
  

  ٢٠٠٩آب ٢٤اإلثنین –٧٧السنة –٢٣٧٩٤العدد 

فــلسطـــین-إسرائـیــلفــيفیــدیــرالــیـــةدولـــــة
  الزعیمشرحبیلردینھ،أبومحّمدمالّط،شبليبقلم

الحربیةالمدرسةضباطتخریجحفلفيمھماً خطاباً نتنیاھوبنیامیناإلسرائیليالوزراءرئیسألقى
باسرائیلباإلعترافاإلسرائیلي-العربيالصراعحلّ فیھیختصرالجاري،آب٣فيیةاإلسرائیل

مالمناسبة،الىالعائدةالفقراتبعضعدا،"الیھوديالشعبدولة"كـ الكاملنتنیاھونصالمقالھذایقدِّ
ابومحمدومالطشبليجانبمنفیھاألساسیةوالمطالبالحججعلىمفّصالً وجواباً فقراتبصیغة
الیھوديللشعبینجامعإطارفياإلنسانحقوقالىنظرةعلىینبنيالزعیموشرحبیلردینة

  .التاریخیةفلسطینأرضعلىفیدیرالیةدولةفيوالفلسطیني

المسائل،ھذهمثلأثیرتكانتلماعشر،التاسعالقرنوسطفيكنالو):... ن.ب(نتنیاھوبنیامین •
األكثرعلىأوثالثینحوالىھنالككان. ھناشيءیكونأنیمكنأنھأحددقیصأنیمكنالألنھ

یمكنكانھناحصلماأنتصدیقعلىأحدیجرؤلم. إسرائیلأرضكاملعلىیھوديألفأربعین
.یحصلأن
ولىاألللمرة. مالیینالستةیناھزالعددباتوالیومنسمة،ألفستمئةالىالیھودعددنماعاممئةبعد
وإیماناً وجرأةرؤیةاألمورھذهتطلبت. أرضھمعلىالیھودمعظمسیعیشالثاني،الھیكلزمنمنذ

والزراعة،والتكنولوجیاوالعلوموالثقافةوالتعلیماالقتصادفيإمكاناتناتركیزعلىقدرتناوكذلككبیراً،
  .اإلیمانوفياألمنفي. األمنفيكلھاوقبلھا

بمثلتوحيالالمقابلةالحقیقة): م.شز،.شر،.أ.م(مالطشبليالزعیم،شرحبیلردینة،أبومحمد-
ثمانیةالتاریخیةفلسطینأرضفيالیھودغیرمنالسكانعددكان،١٨٦٠عام: اإلنشراحھذا

أوالثالثینمعنسبيبوئامیعیشوننسمة400,000. تقریباً اضعافھمتسعةأوالیھودأھلھاأضعاف
دت1949- 1948عامفي. العثمانيالظلفيیھودألفناالربعی خمسفيالیھودیةغیرالجالیةُشرِّ
بالتطھیرالیومتعرفباتتظاھرةفيموریس،بینيالمؤرخیومیاتھافّصلالعنفمنمتوالیةموجات
الف800یقابلھمالیھود،منكانواالتاریخیةفلسطینأرضعلىالسكانثلثفقط1948عام. العرقي
جراءشّردأوُطردوقداسرائیل،دولةبإنشاءالیھوديللحكمخضعتالتيالمناطقفيساكنینانسان
5الى4الیومعددھمفصاردیارھم،الىالعودةمنبعدمافيومنعوامنھم،المئةفيتسعونالعنف
فلسطینحدودارجوخالغربیةوالضفةغّزهفيبائسةمخّیماتفيمعظمھمیعیشُمْبعدمالیین

  .التاریخیة

روا،لمالذیناسرائیلفيالفلسطینیونأما خمسیمثلوننسمة،ملیون1,3الىعددھمازدادفقدیھجَّ
وھي–الرسمیةاإلسرائیلیةاإلحصاءاتبحسبالیھودبالمواطنینمقارنةتقریباً والربعاسرائیلسكان
‘ الرؤیة’تصبحالحقائقوبھذه. فلسطینیینأویھوداً لیسواباعتبارھمالسكانمن% 5تقریباً تدرج

أربعةیعیشبینھم،مافيوالمساواةبالسلمیتمتعونیھوديمالیینستةمقابلفي: كالتاليالمكتملة



الحصارمنمتفاونةدرجاتیعیشونمالیینوثالثةاسرائیل،خارجقسراً األصلیینالسكانمنمالیین
) والقدسالغربیةالضفة(ألراضیھممتواصلالستعمارالخضوعالىإضافةشرالمباواإلحتالل (غّزة(

فيتمثیلأيمنمحرومیناإلسرائیلیةالجنسیةحامليمنفلسطینيوثالثمئةالملیونیستمرفیما
والممارسةاإلسرائیليالقانونفيبانتظاممنتھكةواإلقتصادیةواإلجتماعیةالسیاسیةفحقوقھم: الحكومة

وفيالدولةخدماتوفيالعمل،فرصوفيالزواج،وفيالتملك،فيُمَقنَّنضدھموالتمییزستوریة،الد
قضائيمركزأيومنفعالة،وزاریةحقیبةأيمنممنوعینزالواوماكانواوھم. العائلياإللتئام
  .أھمیةذاتبرلمانیةللجنةرئاسةأيومنرفیع،

وبینبیننامستقبالً السالموسنثبتالمصاعب،ھذهاجتیازمنمكنسنتأنناراسخإیمانعندي: ن.ب •
للحلسریعاً وإیجاداً للمشكلةصحیحاً تحققاً الصھیونیة،كمایتطلب،كھذاإیماناً أنغیر. جیراننا
  .الصائب

البحرسترون :الشرقنحووانظرواالسحاب،ناطحاتإحدىتسلّقوا. ھنامنالمشاكلنرىأننستطیع
. المتوسطاألبیضالبحرسترونالغرب،نحوونظرتمأعلىناطحةاخترتمإذا. األردنوجبالتالمی
لذلك،. سالماتفاقاتعقدناإذاالحدودوستتعدلجداً،صغیرةإسرائیلأرضستبقىتمددھاأقصىفي
الذاتھبحدھذاو. جداً صغیراً بلداً لدیناأنھيصعباً الوطنيأمنناتحقیقتجعلالتيمشاكلناأولإن

. اللوكسمبورالىبالنسبةاألمروكذلكأمنیة،مشاكلموناكولدىلیس–أمنیةمشاكلھنالكأنیعني
جیراننابعضالىوتنظرالوطنوأبعادصغرتقارنعندماولكنبلدنا،منأصغرالبلدانھذان

الوجودفياسرائیلحقینكرونالذینوالجیرانالصغیرالحجمبینالمقارنةھذه–ونیاتھموأنشطتھم
لھاوجودالالتيالوطنياألمنمشاكلینشئماھذا–وجودناإزالةسبیلفيالوسائلكلویتوسلون

  .آخرشعبأيمنایعانيوالآخربلدأيفي

الالمعنىمنخاوٍ أصالً اسرائیلدولةوجودرفضأنعلىموافقینكناإذا):م.شز،.شر،.أ.م(-
الحصریةھویتھادولةلمبدأاألخالقیةالفحوىعنالتساؤلجمیعاً علیناواجباً یبقىالمقام،فيیفید

وحده،الیھوديالشعبلدولةمرادفةاسرائیلدولةطالمایسَتتِبَّ أنیمكنالاسرائیلفأمن. یھودیة
قانوناً غائب،ساسيأحقالمساواة. ضدھمالتمییزأولھمبتجاھلھاإمابوجودھاالمعنیینالناسترفض

فيالمشّردالالجىءحقھوآخرأساسيحق. التاریخیةفلسطینامتدادعلىالیھودلغیروممارسًة،
كالفلسطینیینلناسوجودفالوموناكواللوكسمبورأما. العنفبسببتركھالذيالمكانالىالعودة

.حولھماأوداخلھما

معالسالمتحقیقمحاوالتنااالعتبارقساألخذومعالمسألة،لھذهالحلتأمینأجلمن: ن.ب •
ومنالوجود،فيحّقناإنكارمشكلةأولىجھةمن: مشكلتینعلىللجواببحاجةنحنالفلسطینیین،

  .إلسرائیلالجغرافیةاألبعادعنالمتأتیةاألمنمشكلةأخرىجھة

  .الجوابفيمتوازیةمنواألالوجودترتیباتأنطالماموافقونننح):م.شز،.شر،.أ.م(-

فياسرائیلدولةبحقاالعترافھوالوجودفيإسرائیلدولةحقّ إنكارمعالتعاطيطریقة: ن.ب •
بھدفلیسوھذا. جیرانناأمامومباشرواضحبشكلنعلنھلنامطلبھذا. األساسھوھذا. الوجود

لدىداخلیاً الحقھذا internalizeطنیُستبلكيإنماالیھا،بحاجةلسناالتيموافقتھمعلىالحصول
  .الفلسطینیین

والمشكلة .موافقةالىیحتاجالفطريطبیعيحقالوجودفيالحقأنصحیح):م.شز،.شر،.أ.م(-
الدولمجملفيكما. الیومقائمھوكمااسرائیلدولةفيوالدستوريالسیاسيالنظامطبیعةفيتكمن



اإلستبطان"موضوعفيأما. عنفیةالبوسائلإنجازهیتمالنظامفيغییرتالىاسرائیلتحتاجالعربیة،
أناإلسرائیلیینالیھودوعلىفارغ،مطلبفھوضحایاه،منھُحِرملحق" internalizationالداخلي

  .عذابھمیناقضحق" استبطان"بـالفلسطینیینمطالبةعنیكفوا

نریدونحن–للفلسطینیینكدولةالفلسطینیةبالدولةرفنعتأنمنا،مطلوبوھومنا،طلبإذا: ن.ب •
للشعبكدولةاإلسرائیلیةبالدولةیعترفواأنالفلسطینیینجیراننامننطلبأنالطبیعيمنفإنھ–ذلك

  .السالمأساساتأولوھذاومنطقیاً،وعادالً ضروریاً إنماطبیعیاً،فقطلیسوھذا. الیھودي

الوالیاتفيالدھريأوالبوذيأوالمسلمأوالیھوديالمواطنموقفما):م.شز،.شر،.أ.م(-
الشعبدولة"اسرائیلاعتبارطلبكمقبولیمكننافیھا؟المسیحيالشعبدولةإعالنھاتمإذاالمتحدة
بمبدأیشملناالذياألوسعالقانونيالجوابأما. المطلبلھذا" أیضاً "كلمةبإضافةفقط" الیھودي
لھأنبُدّ المرّكبمطلبفھذاوجماعیاً،فردیاً ،المساواة   .معاً نفصِّ

مواطنیھالجمیعالفیدیرالیةفلسطین-اسرائیلدولةمبدأتقدمونھ،الذيالحصريالمفھوممقابلونطرح
جمیعبینوتساويوالتزاوج،التفاعلتشجعالتاریخیة،فلسطینامتدادعلىالیھودوغیرالیھود

  .متوازیاً جماعیاً إطاراً الیھودیةوغیرالیھودیةللجماعاتوتوفرد،األفراالمواطنین

. االعترافمبدأمنأياألولالمرتكزمنمتحدرانوالثالثالثانيإضافیان،مرتكزان: ن.ب •
غیرمنإذاسرائیل،دولةحدودخارجالفلسطینیینالالجئینمشكلةحلّ یتمّ أنھوالثانيالمرتكز
بالالجئیناسرائیلدولةأغرقتإذاالیھودیةالغالبیةذاتالصغیرةالدولةھذهعلىاإلبقاءالممكن

  .عادلغیرأمرأیضاً ھو. وذریتھم

یھودعلىالیھودغیرلالجئینوشاملةمفاجئةعودةتمثلھالذيالخطرنقّدرإننا):م.شز،.شر،.أ.م(-
وھوبالعودة،الالجئینحقأحدھماتاریخیاً،ضلةالمعیشكالنمتقابلینحّقیننواجھأنناإالاسرائیل،

اإلنسانحقوقجمعیاتلمجملالمستقرةالمواقففيكماالدوليالقانونفيعالمیاً،ثابتأساسيحق
منُتزالأنیجوزالإنسانیةكجماعةالیھودحقاآلخروالحق. الدولیةالعفومنظمةفیھابماالدولیة،
  .الحقّینھذینبینللتألیفطریقةمعاً جدنأنعلیناإذاً الوجود،

الالجئینلمعضلةحلعلىیبنىوترتیبھلمغزاهمرتاحینجمیعاً نكونحوارفيللدخولمستعدونإننا
وأمنیةدیموغرافیةتطوراتمنبالحمایةاسرائیلفيالیھودحق: األساسیینالحّقینھذینبینیوّفق

أرغمواالتياألرضعلىالعیشفيالفلسطینیینحقلتنظیمالعملیةوالوسائلكیانیاً،خطراً یعتبرونھا
تحقیقفيالنظرنقترحالتوفیقھذامثلقلبفي. زیارتھامنممنوعینیزالونوالھجرھاعلى

الیھودبینھمومنالسواء،علىوالفلسطینیینلإلسرائیلییناإلنتقالحریةلمبدأومتواصلتدرجي
والتأنيبالتواترنطّورھامشتركةإنسانیةخطةإطارفياألوسط،الشرقدولسائرفياإلسرائیلیون

اھتماماً یعیرأنالمشتركة،الخطةفيمنھیتأثروماالحوار،ھذاوعلى. عاماً عشرینالىعشرةلفترة
مخیماتفيالفلسطینیونالمشردونیعیشھاالتيالحالةبؤسالىكماالیھودي،الشعبلقلقخاصاً 

  .التاریخیةفلسطینحدودخارجوالمخیماتوغّزة،الغربیة،ضفةال

مننوعینخلق1948سنةاسرائیلدولةإنشاءعلىالعربھجومألنعادلغیرأمرإنھ: ن.ب •
النوعأما. أجمعالعالمیعرفھاالتيالفلسطینیینالالجئینمشكلةھواألولالنوع. الالجئینمشكالت

ھذهعنیتكلمأحدوال. العربیةالبلدانمغادرةعلىأجبرواالذيالیھودجئینالالمشكلةفھوالثاني
فيالنفطیة،المواردمنتخلوأرضبقعةفيمحدودةبإمكاناتحلھامنتمكنتإسرائیلألنالمشكلة

  .ھذایومناحتىقائمةتزالالالفلسطینیینالالجئینمشكلةأنحین



لغةفيیعتبر1948عاملفلسطینالمجاورةالعربیةللدولعسكريالالتدخل):م.شز،.شر،.أ.م(-
النظرفيبأسالإنما،" Right to Protectالحمایةفيالحق"بابمنوالعشرینالحاديالقرن

مراراً طالبناالعربيالعالمامتدادعلىكثیرینزمالءمع. استشراقّیةبعینالتاریخیةالمظالمالى
اسرائیلدولةإلنشاءالتابعالعربالیھودعلىالمتعاقبالفرھودلتركةفعالةمعالجةبضرورةوتكراراً 

عنالنظربغضّ العملھذانتابعوسوفالمآسي،ھذهمعالجةعلىِمّناالكثیرعملوقد،1948عام
  .یھافالعریقةالیھودیةالجماعاتضیاعالعربیةالدولخساراتأسوأمن. اإلسرائیلیةالحكومةموقف

معسالماتفاقنوقععندما. النزاعإنھاءھو–النزاعإنھاءالىللتوصلالثالثالمرتكز: ن.ب •
ولمطالبللصراعحداً یضعنھائیاً اتفاقاً یكونأننریده–سیتحققأنھأعتقدماوھوالفلسطینیین،

  .الصراع

  .موافقون):م.شز،.شر،.أ.م(-

دخولمطلباسرائیلدولةحدودداخلمنشأةفلسطینیةدولةفیھاتواصلحالةنتوقعالنحن: ن.ب •
نھایةیعنيالصراعإنھاء .إسرائیلدولةحدودداخلوالسكاناألرضإزاءوطنیةمطالبأوالالجئین،
  .المطالبات

وحدھمقادرونالمتضررینالفلسطینیینبأننذّكرأنعلىموافقون،أیضاً ):م.شز،.شر،.أ.م(-
عادلةتسویةعنللبحثمعھمتجلسأناإلسرائیلیةالحكومةعلى. لھمالعائدةالمطالباتءإنھاعلى

اإلقلیم-الوالیةالىبالعودةراضونآخرونفیماللتعویض،قابلوبعضھمبھم،الالحقللضرر
قرالمستوالعملالزیارةفيالحقیقبلمنومنھمفلسطین،-السرائیلفیدیرالیةدولةداخلالفلسطیني

الوالیاتأوأوروباالىبالتوجھاآلخرونیرضىقدكماالمستحدثة،الدولةفيأجنبیةعملكقوة
بُدّ البرنامجإطارفيوالتعویضالعودةمنخلیطالىاألرجحعلىیلجأسوفمنھموالعدیدالمتحدة،

مطالباتھمتسویةعلىرٌ قادأنفسھمالالجئینغیرأحدفالثابت،المبدأإنما. دولیاً معكمتطویرهمن
وغیرالحقیقيللتفاوضاستعدادكمعنأعلنتمإذاممكنةالنوعیةالنقلةأنشكمنعندناولیس .الفرّدیة

  .الشتاتفلسطینیيمعالمشروط

الیھودي،الشعبكدولةإسرائیلبدولةاالعتراف: خطابيفيثالثةمرتكزاتالىأشرتلقد: ن.ب •
. إسرائیلبدولةاالعترافبمسألةمرتبطةوكلھا. الصراعوإنھاءحدودناارجخالالجئینمسألةوحلّ 

وضروریةأساسیةشروطھذه. اتفاقالىالتوصلبھدفوواضحصریحبشكلاألمورھذهأثرنالقد
أساسیةشروطھذهإنماالمفاوضات،الفتتاحشروطاً نضعالونحن–المفاوضاتلبدءفقطلیس

  .حقیقيسالماتفاقاكتماللنجاح

اسرائیلمنالمتضررینالعربیعنيمعاً،نجلس. المقابلعرضناالیكم):م.شز،.شر،.أ.م(-
بدولةالترحیب: التالیةفھيمرتكزاتناأما. مسبقشرطدونمنالعرب،منالمتضررینواإلسرائیلیین

كمایھود،وغیریھوداً وفرادى،جماعةالناسوحقوقالمرتجىالحلّ تحفظفیدیرالیةكدولةاسرائیل
تشملواتصال،وبتراتبمنظورلمدىً ترسمخطةأساسعلىممكنالالجئینمأساةحلبأناالقتناع

الدولةعلیھاتسیطرالتياألراضيعلىالساكنینوالفلسطینیینالشتاتكماالعربیةالدولیھود
  .اإلسرائیلیة

أؤمنوأنااألولى،الثالثةالمرتكزاتتحقیقتمولوباألمن،یتصالنالالحقانوالمرتكزان: ن.ب •
ونھائیةاالعترافیستبطنوالكيالفلسطینیینمنكامالً جیالً یتطلباألمرفإنتتحقق،سوفبأنھا

  .اسرائیلدولةشرعیة



موضوعفيمجدداً نتصارحأنضروريلكّنھ. صحیحالطرحھذا):م.شز،.شر،.أ.م(-
منعاماً ستینندبھمفيمستمرونالمستعمرة،الشعوبسائرشأنشأنھم،فالفلسطینیون ."استبطان"الـ

خسرواالذیناإلسرائیلیینالیھودأننتفّھمكماتماماً اسرائیل،دولةإنشاءبسبببھمالحالةالمصائب
وذویھم،أحبابھمندبھمفيیستمرونسوفواإلنفجاراتالحروبفيالماضیةعاماً الستینفيذویھم
وھيالمستقبلیة،مشاكلنالحلالعنفرفضعنیثنیاناأالعلىوالندبالحسرةقبولجمیعاً ناوعلی
  .ضرورةً المشتركمصیرنامآلتحسینطریقعلىبطبیعتھا،كثیرة

ذلكمرتكزاتوأول. السالمعلىالمحافظةلتأمینبحاجةنحنالمنظور،المستقبلالىبالنسبة: ن.ب •
.السالحنزعھوالمقترحةالترتیباتالىبالنسبةاألمناتمرتكزوأولاألمن،ھو
سوفالتياألرضأننضمنأننرید. لبنانجنوبفيأوغزةفيحدثماتكراریریدمنھاأحدال

.الرابعالمرتكزھوھذا. إیرانممثلوأواالرھابیونیحتلھالناتفاقأينتیجةنخلیھا
السماءتحّرم. الجنوبفيحدثوماذاالشمالفيحدثماذااً تمامنعلم. نظریةمناقشةلیساألمر

وعلىإسرائیلدولةسكانمعظمفوقالمطلةوالھضابالجبالوعلىالبالدوسطفيذلكحدوث
وطبعاً امنناذلكسیضعف–لحمایتناحیویةھيوالتيتعّولونعلیھاالتياالستراتیجیةالمستوطنات

معودائمحقیقيسالمإلقامةأساسيمطلبھوللسالحفعليبنزعبنامطلإنلذلك،. السالمسیبطل
جمیعنالدى. وفّعالةعملیةإجراءاتفينرغبألنناللسالحفعلينزععبارةوأستعمل .الفلسطینیین

. األردنغربأجنبيجیشینشألنأنھیعنيالفعليالسالحنزع. الفعليغیرالسالحنزعفيخبرة
امتالكیبرراإلطالقعلىسببالولكناإلرھاب،ضدجھازوحتماً الشرطةمنقوةھنالكسیكون

علىسنسیطرأنناھوالثانيواألمر .األسلحةمنشابھھاوماوالمدافعالدباباتالقواتھذهمثل
.أمننالضمانحیويوھذا. األجواء
حقیتطلبال. الوطنالىلحةاألسمنشابھھاوماوالمدافعالصواریخدخولمنعھوالثالثوالمكّون

علىأبیبتلاتجاهفيإطالقھایمكنالتيوالصواریخالقسامشكلیتخذأنالفلسطینيالمصیرتقریر
ھوللسالمواألخیرالخامسوالعنصر. إسرائیلدولةمنأخرىمنطقةأيأووالمدنالساحليالسھل

نعنيالأنناأوضحأنوأرید. ذكرھاعلىأتینايالتالسالحلنزعالدقیقةلإلجراءاتالدولیةالمواكبة
دولةعننیابةالدفاعبأعمالیقومونأوعنایدافعوناألطلسيللحلفتابعینأوأمیركیینجنوداً 

  .الیومنطلبھوالذلك،یوماً نطلبلم. إسرائیل

النقاطومعظمي،المتوازللحلقابلةالمطالبأنطالماالنقاطجمیعفيحسناً ):م.شز،.شر،.أ.م(-
بغطاءالقبولمستعدونألنناالطرحنتخطىأنیمكننابل. فیدیرالیةدولةظلفيمعناھاتفقداألمنیة

دولةفيالمساواةأساسعلىوالفلسطینياإلسرائیليالطرفینالتفاقاألطلسيالحلفمنعسكري
  .الیھوديالشعبدولةأیضاً ھيفیدیرالیة

السالحنزعإجراءاتأجلمنالمتحدة،الوالیاترأسھاعلىدولیة،اناتضمعننتكلمال: ن.ب •
یضفواوأنشرعیة،بمجملھاستكونالسالحنزعإجراءاتأنیعلنواأنمنھمنرید. نضعھاسوفالتي

غطاءتشكیلالضماناتھذهوھدف. السالحنزععلىللمحافظةضروريعملأيعلىالشرعیة
  .خرقھاأوالسالحنزعإجراءاتإلغاءالمستقبلفينیفكروالذینلنیاترادع

حدوضعمنكجزءالمطالبوإنھاءإسرائیل،خارجالالجئینمشكلةوحلّ إسرائیل،بدولةاالعتراف
الخمسةالمرتكزاتھيھذه–السالحنزعإلجراءاتدولیةمواكبةمعالفعليالسالحونزعللصراع،

الوحدةحكومةثوابتمنإنھا .اإلسرائیليالعامالرأيبرضىحظىتوالتيللسالم،أساسیةھيالتي
.األخرىوالمجموعاتالدفاعوزیرمعشكلتھاالتي

المواقفیحترمالدوليالمجتمعألنتتضاعفتحقیقھاحظوظفإنالشروط،ھذهعلىموحدیندمناما



.والعادلةوالمنطقیةوالقویةالواضحة
.علیھاالمحافظةوفيالسالماجراءاتالىالتوصلعلىیساعدنافیاً إضامرتكزاً ھنالكأنأعتقد

الجسرھذاعلىالعملساعاتبتمدیدتوجیھاتوأصدرتألنبي،جسرعلىجولةمنلتويعدتلقد
ذلكیكونحیثالفلسطینیینحیاةلتسھیلنعتمدھاسیاسةمنجزءھذا. والمشاةالبضائعانتقاللتأمین
.الفلسطینياالقتصادتنشیطالىالواقعفيیھدفوھوممكناً،

الحواجزإلزالةالحكومةفيسویةنعملونحنالطرقات،عنالعوائقمنعدداً الدفاعوزیرألغىلقد
ألننانفعلھإنماذلك،نفعلوعندما. الفلسطینيلالقتصادالمحّفزةاالقتصادیةالمشاریعتعّوقالتي

  .والسیاسيالدیبلوماسيالسالمتحقیقعلىیساعدانقتصادیییناالوالتنمیةالتقدمأنمقتنعون

فيتصبمبادرةوأیةجیدةمبادرةھيألنبي،جسرعلىالمبادرةموضوعفي):م.شز،.شر،.أ.م(-
واإلستقرارالتنقلفيللحقردیفةالقانونيالحدیثفيوھيمنا،مباركةالصحیحاإلتجاهھذا

freedom of movement and establishmentاألوروبیةالمجموعةعلیھبُنَِیتالذي
فيأساساً التنقلحریةبمبدأتمسكناوبمجرد. والتشریعیةالقضائیةالقراراتمنمجموعةفيتدریجاً 

عامرومامعاھدةمنذاألوروبیونخّطھالذيالعظیمبالمسارأسوةً تراكمیاً تطویرهیمكناإلتفاق،
1957.  

مظلمةقوىمعالعالم،منأخرىأمكنةفيكماحرب،لدینایوجدألنھبذلكنمقتنعونحن: ن.ب •
ماإذاھوالفلسطینیة،السلطةمعھناالحقیقياالمتحانإنوأقول. التقدمھوتبغیھشيءآخروأصولیة

أوغداً سیصبحونإنھمأقولوال. غزةاتجاھاتفيسیندحرونأنھمأودبي،مماثلةیستطیعونكانوا
  .ونقومبھاقامواألعمالنتیجةسیتطورونإنمادبي،مثلغدعدب

الفیدیرالیةللدولةكانإذا. دیموقراطیةدولةدبياعتباریمكناللألسف):م.شز،.شر،.أ.م(-
  .دیموقراطیةتكونأنمنلھابدالتنجح،أنالفلسطینیة-اإلسرائیلیة

،%7تفوقبمعدالتالنموفيآخذالسامریةوفيالیھودیةفيھناالفلسطینياالقتصادإن: ن.ب •
والخلیلوجنینهللارامسماءتمتلئُ عندمایحصلأنیمكنماتتخیلواأنأریدكم. أكثرالنمووبإمكانھ
یدركوعندماوالمطاعم،السینماودور mallالتجاریةالمراكزتفتتحوعندماالسحاب،بناطحات

  .الً مستقبلدیھأنالفلسطینيالشباب

لمعنوانعلىالتحفظمنلنابدالِخفًَّة،أكثرحدیثفي):م.شز،.شر،.أ.م(- ناطحاتقوامھللسِّ
  .معماریاً أبیبتلالیھانحدرتماالقدستجنبمنبدوال،"الموالت"والسحاب

السالمیساعداالقتصاديالسالمأنأدعيبالعكس،. دیبلوماسیةاتفاقاتالىالحاجةأنفيلست.: ن.ب •
شعوبغالبیةأنفيشكالواالزدھار،النمووبینواإلرھابالظالمبینالصراعفي. الدیبلوماسي

طھران،فيالشھرحوالىمنذذلكعلىشھدنالقد. واإلزدھارالنموتختارسوفاالسالميالعالم
سنشھدهإننالكموأقولغّزه،ضدّ العملیةأثناءهللاوراموجنینالخلیلفيخلتأشھرستةمنذوكذلك

.أیضاً غزةفيغداً 
ارتداءعلىالنساءیجبروالذياإلیرانیةالدیكتاتوریةمنالمنبثق" حماس"نظامأنأجزمأنأستطیع

–فعلوالكانواالنظامھذالقلبالقوةلھؤالءكانوإذاغزة،فيالفلسطینیینودیكسبالالحجاب،
للمساعدةأساسياإلقتصاديوالتطوراإلقتصاديالسالمتقدیمرةضروفيالسببھوھذا. وسیفعلون

.السالمتحقیقفي
تنطلقالتياألفكارحریةوأمامالعالمیةالمعلوماتیةالثورةأماماإلسالمیةاألصولیةستنھزمالنھایة،في



.أیضاً ھناوسیتحققسیتحقق،ولكنھمباشرًة،ذلكیتحققلن. الحریةأفكاروعبرالتكنولوجیاعبر
سالحاً امتالكھإمكانھوالرادیكالياإلسالماندحارسرعةووقفتأخیریمكنھالذيالوحیداألمر
علىنشرهیعنيالخطرھذافھمإنالقولحدالىالذھابیمكننيأنھدرجةالىخطیرأمرإنھ. نوویاً 

.الجیوشوحتىالعامالرأيوموجھيوالقادةالحكومات
فيوالسالمواالزدھاروالنمواالعتدالقواتفوزنضمنأنھيفیھا،شركاءنحنةمھممنكانإذا

.الحربھذه
.ھنامعناھيالتيالعدیدةالدولممثليالىاآلنوأتوجھ

الظالمیةالرادیكالیةقوىاندحارمننتأكدأنوھيبھا،ملتزمونوجمیعناذاتھا،المھمةجمیعاً لدینا
.الغابرة

لكلللدفاعالوطنيالمعھدقدامىرابطةشكروأریدالھدف،ھذاتحقیقعلىقدرتنامنینیقعلىإنني
في.یفعلوهأنعلیھمبقيماولكلاسرائیل،لدولةوالسالمواالزدھاراألمنتأمینسبیلفيفعلوهما

  .إسرائیلولدولةألورشلیمالسالمسنضمنسكوبوسجبلقمة

اسرائیلدولةتصبحعندما. المضمونعلىالشكلفیھیطغىإنشائيحدیثھذا):م.شز،.شر،.أ.م(-
أيّ أنفيشكمنعندنافلیسنحن،أماالشكل،علىیطغىأنللمضمونبدالمواطنیھا،لجمیعدولة

  .لتحقیقھسبیالً بالالعنفمرھونفلسطین-اسرائیللمستقبلمشتركإنسانيتصّور

منفلسطیني-ردینھأبومحمد.ولبنانالمتحدةالوالیاتفينالقانوفيوبروفسورمحاممالطشبلي(
فلسطینيمحامالزعیمشرحبیل.لندنیسكن،1982مجزرةفيذویھمنوعدداً أباهفقدصبرا،مخیم
).غّزةفيیعیش


