمـع ية اـلصهيونية  اـلصهيوني او لkيديولوـج
سية 8نه اذا هذه اcOحـظة الرئـي ية ـف سطينية وعرـب هة فـل من جـب اكثر  لى  قدم ويحـقق نجـاحات ـع شروع يـت Oاـ
انطلقنا ان اOشروع هزيمة 8ننا فقط موجودين انهزم اOشروع هذا جانب من صــورة اOشكلة لكنها يعني 8
ية جرى  ...ـنستطيع ان ـنقول ان اـOشروع ا8يديولوـجية انـهزمت في هذا ـفهذه مcـحظة اولى واcOـحظة الثاـن
حديث عن السيناريو ا8سرائيلي 8وسلو وما بعد أوسلو الخ في هذا اOوضوع بنفس الوقت يعني جندا لو
كان انارات حول بمعنى ان اوسلو كان هدف اسرائيلي الفكرة اOطروحة ان اوسلو كان تخطيط اسرائيلي
وهدف اسرائيلي في هذا الجانب وان الفكرة ا8سرائيلية تحققت في التوقيع على اوسلو بمعنى الوصول
قد انا اعـت سنوات  الى ـخمس  من خcل اـلسبع اـلسنوات  حتى ا8ن  ية  هذه ا8تفاـق في  سير  اوسلو واـل الى 
ها الدكتور ـعلي النـقطة الـهامة ـكيف نواجه هذا اـلوضع ـليس ـفقط ـتزكي اـOخاطر واـOحاذير التي اشار الـي
ريد ان اوسلو ـي لى ا8رض ا8سرائيلية  نتيجته ـع ني  اوسلو يـع اسرائيلي  اوسلو مخـطط  الى  وصلنا  احـنا 
يودينا للنتيجة ا8خيرة اذن ما هو اOطلوب اOطلوب وقف هذا ا8ستمرار في هذا الطريق اذا فيه قناعة انه
هذا اOوضوع هو مخطط هو كذا الخ Oاذا نستمر فيه مادام اكتشفنا هذه الحقيقة القائمة على ا8رض في

 .هذا العنوان

   العنوان ا8خر يعني تحدث فيه الدكتور علي من زاوية التحذير انا اعتقد انه نقطة مهمة جدا اOتعلق في
ها ـمحاذير احد اـOحاذير التي بات وـل ها متطـل دولة هذه ـقضية لـيست ـمزحة 8نه في ـل اعcن ـبسط سيادة اـل
اشار اليها جزء منه له الدكتور علي لكن محذور اخر ممكن انت تعمل دولة على حكم ذاتي يعني سميه
دولة واعمل بساط واعمل تلفزيون واعمل كل القضايا لكن حقيقته على ا�رض شيء اخر من هذا الجانب
وهنا تستكمل حلقة اOشروع الدولة حدث نضالي هدف للشعب الفلسطيني له متطلبات واستحقاقاته هذه
ا8ستحقاقات في الواقع القائم اذا نريد ان نعلنه فقط اذا نتعامل معها كتكتيك او كتوظيف ان كضغط او
ظل معطـيات اOرحـلة القـادمة النقـطة في  قائم  قوى اـل ظل مـيزان اـل في  صور  اكبر مـما نـت الخ مخاطـرها 
الخ صامدين وجابهـنا  قدس  في اـل انه نـحن كـنا  قال  الى ا8خ احـمد ، احـمد  سؤال  انا عـندي  ا8خـيرة 
ومدارسنا كانت احسن و..... كانت احسن في ا8ربع السنوات ا8خيرة كل شيء انهار خربت الدنيا في
هذا اOوضوع خcل طوال هذه الفترة صمدنا وحافظنا على مدارس ا8شهب وحافظنا وحافظنا الخ فا8ربع

 .....السنوات ا8خيرة انهارت طيب شو الحدث في ا8ربع السنوات ا8خيرة حتى حقق ا8نهيار وحتى ساعد
ا8نهيار هل سياستنا الجديدة هي اOسؤولة عن عملية ا8نهيار كانت هناك سياسة اخرى سياسة مواجهة
بدأت في مواـجهة ا8حتcل وا8ن  ها  اسي فـي الوطني والسـي لة  اصر اـلصمود متكاـم اسة اـلصمود وعـن او سـي
خارج في  حدث  قدس ـي حدث عـلى اـل وهذا 8 ـي يار  التردي وا8نـه حو  عت ا8مور ـن ني دـف اسة جـديدة يـع سـي

 .القدس فقط وليس في القدس وشكرا

 ا?خ ابو نزار:

   شكرا أخ ملوح أخ احمد يعني بيحط ا8مور على نصابها وحتى نحلل حقيقة كيف نستفيد من رؤيتنا
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لطبيعة الواقع وبالصدق الذي طرحه فيه باعتبار هو معايش كل هذه ا8زمة ولذلك نحييه على هذا اOوضوع
 .وبعدين نريد ان نعرف انه القصة اكبر من شخص قضية القدس اكبر من السلطة الوطنية واضحة جدا

 ا?خ عدنان:

   انا سعيد جدا بهذه الندوة والحقيقة ا8خ علي على تشخيص وعلى التحذير الذي تم عرضه لكن يجوز
عا وهو صعب تائج يـعني ماذا مـمكن ـنأخذ من هذا الـتحذير اتـمنى طـب اخـتلف مع ا8خ ـعلي بالنفس وبالـن
تقبل انه ان نجلس ودون ان نتحرك 8ننا دائما امامنا خصم هو اقوى منا وعنده امكانيات كثيرة اكثر منا
شيء 8ن ـمل  ـستطيع ان نـع ـطبيعي 8 ـن ـماتي اـل ـقل البراـغ ـأخذها بالـع ـريد ان ـن ـتالي بالتـحـديد اذا ـن وباـل
اOقومات التي بS ايدينا مختلفة كثيرا عن هذه اOقومات اعتقد ان هذا درس نحن على ا8قل ا8خوة الذين
ناه ـنحن بدأنا من ـحيث كانت اسرائيل ـتقف في كل اـOواقف وـعندها كل لوا بالثــورة الفـلسطينية تخطـي عـم
ا8مكانيات ونحن 8 نملك شيء هم كان عندهم طائرات الفانتوم وا8خوان كان عندهم 8 ادعي اني كنت
عا اتـمنى ، صعب نـحكي قوة انا طـب فردي الـخربان وـلكن ـنمت هذه اـل ما كان ـعندهم اـلسcح اـل احدهم واـن
تدرجت سمعت ا8خ عـلي كـيف ـت ني كـيان عـندما  عدم احـنا ينـب  Sاقول نقـطت احب ان  كن  قاط وـل كل الـن ـب
اسرائيل اعتقد انه نحن بجرأة استطيع ان اقول نسير على نفس الطريق لكن مع الفارق اننا عندنا عدو
نا في هذاك الوقت هو ـكمان بيـمشي بـخطى وـنحن ضعاف ولذلك استطاع نا ويـخطط ضد مخططاـت يراقـب
ان يسير بسرعة اكثر 8 اعتقد ان هناك سياسة في السلطة الوطنية بالفصل نحن حريصS جدا على هذه
ير هو ـغ الى اـلضفة  غزة  من  شتغلون  الذين ـي عائcت ا8خوة  قل لـل كن ان نـن نا ـل كل امكانياـت حاول  طة ـن النـق
 ...طبيعي 8ن غزة مكـتظة باـلسكان اـلناس بـتحاول ان ـتهرب او نـجيب ا8خوان الى اـلضفة اـنما ا8خ ـعلي
ان كثير منا يعمل ي غزة وانا احدهم على ا8قل انطلقت من غزة يعني انا وزمcء كثيرا لتثبت لنفشل هذه
8 نريد ان نحكي عنه لكن اقول انه انا اتمنى على ا8خ ابو نزار ان نبدأ بالنقاط التي حكاها ا8خ علي
كن سلبي مـم كن  دولة مـم قول ان اعcن اـل جوز ان ـن دولة 8 ـي يوم اعcن اـل ني اـل يم يـع مل درس تقـي ونحـلل نـع
ايجابي هذا غير مسموح لنا مفروض انا ا8ن اتكلم باسم الذي حكى عنهم ا8خ حيدر انما بايجابية انه
 ....اOفكر الفلسطيني او نحن هذه مركز الدراسات نعمل ندوة ما هي اعcن الدولة وما هي فوائدها كيف
ـنستطيع ان ـنحول اـOمر ا8من الى ـممر امن ـكيف ـنستطيع ان نـمنع تـقسيم اـلضفة وغزة ـكيف نـعجل في
توحيد ا8نظمة والقوانS وانا اعتقد واما واحد من الذين يشتغلون بالسلطة يعني الناس وضعونا على نار
كانو اوسلو او  الذين دخـلوا  من ا8خوة  وانا  عا احـكي  وانا طـب سرعة  قانون ـب كن 8 يمـكن تعـمل  ية وـل عاـل
مترددين في قبول اوسلو لحد ا8ن ولكن اقدر ان اكتب كثير عن الفوائد التي اخذناها لحد ا8ن رغم كل
القال هو موجود وعلينا ان 8 نقع في الفخ ، بالنسبة الى ا8خ احمد انا فهمت منه وانا سعيد باOعلومات
هي هي خـطة العـمل  التي طرحـها  هو النـقاط ا8خـيرة  باراءه لـكن   Sواحـنا دائـما نحـكي مـعه ومعـجب
 ...............ا8ستراتيجية الفلسطينية انا اعتقد اريد ان اعطيك ايجابي انه انت في اخر اOداخلة اذا رجعت
هذه ستراتيجية الفلـسطينية للـقدس اOطـلوب مـنا ان نطـبق  وانت تحـكي اعطيتـنا ا8 صوتك  وسمعت  لـها 
ا8ستراتيجية حرفية طبعا يجوز مع قليل من الزيادة اعتقد في تفسير وقعنا فيه خطأ في القدس تن مثل
حادات نت ا8ـت مة ارـك وصارت اOنـظ سطينية  ثــورة الفـل وقامت اـل رير  مة التـح قامت منـظ ندما  نا ـع صار فـي ما 
والتنظيمات الشعبية والشارع الفلسطيني على ا8طار الرسمي ليقوم بهذا العمل وصار عندنا خلخلة في
نا انه في واحد في سفير ـعندنا عة Oنـظمة التـحرير ارـك نا ومؤـسساتنا اـلشعبية الـغير تاـب نا ونقاباـت اتحاداـت
وانا نـفـعل و8 نعـتـمد ـعـلى الدرس ـنـدرسه ـجـيد  هذا طـبـعا  ماذا اتـمـنى  اعرف  في 8  في معـتـمد اقـلـيم 
مؤسسات السلطة 8ن السلطة لها ظروف دخلت باتفاقيات دخلت ضمن اتفاقيات 8 تستطيع وليس مطلوب
ننتظر اليوم نقابة العمال واOهندسS و8 اعرف ماذا توجيهات من السلطة اخي احمد 8بد وانتم عليكم عبأ
 .....كبير ان تتحركوا شعبيا دون ا8لتفات الى السلطة التي اعتقد هي بالنتيجة صار في ان هذه السلطة

 .جاءت عندهم كل شيء هم يشتغلوا نحن خلينا نضبط امــورنا الخاصة
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 ا?خ واصف:

   اعود انا الى نفس اOوضوع الذي طرحوه ا8خوة فيما يتعلق بالدكتور الجرباوي في موضوع اOصيدة ،
اريد ان اقول من ناحية قانونية ان اعcن الدولة من مكان ما 8 يعني قانونا ان حدود الدولة هو ذلك اOكان
قانونا 8 يعني ذلك يكون من اOفيد ان ا8خ ابو عمار يعلن عن الدولة من حدود القدس Oا يعطيه من اهمية
لهذا ا8عcن ولكن حتى لو اعلنها من غزة 8 يعني ذلك ان حدود الدولة هو غزة هذه قضية قانونية بالنسبة
لkخ غنيم اريد ان اطرح عليه بعض ا8سئلة، السؤال ا8ول اخونا غنيم يقول انه يدعوا الى اقامة مجلس
وطني خاص بالقدس ، نحن نعلم ان للقدس بيت الشرق ونعلم ان للقدس لجنة القدس رسميا موجودات يا
أخي ، هذا يطرح سؤال حول دور بيت الشرق ودور لجنة القدس وهذه اOؤسستS لم يتطرق لهما اطcقا
ا8خ احمد غنيم ، ثانيا تحدث عن ا8موال ونحن نعلم ان هناك عشرات اcOيS من الدو8رات جمعت باسم
سؤال اين ذهـبت ، اـل قدس ام  صرفت عـلى اـل هل  هو مـصيرها  ما  وصلت  وصلت ام 8 واذا  هل  قدس  اـل
اـلثاني ا8خ اـحمد ـيقول انه اـلناس ظلوا صامدين ثcثS سنة ـكما قال ا8خ ملوح ما الذي غـيرهم هل هو
اOال ا8سرائيلي ام سوء اداء اـلسلطة وهل سوء اداء اـلسلطة ـيكون مبرر 8ن نبيع انـفسنا لـلعدو في هذا
 ( )يطرح تساؤل او لعله كcم يدور على السنة الناس بيخلف على الخcيله وين مابيصير في بيت بيشتروه
هل صحيح هذا وهل صحيح اهل القدس قاعدين يبيعوا القدس شبرا شبرا كما نسمع اخيرا النقطة التي
قالها ا8خ احمد غنيم انه يجب ان يحمل اOفاوض الفلسطيني ملف كامل عن البنية التحتية للقدس يعني
وصل للـمـفاوض وصلتوه للـمـفاوض الفـلـسطيني واذا  هذا اـOـلف  هذا اـOـلف  انه ا8خ اـحـمد غـنـيم ـعـنده 
الفـلسطيني هل ـعمل به ، هل وصل اـOلف الى اـOفاوض الفـلسطيني وهل ـطرحه اـOفاوض الفـلسطيني ولم
تالي ـنضع عcمة استفهام ـعلى هذا اـOفاوض الفـلسطيني اسئلة مـطروحة ـيستطع ان انه لم يقـتنع به وباـل

 .على ا8خ غنيم وشكرا

ا?خ يوسف القزاز:

   او8 في موضوع القدس الذي تحدث فيه ا8خ احمد يعني انا شخصيا كمتابع يمكن متواضع Oوضوع
القدس مع كل ما طرحه في هذا اOوضوع باستثناء موضوع مجلس وطني خاص بالقدس 8ن القدس في
بأخر شكل او  هو ـب الذي  شرق  يت اـل وفي ـب ها اـعضاء مجـلس وطـني  وفي ـل شريعي  ضاء مجـلس ـت ها اـع ـل
الدكتور عـلي الذي طـرحه  في مـوضوع  هائل  مالي  دعم  الى  مؤسـسة وطنـية فلـسطينية الـقدس بحـاجة 
نا او عايش مـع  cالدكتور ـعلي فع كأن  ديدا  زيون تـح زيون او التلـف الى ا8ذاعة والتلـف سبة   ....الـجرباوي بالـن
قة بالـنسبة الى ـموضوع التلـفزيون وا8ذاعة في ـعندنا الـعديد من اـOسؤولS ـغير نا ـنحن في ـعندنا حقـي بيـن
اOهنيS وغير اOؤهلS للعمل في ا8ذاعة او في التلفزيون لسبب بسيط بانهم غير مهنيS موضوع ا8ذاعة
مة اؤمن بحـك قة  يه ا8ن ، احـنا حقـي وجودة ـف هي ـم التي  كان  Oفي اـ مان  يت ا8ذاعة ـك كثر خـير ا� اذا بـق
Sصوت فلـسط في الغـابة ، الـناس يـسمعوا  كثير مهـمة الـشجرة يـجب ان 8 تعميـنا عـما يـجري  يونانـية 
ماشي الحال ، اخبار برامج ، موسيقى اغاني لكن الحقيقة نحن فيه عندنا مشاكل خطيرة تحت خطيرة
ية اـساسية ومـحررين نذكر مـنهم ، شيرين ابو  ...... ......ـخمس او ست ـخطوط ـنحن من ارـيحا ل�ن ـفقدنا بـن
عقل ، يوسف اOحمود الذي هو اجمل صوت في اOنطقة العربية ، احمد رفيق عوض وعاصم بالتأكيد اجمل
ية اـساسيية الك من ـيجد ان ـيسألوا Oاذا ـفقدتوا بـن قة هـن من صوتي وـعاصف الحـميدي ـكيف ـفقدناهم حقـي
في اذاعة صوت فلسطS ، في موضوع التلفزيون نحن فشلنا في التلفزيون 8ن التلفزيون كما يعلم ا8خ
بدأ التلـفزيون باOحترفS حقـيقة ابو نزار ـبصفته اذاعي سابق ، التلـفزيون بـحاجة الى ـمحترفS ـنحن لم ـن
بدأنا بمتدربS ولهذا فشل التلفزيون فشل ذريع كان با8مكان بقاء ساعتS هنا بث يوميا الزميل السابق
الحاج خالد مسمار كتب قبل اسبوع في الجريدة انه يعني بما معناه انا بقرع جرس ا8نذار بالنسبة الى
تدهور اللغة في صوت فلسطS هناك اخطاء قاتلة وفاحشة الخ وزينب حبش بصفتها مستعمة كريمة دائمة
ايضا تحتفظ بشغcت في هذا السؤال Oاذا 8يوجد في صوت فلسطS في هيئة ا8ذاعة والتلفزيون مركز
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تدريب العديد من اOؤسسات في فلسطS صارت تدرب الناس كيف تحكي وتحكي لغة وكيف تتدرب على
الصوت Oاذا يستبعد مركز تدريب في صوت فلسطS الذي هو الف باء اي اذاعة واي تلفزيون في العالم
صوت في  جري  الذي ـي تدعم التخـريب  سطينية  ية الفـل سلطة الوطـن في اـل ناك مؤسـسات  شديد ـه لkسف اـل
ذاعة في هيئة ا8 نه اOـسؤولS اOتـنـفذين  8 Sفي تلفـزيون فلـسط الذي ـيـجري  وتدعم التخـريب   Sفلـسط
والتلفزيون هم ليس مهنيS هم يريدوا بريستيج فقط هناك قصة يعرفها ا8خ ابو نزار كمرجعية مركبة على
شعب وعي اـل حاول ان يقـسم  ذاعة والتلفـزيون  في هيئة ا8 كبير  يوم مـسؤول  انه ذات  لي  سبة  قـلبي بالـن
الفلسطيني كان يصف هو8ء غرباء وهو8ء غير غرباء لم يتخذ اي اجراء بالعكس زاد في قوته وفي موقعه
وزاد تخريبه نحن 8 نريد ان نخرب بيت الناس نحن نريد بدنا الذي يشتغل صح ا8نسان الصح الشخص
الصح في اOكان الصح انا كنت اتمنى لو ان الكلمات او اOحاضرة او اOداخلة التي عملها الدكتور علي
تكون مكتوبة 8نه فعc فيها كثير من الحقائق 8 بالتأكيد مش راح نذيعها في ا8ذاعة 8نه راح تصير لنا
مسألة احنا صوت فلسطS عندما بدانا في اريحا حقيقة اذاعة اسرائيل اخذت منا البرامج الحية اذاعة
ـعمان وتلفزيون ـعمان اخذوا اسماء اربع ـبرامج ـكنا نبـثها بدأنا بداية صح ولكن ا8ن اـلوضع كثير خطير

 . وشكرا

 ا?خ ابو نزار:

 ...   لقط تعليق ا8خ الدكتور علي على موضوع التلفزيون التي هي محاولة ليقول انه ليس هنالك او وحدة
ذاعة في ا8 وشجونه  كل ـهـمومه  بث  فا�خ  في ـمـوضوع ـمـحدد مـمـكن  ستئثار  وانه اOـقـصود ا8 التراب 

 .والتلفزيون يعني هذه فرصة كثير الواحد علشان يتثقف

ا?خت زينب حبش:

   بسم ا� الرحمن الرحيم ، شكرا ا8خ ابو نزار ، اود ان اشكر ا8خ الدكتور علي الجرباوي وا8خ احمد
دولة لى ـقضية اـل اركز ـع واحب ان  قاط  من الـن كثير  في  هم  وانا مـع  cفع Sيت لى اOحـاضرتS القيـم يم ـع غـن
تسميه الدولة واين هل هي في غزة فقط هناك مؤشرات تشير الى هذا اOوضوع يعني انا اريد ان ابدأ من
اخر خبر سمعته في زيارة ا8خ الرئيس للصS اعطوه واحد ونصف مليون ، الرئيس هو الذي اشترط ام
ان الدول اOانحة هي التي تشترط هذا هو السؤال الذي اريد ان اوضحه يعني اريد ان اعطي مثل ثاني
في مدارسنا في الضفة وغزة يبلغ نسبة عدد طcب الضفة الى غزة نسبة الضعف ولكن اسمع انه ممكن
اربعS مدرسة من اجمل ما يكون تبنى في غزة لكن 8 يبنى مقابلها شيء من الضفة أو شيء قليل حتى
الى ا8ردن، وتترك اـلضفة  غزة  في  دولة  قام اـل غزة وـت عن  ير فعc بـفصل اـلضفة  ناك تفـك هل ـه اغالي ،   8
وهذا يرجـعني الى وقت سبق احتcل الضفة حS كان مـمنوع على الفلسطيني ان يكون له مصنع او اي
شيء في الضفة الغربية هذا سؤال يجب ان ندارسه ونوضحه وممكن ان نستنتج عبر من وراءه وانا مع
ني اذا لفظـنا مة ا8رض يـع لى كـل ركز ـع نا ان ـن ريد ا8رض علـي بالطرح ـن ستعجل  في ان 8 ـن لي  الدكتور ـع
كلمة اعcن دولة يجب ان نحدد ا8رض التي ستقام عليها الدولة وليس فقط نريد هذه الدولة ، الشيء الذي
اذا O في ا8ردن وغزة نـحن نـجد معـارضة  ضفة الغربـية  في اـل اوضحه لkخ عـلي توحـيد اOنـاهج  اود ان 
بع ـمصر وـنحن ها ـموجودة ، كأنهم ـناسيS انه في ـعندنا غزة تـت اهج مع اـن اعادة توـحيد هذه اOـن تـقومون ـب
صحيح وغزة  بدأنا بتوحـيد منـاهج بـS الـضفة  انه  اوضح نقـطة قـصيرة  هذه قـضية لـكن اود ان  ا8ردن 
غزة وية ـل شهادة الثاـن حان لـل ناك امـت سيكون ـه ادمة  سنة الـق في اـل انه  ؤشر  في ـم كن  عم وـل ها ا8ردن ـن عملـت
ها في عمـل شاركنا  نا  التي كـل اهج ا8خرى  في اOـن هذا التوحـيد  ستمر  أمل ان ـي واحد وـن هاج  ضفة بمـن واـل
ونأمل ان تتحقق هذه ، اود ان ارجع بفكرة الدكتور احمد غنيم ، احمد غنيم ذكرني بندوات ومحاضرات
ا8خ خليل تفكجي اذا كان دائما عندما يحكي على القدس يعطينا الخرائط هذه اOذهلة فعc فكان عندي
نا الى ـه سلطة  بل مـجيء اـل وحتى ـق اراضي اـلضفة  ستبتلع مـعظم  التي  هي  قدس العـظمى  انه اـل ـتصور 
كانت اOناطق التي فيها ا�خ محمد ، تتذكر اOطبعة بتاعتكم التي هي في الرام كان اسمها حدود القدس
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يعني بجانب دارنا بقليل واحنا بقلب رام ا� معنى هذا Oا تكون الكبرى وبعدين العظمى وبعدين ا8عظم
ا� واعلم ايش بدها تستوعب لكن في نقطة كمان مهمة انه اسرائيل تعتمد علينا نحن وعلى اخطائنا في
تنفيذ برامجها ومخططاتها انا اذكر انه عدد كبير من اهالي القدس تركوا منازلهم في القدس وبنوا في
الرام وبنوا في بير نيبا8 وبنوا في مناطق اخرى في الضفة الغربية وكان اOقدسي هو الوحيد الذي يحق
له ان يأخذ رخصة منفردة ويبني فيها في اي مكان شاء في الضفة الغربية كان من اللجنة اOشتركة كانه
نساعده اطلع من القدس وانت خذ هذا بيت ببcش ، نقطة ثانية وهذه كانت نقطة كثير كانت مهمة بالنسبة
من اOـقـدسي ارـنـونا ـيـسموها اسرائيل تـخـفف بـتـاخذ  كانت  اسرائيلية لـتـأكد كcم ا8خ اـحـمد   ( )للـعـبة 
وانت راح ـتـظل ـتـأخذ 8و8دك اسكنه  قالت 8 اـطـلع ـعـلى اـلـضفة واي ـمـكان  خر  وفي ا8 اـلـضريبة اـOـهم 
وامرأتك وامك ولعيلتك مصاري طبعا عندما طلع معظم اهل القدس وهذه احب انا ان اذكرها لkخ احمد
عن اما  كان هـناك تهجـير  ذكرت  وقع او كـما  انت تـت قدس كـما  في اـل صامدين  لم يكـونوا   SقـدسيOانه ا
cني في سرعة نـب فرح ـب نا ـن حن 8نه ـك نا ـن باء فـي عن ـغ ثا  اسرائيلي رهـيب وثاـل عن تخطـيط  اما  سذاجة او 
ونترك الدار التي في وادي الجوز او في البلد القديمة ، تلخيص لكcمي في جملتS انا مع تكثيف العودة
الى القدس بكل ا8ساليب مهما كان نوعها وانا مع الدكتور علي بان نركز على انه حقوقنا في كما يوافق

 بدنا نركز عليها بدنا اي حق لنا العودة تقرير242 عليها مجلس ا8من احنا اسرائيل 8 تريد ذلك احنا بدنا
 .اOصير ، نظل ندق عليه حتى لو لم ناخذ شيئا انما 8زم نظل على طول وشكرا

:Wا?خ الدكتور حس

ها ا8ول انه في جـميع الـنقاش بدأ وكأن اتفاـقيات اوسلو او يه ثcث ـنقاط ـقصيرة واحب ان اشير الـي    ـف
اOفاوضات تماما معزولة عن تاريخ القرارات الدولية الخاصة في القضية الفلسطينية في رايي هذه نقطة
خطرة يعني ا8نطcق من اوسلو في الشعور بانه في تحلل او 8 يوجد عcقة بS اوسلو وبS كل القرارات

من  ) لحد ا8ن واعتقد ان هذا بالضبط الذي يخدم ا8سرائيليS لذلك يجب انها تكون48   (التي اـتخذت 
اOرجعية هي في قرارات ا8مم اOتحدة وليس في اوسلو ، اوسلو مبني على قرارات ا8مم اOتحدة وليس
ثاني والنـقطة الـعكس هذه سيجردنا من جـميع الـبعد الدولي لـلصراع وفي رايي قد ـيكون فخ ، اـلشيء اـل
التي استرعت انتباهي ا8فتراضي الكامل في كل اOجاد8ت انه في سيناريو اسرائيلي واحد للقدس في
واحد ـحـسب ا8حـتـما8ت سيناريو  سيناريوهات مـتـعددة وـلـيس  في  واحد  سيناريو  انه 8 ـيـوجد  رايي 
الرياضية الذي هم واضعوها ، في بنت كندية عملت هنا رسالة دكتــوراه اعتقد السنة اOاضية يجوز يكون
مفيد ا8تصال بها عملتها عن ا8ستراتيجية الفلسطينية وا8سرائيلية في مسألة القدس فخرجت انه على
سيناريو يس  رها ـل ما8ت واOفـاوضات وغـي اسرائيلية حـسب ا8حـت سيناريوهات  ية  سبع او ثماـن في  قل  ا8
واحد والشيء الثاني انه عنده الفلسطينيS انفسهم باجماع من الفلسطينيS 8 توجد اي استراتيجية و8
اي سيناريو وفي رايي الـنقاط التي ذـكرها اـحمد غـنيم مـهمة ـلكن تـبقى تعلـيقات وـليس استراتيجية تـبقى
نقاط وليست خطة في رايي ان هذا اOوجود عند ا8سرائيليS على خرائط وعلى مخططات وعلى في رايي
في مسألة القدس يجب ان نخرج من السياسة العربية ا8قرب للنرد يعني الى شطرنج وهذا مهم ، النقطة
الثالثة التي هي مفترضة ايضا في الكcم بس 8 يوجد اشارة لها انه في اOفاوضات حول الحل النهائي
بما فيها مسألة القدس لن يطرح ا8سرائيليS ا8ستراتيجية تبعتهم في القدس مثل التي حكى عنها ا8خ
وحدة في  انه  افتراض  بالعكس الـسيناريوهات اOـعدة لkحتـما8ت عـلى  الذي راح يطـرحوه  احـمد غنـيم 
لوا لـلسيناريوهات وـليس لkستراتيجية في رايي هذا راح ـيكون موقفهم  ....لـلقدس هي قدس ـموحدة وينتـق
يرة كل ـج كون ـل يرات ـي سموه بـج ما  الى  شرقية  ية واـل قدس الغرـب سيم اـل هو تـق سيناريوهات  احدى اـل ني  يـع
نة اـلقدس في ضمن مـجلس من رؤوساء اـOجالس هذه راح مـجلس ، مـجلس ـجيرة منـتخب وـتوحد كل مدـي
ـيبدأوا ـيحاوروا انه خلي اـلقدس وحده مش مـعقول نقسمها ومش مـعقول ـهيك ومش مـعقول ـهيك واذا انت
كل تالي  في الجـيرات وباـل بدأوا يناقـشوا  سيناريو او جـيرات وراح ـي في  هي  هذا الكcم   ....محـتج عـلى 
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اوضات 8نه صارت كثير باه الى هذه اـOسألة في اOـف ها في رايي هذا ـمهم ا8نـت  ....ا8ستراتيجية راح عـن
دبلوماسية ، كثير سيناريوهيتية اذا جاز التعبير مش حول ا8سترايجية و8 حول الخرائط وهذه نقطة مهمة
اها كثير هـامة حـك طة  في نـق طة ،  اخر نـق سيناريوهات  لى اـل ركز ـع التي ـت سيان .....ا8ستراتيجية  عدم ـن
في هذا  بدون احتcله  اختراق اOـحيط  هي  كن لـفتت ـنظري ان ا8ستراتيجية ا8سرائيلية  الدكتور ـعلي وـل

اريخ اسـتشهد الدكتور ـعلي من  اخذوا1947  الى1880 افتراض اـيضا الذي انا اخر يـعني اسـتشهدوا بالـت
 ...... الى ا8ن قسم ومن ا8ن الى قسم في رايي الشخصي اذا67  اخذوا قسم ب ال67  الى47 قسم ب ال

اردنا ان نقرأ التاريخ بشكل سيء ممكن يكون بس بشكل اكثر انسجام مع التيارات ا8كثر يمينية فيهم
البرنامج ا8ن هو هضم الضفة الغربية في مقدمة لهضم الضفة الشرقية 8حقا ودليل على ذلك او من ادلة
 ......ذلك انا مثc اسمع هيك في الشارع انه مناطق كثيرة حول البتراء بيعت لkسرائيليS وتجري حفريات

من اكثر  وكذلك  ناك   ) الف دونم بيعت لkردن الى ا8ن وفي كثير حديث في هذا ا8تجاه 8 يبرر300   (ـه
القول انه نحن امام اختراق بدون احتcل انا في رايي امام تحضير ا8حتcل وضم حتى للضفة الشرقية
واOسالة مسالة وقت اذا راحت الضفة الغربية هذا افتراض ايضا خطر التفكير في سيناريو سيء وعدم

 .التفكير هيك وشكرا

 ا?خ علي:

النقطة التي اثارها ا8خ علي اثارت في الذهن بعدين، بعد تحليلي وبعد سياسي، البعد التحليلي في   
رايي في جدوى من الذي اـثارها ا8خ علي في قراءة جدلنا الفـلسطيني ـمعارض وـمؤيد او ما بينـهما او
من يتحرك في هذه اOساحة بطريقة قراءة السياسة ا8سرائيلية على الواقع ليس في مجاد8تنا نحن 8نه
نحن حطينا حالنا في لحظة من اللحظات هنا وهناك على اعتبار ان النقاش بيصير ويجب ان ينطلق Oا
يد عا اOـف يا لـلشعب الفـلسطيني وهذا ـتضبط له جمـي ناقش اـOوضوع ا8ستراتيجي بنـطلق من ـمصالح عـل بـت
هوامش عن اـل عدا   Sسرائيليkاسة ا8سـاسية ل رسم السـي الذي ـي قل  كم ـتحرك الـع رؤية  واقع ـل قراءة اـل نا  ـه
 .....طبعا انا احكي عن يعني في السياسة ا8سرائيلية كم تحرك تجاه اOوضوع ا8ساسي الذي هو حق
 ....تقرير اOصير وما اورده ا8خ علي من مؤشرات ممكن نضيف عليها هو اورد اذا اريد ان اجرد حديثا
مش تفاصيل تمايز التطبيق بS ضفة وغزة اورد ا8ستيطان اOحمول اورد ولكن كمل ا8خ احمد ما يجري
بار ان اوسلو ـكما لو كان ـموجود وـغير ـموجود يـعني هو ـموجود في اـلقدس ـتصرف ا8سرائيليS ـعلى اعـت
وغير موجود في حركتنا العملية كل هذا يشير الى اين وصل العقل ا8سرائيلي ا8ن برايي بس انا هنا
ممكن بتفق في اOنهج التحليلي معي للدكتور علي ولكن برايي ان 8 نحصر التوقع بسيناريو واحد وهنا
Sما كنت حكيت النقطة ا8كثر تجريد برايي يا دكتور علي هي ان ا8سرائيلي Sلو همس في ذهني حس
قل النـقـطة الى ان اـOـستقبل مـفـتوح وا8حـتـما8ت مـتـعددة بمـعـنى ـعـلى ا8 بمـمـارساتهم العمـلـية ـيـشيرون 
سرائيلية وهـنا مـهم يدير السيـاسة ا8 حق تقـرير اOـصير كـشيء اسـاسي  في  اقروا  ما  الجوهـرية انـهم 
نا من جانب ما بيـن نا حتى 8 ـيبق اـلجدل فـقهي فـي وقائع وـليس من مجاد8ـت اـOضبوط قراءة السـياسة من اـل
ومن جانب ثاني نـقطة مـهمة 8ن هذا ـيشير الى ضرورة ان اـيضا الـعقل الفـلسطيني ـيجب ان ينـطلق من
ها اشار الـي التي  طة  رايي النـق هذا ـب ضوابط  بدون  ية  جره الحـركه العمـل مش ـت استراتيجية  ومن  ضور  مـن

 ... .الدكتور مهمة اما السيناريوهات برايي اOستقبل مفتوح وشكرا

الدكتور ابو فارس:

اريد ان اشكر اOحاضرين على الكcم الهام واOفيد الذي حكوه ولكن في شوية اضافات بسيطة باعتقد ان
يان في اـلضفة رها هذه ـك بدو انه يعتـب ية ـي يه الدكتور ـعلي حول ـمشروع استراتيجية مرحـل الذي تـفضل ـف
كن استراتيجية 8سرائيل وـل جزء من  وصحيح ـبجانب ان  يق  قد الكcم دـق وفي الـقطاع وـفصل اـلضفة باعـت
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اسرائيل ـلـحل الـقـضية استراتيجية  ماهي  اريد ان اـطـرحه ـعـندما ـنـطرح ـعـنوان الـبـحث  الذي  اـلـسؤال 
 ....الفلسطينية ينطرح السؤال التالي استراتيجية اي اسرائيل القديمة حتى اوسلو مرحلة في سابقة كان
استراتيجيتها اسرائيل الكبرى السنوات فعلت ا8حداث وصلنا الى اوسلو اوسلو كانت بداية استراتيجية
في اسرائيل العـظـمى  في الجغراـفـية او  في ا8قـتـصاد السـيـاسي واـلـصغرى  اسرائيل اـلـكبرى  ـجـديدة 
انا اعتـقد نـعم في اOـستقبل  اخرى  اسرائيل  هل هـناك  في الجغرافـية  ا8قتـصاد السيـاسي والـصغرى 
 ....الذي حديث عنها ن انا اعتقد ان هذه العناوين الذي كنت احب انه ايضا تتناقش فيها عند الحديث عن
شعب نام اـل في فيـت ضطهد،  Oشعب اـ هو اـل عدو  رسم مـستقبل اـل الذي ـي اسرائيل ، تاريخـيا  استراتيجيات 
الفيتنامي رسم استراتيجية ا8حتcل الفرنسي بجنوب أفريقيا الشعب ا�فريقي رسم استراتيجية النظام
استراتيجية تحـرير استراتيجية الـسابقة  استراتيجية  كان عـندي  لك الـشعب الفلـسطيني  لك  العنـصري 
 ...فلسطS هذه ا8ستراتيجية هذه ا8يديولوجية الوطنية انضربت في اوسلو حصل انهيار ايديولوجي دخلت

واـOصلحة والحرـمنة والضياع اـلقاتم اـيضا في انـهيار قومي على الصعيد الـعربي وفي انـهيار دولي ـعلى
 ....الصعيد كل هذا شكل مناخ خطير بشكل احد ابرز اOأساة الفلسطينية التي نعيشها لكن 8 ينفي انه
 ....نحن السبب ا8ساسي والذي تفضل فيه الدكتور من البداية ولو كان خمس عناصر لصراع القوى نخبة
 ....ملتزمة الفلسطينية الواعية التي عندها رؤيا استراتيجية بطلنا عن تحرير فلسطيني مثc انا على ا8قل
اعتقد هكذا لكن ما الذي نريده فلسطS بcدنا واين هذه الطوشة حتصير ولو بعد مئتS سنة مع اليهود
وين كيف راح ينحل الصراع هذا السؤال الذي 8 مجاوب عليه بدقة على ا8قل في اجتهادات وفي افكار
احنا اعتقد بعد اسرائيل الحالية في اسرائيل قادمة وقادمة الى ان نصل الى اتحاد كونفدرالي اسرائيلي
فلسطيني اردني ومن ثم نصل الى وجود اسرائيلي يهودي يشتبه في حارة اليهود في منطقة عربية هذا
 ...طريق طويل والحلول بالتالي ا8ستراتيجيات هي في الحلول ليس هناك حل اوسلو بداية وسنبقى نعقد
اتفاقيات وحلول واتفاقيات الى سنوات طويلة ا8ن الوضع الراهن الخطــورة في الوضع الراهن ان الدولة
اعدين واكثر بـفصلوه ـق من ـتصور  كثر  ناك  فة بمـعنى ان ـه درجة مخـي الى  ها ا8مور  لط فـي ا8سرائيلية تخـت
ظام ا8سرائيلي كن مـحصلة الـن شيء ثcـثS وـل  Sريد يـعطي اربـع شيء وـي ريد ان يـعطي ـعشرين  شيء ـي
هودي مع الـي هذه ا8صولية في اOجـت والتي ـكشفت قوة  فاجئة  Oودية اـ جة اندفاع ا8صولية اليـه قائم نتـي  ....اـل

حاب الذي  وضع زي  في  ظام ا8سرائيلي ا8ن  وضع الـن هذا ا8ندفاع  والديني  ماني  شكليها العـل  .... .....ـب
 ....بالفلسطينية بده يكسر راسهم بده هزيمته التاريخية امام الوجود الفلسطيني و8 يريد ان يعطيه حقوقه
وما زال الـطـريق ـطـويل الورق  اسرائيل اـلـكبرى ـعـلى  في زـمـانا هزـيـمة ايديولوـجـية  اوسلو  سمينا  اذا  O
ية ية القوـم يدة الوطـن فزة العـق ية اOـح سطينية ايديولوـج أساة الفـل Oفي اـ ية  طة الثاـن واقع النـق في اـل ها   ...لهزيمـت
يادة لو كان ها الـق نا و.... سنغافــورة انه كان 8زم يااـي التي 8زم ندرك انه ـنحن لم ناتي ـعلى اسلو ودخـل
يوم ان الطـريق طـويل و8 يـوجد من اول  شعبها  شرحت ـل كانت  ورؤيا جـديدة  شامل  وعي وادراك  عـندها 
 ... .... ...وزراء و.... ـعندنا بـنساوي مـناضلS ـحركة ـتحرر حتى ـنستكمل ـعلى ا8رض وهذه اOيزاـنيات التي
تفضل فيه ا8خوان كله كcم جوهري يعني كل شغل ليل ونهار تركز وين كيف ننهي ا8حتcل ونقيم الدولة
امج واضح وهدف اذا ثة برـن صفة ـقصة انه جاي ا8مور وـماشية ـعلى كل النـقطة الثاـل  ....اما مـفيش رؤيا 
يه الذي تـفضلت ـف تالي  امج ـنضالي وباـل واضح وـمحدد برـن امج  ندما برـن استراتيجية بـيصير ـع رؤيا  ندنا  ـع
نظام مؤسسS يغيب كليا الحركة الفلسطينية حركة قديمة ضعيفة حركة مقاومة بالخارج ا8ن في شعب
اربع مcيS بتقوده يريد كادر جديد وعي جديد تطوير جديد فتح والحركات الوطنية الفلسطينية لم تبذل اي
شرين قرن الـع يادة اـل رامة جـديدة لـق رامة جـديدة مرحـلة ـك بدء ـك استراتيجية جـديدة ـل رسم  جدي ـل  ....جـهد 

 ....واحد وعشرين الشعب الفسطيني لقيادته خمسS عام على ا8قل ليس هناك رؤيا مcحظة اخيرة حول
 ...... .....القيادة الفلسطينية يعني انا تجربتي علمتني انه بcش وجابني التفسير للتاريخ هذه قيادة وطنية
واصلية وانا اعتقد فهمت اوسلو ببساطة شديدة كما فهمت كل القضايا اللي عملتها بتاريخها قيادة وطنية
اقول اريد ان  شيء يمـشي الطـريق نقـطة 8  سب  شيء اـن حل الوحـيد ا8ن افـضل  شافت اـل ية   ...براكماـت
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 ...باعرف وعندي معلومات كيف صارت اوسلو بس اعرف جيدا ان هذه قيادة اصيلة وطنية الطريق معاها
كما طلع معاها كل تاريخنا اOعاصر وهم حريصS جدا على دولة مستقلة في الضفة والقطاع وحيفا اذا
في عض اخوانـنا مهـمة نـاخذها  التي حكـوها ـب كل اcOحـظات  انه  تالي اعتـقد  شك فباـل ادنى   cبـقدرو ب
 ... ... ....ا8عتبار 8نه احنا العمcء ا8رتباط والذي عنده لليهود و موجودة في ه الساعة معروفS كثار هو8ء
اسة عدو التخـلف والتـي هدم اـل جذره  جذر العمـالة  هو  سطينية التخـلف  اسة الفـل صغير بيظـلوا التـي ضرب 
بالنسبة لـلقدس ايضا ـنقول شغلة اول مرة ـعمل ا8خ ابو نزار ندوة في اـلقدس انا سمعت الدكتور الـفني
من عدت اـبكي  انا ـق ناس  وجود  وضمان  يوت وـتصليح  سيطة لـتصليح ـب ية ـب اجات ماـل عن احتـي جاء وـحكى 
 ... ...ـقهري انا اعرف ـكيف ـتصرف اـOصاري هذا مش 8نه اـلناس مش شايفة كل اـلوجوه هي اـلناس في
شاتيc راح ـيضرونا يـكسرونا في  شهداء  الى او8د اـل نا ـعشرين دو8ر  لو بعـث حن  قول الcجـئS ـن قدس ـي اـل
شايف مش هذه القصة رؤيا الشامي واستقطاب حديث للمجتمع الفلسطيني وتنظيم طاقاته اينما كان من
عدو اـلشرس والذي فعc ـمثل ماحكى يج هذا اOـطلوب ا8ن لـلوقوف امام هذا اـل ية حتى الخـل ركا الcتيـن امـي
الذي معـانا غزة والبـسبور  عن  ضفة  بس فـصل اـل مش  هذه اOخطـطات بتمـشي  ما انتبهـنا  الدكتور اذا 
ادعوا الـنـقاش انا ـعـندما  ما ـتـقل  واحد ـجـديد وـعـلى ـقـصة الـبـسبور ـمـشان  بداله   ....بـيـسحبوا بيعـطـونا 
ابو سألني  ماذا  اعرف  قدس و8 8  اوضات ا8ستيطان و8 اـل بدأ باOـف اين ـن من  واشنطن  في  سطيني  الفـل
نا  ....مازن الـبسبور هل ـتظل ـتمزح تـحكي عن الـبسبور ـقلت له في هذه اOرـحلة التاريـخية ـميزان قوى بيـن
اعادة تـعديل مـيزان الـقوى او8 من  من البـسبور 8بد  باكثر  لم يـسمح لـنا  وبـS اليـهود واOنطـقة والـعالم 
حن احـنا ناميS بيقـولوا ـن قول الفيـت ربع وا8ربعـS ـب من هـنا ا8 بدأ  سطينيا، ا8ستيطان وغـيره وكـله ـن  ....فـل
صرنا ثمانS سنة نقاتل الفرنسيS شو عم بنقاتل احنا لكن ليش بعدهم داعسS على رقبتنا ثمانS سنة

 .مش 8نه نحن جبناء و8 نقاتل قال له 8نه احنا ما زلنا 8 نقابل يدا واحدة وبعقل واحدة

ا?خ محمد:

اوضات في فاق اوسلو واOـف قاط وـليس في اول شيء بالـنسبة الىاـت اقوله من ـبعض ـن  ....   كل ما اريد ان 
مع اـلـواقع الوطني ان يتـعـامل ا8ـنـسان  مع اـلـحرص  صحيحة 8ـنـها تـنـسجم  كانت عمـلـية وطـنـية  اوسلو 
السياسي وليس مع الخيال وامانيه وبناء عليه كانت هذه النتيجة وليس صحيحا اذا اردنا ان نتكلم بالواقع
 ....انهى هو اختراق هو كانت فيها نتيجة يعني اختراق معنوي سياسي ولو تايد دولة وما زال لليوم هذا
اعترفوا باـلـشعب الفـلـسطيني اخذوا فـلـسطS وانـتـهت 8  بأنه ـخـلص  سرائيلي  قائم 8 اـOـوقف ا8 الـتـأيد 
Sوحقوقه وليس في فصل فيه بالعكس انه عندما ينصوا مرارا في هذا ا8تفاق عن انه الوحدة الجغرافية ب
والذي كون  بده ـي الذي  الوطني او اOـجلس الفـلسطيني  ية اOـجلس  ثم الو8ية الوطـن وغزة  ية   ......اـلضفة الغرـب
واحدة ية  وحدة جغراـف ارها  غزة باعتـب ية وـقطاع  هي ـعلى ارض اـلضفة الغرـب ية  اسمه اـلسلطة الوطـن صار 
شو ني  سؤال يـع صير اـل انه بـي نه  اقول ـع اريد ان  الذي  شيء ا8خر  استمرار اـل ها ـب حافظ علـي جب ان ـن وـي
التي تـقوله مش مـستعدين نـسمع ا8 فـقط  انه بنـقرأ بنـسمع اخـبار و8  عارف  مش  انا  استراتيجيتنا ، 

في ا8رض اOحتـلة ياعمي الـدولة الفلـسطينية  انه  في اذنـS الـعالم اOطـلب الفلـسطيني  )67 .... (اسرائيل 
 ) مش لعند باب السباط الذي عنده السور اOحتلة سنة67) ( بما فيها القدس اOحتلة سنة ال67 ( اOحتلة سنة

) ... كلها واضح تماما وبنسأل اين نحن زي ما يقولوا شايف الذيب و..... على اثره وين نحن وين نحن67(
بينما نغلب حالنا في شروحات واحcم وبحار كمان شو قال اي كاتب و 8 صحفي يهودي 8 هو مفكر و8
هذه في  نا  اجل حاـل من  شو نعـمل  كن  نا ـل عن حاـل حالهم احـنا 8زم نحـكي  عن  هم يقـولوا  غـيره يقـولوا 
اOواضيع هنا صحيح هذا سؤال جدي جدا انا اقول رايي في كالتالي انه في اOسلك السياسي من سنة

 .وسنتS وثcث واربعة مسلك وطني صحيح ولكن عندنا نقص خطير

الداخل ـليس ـمشكلتنا في  نا الفـلسطيني  في عمـل ية  ية الذاـت في ا8دارة الداخـل تذمر اـOشروع     ويـجلب اـل
اسرائيل ناس ـنسب ـعلى  جوز اـل كثيرا يـعني ـب ناس  في اـل وتؤثر  ناس  من اـل كثير  تذهل  هذه ـقضية اـيضا 
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اسرائيل نع  ناع هذا بدو يـق ريد اـق هي و8 ـن لل من كثر ما  ها يـعني حتى بتـم ها و8 اسهل مـن  .....ومخططاـت
كن ير ما ـيسمعوا في اي وعد وـل قول يـعني من ـغ هم كانوا واكثر من اي واحد بـي نا وبدها كـل  ....بدها تحتـل
وا� كثير من الناس يجوز مليون من عنا لم يلقي شاي في الصباح يفطر ابنه بيسب اليوم الذي عايش
في كثيرة  مام ـمضبوط لـقضايا  الداخلي نـعطي اهـت وضعنا  في  ها فيـعني  عايش فـي هو  التي  الة  يه والـح ـف
شيء كل  الى  انة  زاهة وا8ـم ية وا8صول والنظـافة والـن شغcت الحياـت عن اـل ير  ها ـغ واضع فـي انا مـت ظري  ـن
وضى رقوا ـبS الـفوضى والديمقراطـية وـبS الـف ناس 8 يـف في  وضى  سألة الحـرية ـف نا ـم في حياـت مان   ....ـك
والحرية ، الحرية التي تكون على اساس القانون وسيادة القانون وان كل القانون عادل ليس فقط ان يكون
من قـبل والتزام فـيه  جب ان يـكون هـناك تنفـيذ  زيه كـما ـي عادل يـكون فـيه قـضاء وقـضاء ـن وقانون  قانون 

 .السلطة بالدرجة ا8ولى واجهزتها والسcم عليكم

 ا?خ ابو نزار:

كن ـنحن شيق وـل وحديثه اـل ته  عل بطريـق ابو مـحمد ـكيف انـف هو 8شك ا8خ  ني  ابو مـحمد يـع شكرا لkخ     
تالي ا8خوة اOـحاضرين التزموا في الذي كان مـطلوب مـنهم ـيقدموه وهذا كان ـعندنا ـعنوان Oـحاضرة وباـل
ـعنوان اOـحاضرة ما هي اOخـططات ا8سرائيلية وباـلتالي وضعوا في نـهاية ـتحاذيرهم مـعظم الـحياة ايش
التي بحـكي استراتيجيتنا  هي  ما  قول  الى ان ـنضع ـن حن بحـاجة  كان ـن سطة وان  صــورة مـب مل ـب 8زم نـع
عـنها ا8خ ابو مـحمد هذه اهداف مـطروحة ولكن ما ـيجري على ا8رض من الـقيادة الفلسطينية 8 ينسجم
قا وفي تـفاصيل اكثر من تـفصيل اسية 8 يـنسجم مطـل نا الـخطر من الناـحية السـي  ....مع هذه ا8هداف وـه
ولذلك هذا ا8ستماع للراي ا8خر هو الذي يخلينا نقدر نفكر و8 يكون عندنا جمود عقائدي الذي بنشوفه
هذه التفـاعل وا8ن هذه الـندوات تغـلق  هون فـيه طريـقي مهمتـها  من  الذي يـظل حاكمـنا  هو   ....وشفناه 

 .ا8خوان راح يردوا بعد ما تحكي الدكتــورة زاهرة كاخر متحدث

الدكتورة زاهرة:
انه خcني اـحكي، نزار ـعلى  ابو  لى مـحاضرتهم وا8خ  يم ـع    ـنشكر ا8خ ـعلي الـجرباوي وا8خ اـحمد غـن
ربع الـسنوات وفي ا8 سنة   Sثـcصامدين ث في الـقدس   Sا8خ احـمد غنـيم حـكى بيـقول ان الفلـسطيني
في ا8ول اشية  كانت ـم شفيات  انه اOسـت ني  وضوع وزارة اـلصحة يـع لى ـم سال ـع انا ـب هارت  اOؤسـسات اـن
قدموا قدس ـي في اـل رها  انا وغـي يف  عارف ـك ومش  سلطة  نا احـنا اـل ما فـت عد  ها ـب  ....وا8ن تلخـبط ا8مور فـي
مخصصات خيالية للكوادر اOختصS فعلشان هيك بتcقي هروب عندنا بوزارة الصحة لkخصائيS لهذه
 ( )اOؤسسات مثل كوبات حليم وغيرها فانا مع دعم الوجود الفلسطيني داخل القدس وداخل اOستشفيات
ـخاصة في اـلقدس واـحنا داـئما الدكتور وزير الزـعنون ـيؤكد ـعلى ان كل شغلنا انه ـيكون يـعني ـليس ـفقط
مع وزارة شتغل  ندما ـن قدس وخـاصة ـع ية 8.... اـل ضفة الغرـب في اـل وسط والجـنوب  شمال واـل ناطق اـل في ـم
مع انا  عاك  وضوع فـم Oهذا اـ في  قدس  مدارس اـل ما بـنشرك  ية داـئ ندوات ودورات تدريـب في ادارة  ية  الترـب
Sعامل من مخصـصات اـل عدل  انه ـن مع  انا  شفيات وخـاصة  قدس واOسـت داخل اـل سطيني  وجود الفـل دعم اـل

 ا8ف شيكل وصار له عشرين، خمسة وعشرين3 وخاصة ا8خصائيS احنا عندنا ا8خصائي عندما يأخذ
أخذوا ـمعي دورات في ا8دارة في وزارة اـلصحة ـعشرين خـمسة وـعشرين سنة باء ـي اعرف اـط سنة وفي 

 ) .... الف تخيل طبعا يروح لكوبات حليم25 )  ( وشيء كوبات حليم عارضة عليه3 (مخصـصة 8 يـتجاوز ال
عدلها شفيات ـن في اOسـت  Sرض وحتى اOـم  Sعامل كل اـل عديل اOخصـصات ـل عاه ـت انا ـم له ـف رها احـسن  وغـي
في ا8هداف عدل  نا ـن ما حاوـل حد  شيء ـل سنة او ـل عت ـل ندنا ـمشاريع ارتـف في ـع عت  مرات ارتـف وبنرـفضها 
كــررة واضعS هدفهم بـحيث انه كانهم ـيريدون نة وـم ية ـمواضيع معـي ها 8نه يأتوا اـليك اـلصحة ا8نجاـب تبعـت
يقطعوا خلفه الشعب الفلسطيني في هذا اOوضوع فانا اريد ان اقول تكوين دولة تحتاج الى شغلة ليست
لة وصعبة وـمثل ما ـيقول ا8خ ابو نزار ـقصيرة ومش معـقولة تنـعمل ـبسنة او سنتS تـحتاج الى ـطريق طوـي

8زم تزبط.
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