
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

 25 أكتوبر 2016

 

 

 إلى فخامة السید رئیس الجمهوریة التونسیة،

  

 الموضوع :  حل القضیة الفلسطینیة

  

 

 

 تلخیص

 

  

 سیدي الرئیس،

  

أو 30 مدة على شاملة استراتیجیة بوضع وذلك النصر، حتى الفلسطینیة القضیة على الدفاع في الصدارة اتخاذ تونس                    بإمكان

بتشخیص یقومون و التونسیة الكفاءات أعلى من خبراء لجنة تأسیس خالل من ذلك یكون وقت. أقرب في بتفعیلها و سنة 50                     

كله والشعب الشعب، من مدعومة الدولة رئاسة ألن الدولة، رئاسة من مدعومة اللجنة هذه تكون االستراتیجیة. ورسم                   الوضع

تنص الدستور توطئة و للدستور، راعیة أیضا الجمهوریة رئاسة وألن فلسطین، لنصر ومستعد المشروع هذا وراء                  مصطف

 على االنتصار على "حركة التحرر الفلسطیني".

  

 وفیما یلي تفاصیل هذا المقترح.

  

 



 إلى فخامة السید رئیس الجمهوریة التونسیة،
  

 الموضوع:  حل القضیة الفلسطینیة
  

 تحیة طّیبة وبعد،
  

علیكم أقترح العامة. واالستراتیجیة بالفلسفة خاصة أهتم تونسي. كاتب و مفكر أنا البسیط، بشخصي وللتعریف الرئیس،                  سیدي
عامة. بصفة للناس و لتونس مصلحة فیه تجدون لعلكم سیادتكم، على بسطه وأردت الفلسطینیة، للقضیة حال الرسالة                   بهذه

 وقبل أن أطرح على سیادتكم هذه الفكرة، أود أن أشرح لكم أوال كیف نبعت وما دفعني إلى كتابة هذه الرسالة.
  

حدود. و احتالل قضیة فقط هو فلسطین في الخالف أن و عداوة، أیة الیهودي و اإلسالمي الدینین بین هناك لیس أن                       أعتقد
كل و الحروب كل انتهت كما سینتهي الخالف هذا أن شك فال نهایة. و بدایة حرب لكل و خالف لكل أّن أیضا                        وأعتقد
طبعا، الزمن بمرور یحصل ذلك أّن أظّن ؟ ما یوم في تنتهي طائلة و دامیة حروبا یجعل الذي ما و ؟ متى لكن قبلها.                          الخالفات
تلجأ و التهور و الحرب ترفض التي الشعوب بنضج أیضا ذلك ویحصل واإلقلیمیة. الدولیة والمعادالت القوى موازین بتغیر                    و
نحو للسیر حكامها على ضغطت و األجنبیة التدخالت ورفضت الشعوب قامت إذا إال ذلك یحصل وال المحبة. و السالم                     إلى
األطفال لدى خاصة و الثقافة، و الوعي و المعرفة وسائل كل الناس لدى توفرت إذا إال أیضا ذلك یحصل ال و                       السالم.

 والشباب.
  

 أنا ال أرغب في أن أثقل علیكم بحوار طویل و عمومي، فماذا یمكننا أن نفعل ؟
  

العالمیة الفضائیة القنوات أغلبیة أن لي قالت عاما، عشرون العمر من تبلغ إسرائیلیة بشابة كندا، في األیام، من یوم في                      إلتقیت
تشوه و الفلسطینیین عن تدافع نیوز فوكس حتى و سي بي بي و أن أن سي و 24 فرانس فیها بما األمریكیة و                         كالفرنسیة
الصحیحة المعلومة تبث ال العالمیة القنوات أن لي فقالت ذلك. كیف وسألتها كالمها من فتعجبت ! العالم في إسرائیل                     صورة
محو یریدون والعرب الفلسطینیین لكن و السالم و الحوار یریدون الحقیقة في اإلسرائیلیین أن و فقط، فلسطین على                    وتدافع
فتكرمت مثال. كاإلنجلیزیة بلغة قراءته الممكن من كان إذا أخبارها بمصدر تمدني أن فسألتها األرض! سطح من                   اإلسرائیلیین
ثم، المعلومة. بتلك ذهبت و كرمها. على شكرتها اإلنجلیزیة. و بالعبریة هو الذي و اإلسرائیلي اإللكتروني الموقع بهذا                    بمدي
األخرى المواقع مع الموقع ذلك مقاالت وبمقارنة الفتاة. هذه تقرأه الذي اإلسرائیلي الموقع هذا ینشره ما تابعت سنوات،                    ولمدة

 العربیة و الفرنسیة و اإلنجلیزیة فهمت جیدا لماذا قالت لي هذه الفتاة ما قالته، و لماذا تفكر ما تفكر.
  

سنة. 23 و 20 بین أعمارهم تتراوح اإلسرائیلي الشباب من بمجموعة إلتقیت و للهند، زیارتي في كنت أخرى مرة                     في
الفلسطینیین إخوتنا مع العیش نرید و إخوة، والمسلمین الیهود فإن السالم مع "نحن : لي فقالوا الفلسطیني الموضوع                    وتناولنا
االنتخابیة لمصالحهم الخوف و الحرب وظفوا و سیاستنا، رجال و حكامنا بنا تالعبوا لكن و أراضیهم إحتالل ضد                    ونحن
السعید والعیش السالم نرید فنحن نفعل، ماذا نعرف ال نحن فبقینا ذلك. أجل من اإلعالم و الصحافة جندوا و                     والمالیة

 والكریم".
  

یتالعبون حكام أیضا العربیة بلداننا في هناك بأنه العلم كل أیضا تعلمون أنتم الرئیس، سیدي لسیادتكم إحتراماتي كل مع                     و
وأنتم إلخ… القومیة، أو اإلستراتیجیة، أو المالیة، أو الشخصیة لمصالحهم بذيء، بنفاق یوظفونها، و الفلسطیني الشعب                  بمأساة

 تعلمون أیضا بال شك أن لدى الفلسطینیین و العرب أیضا صحافة و إعالم قد یكون أحیانا مجندا و موجها.
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خطة تضع لم زالت ما العربیة الدول أن كیف فیها أستغرب اإللكترونیة صفحتي على مقاال كتبت بیرز، شیمون مات لما                      و
الذكرى بمناسبة ثم إسرائیل. على الدولي القانون لتطبیق و الفلسطینیین على الحصار لكسر الطویل المدى على و                   واضحة
نادوا و العدوان بذلك ونددوا الحدث مع التونسیین من كثیر تفاعل تونس، في الشط حمام على اإلسرائیلي للعدوان                    األخیرة
عن بالبحث فعلیكم ینفع، ال و یجدي ال هذا بكاؤكم أن األصدقاء لبعض أنا قلت و إسرائیل. على الدولي القانون                      بتطبیق
 الحلول و بالتحرك. فغضب البعض مني و قال لي أحدهم: "و ماذا فعلت أنت ؟ أنت الذي تقول لنا كفاكم بكاء فماذا فعلت ؟"

 
كیف یعرفون ال لكنهم المشكلة لحل و فلسطین عن للدفاع مجندون وشبابا كهوال رجاال، نساءا، التونسیین أن لي إتضح                     وهكذا
مال، ال أملك ال و الضعیف، شخصي إال أمثل ال وأنا أفعل فماذا حیرة، في أیضا نفسي أنا وجدت و یفعلون. ماذا یعلمون                         وال
القضیة أن وجدت و قلیال ففكرت أذني. بین وجوده یمكن ما عدا شيء ال و سالح، ال و سیاسي، حزب ال و صحیفة، ال                          و
الكبیرة المشاكل و حل. وجود في التفكیر یمكن لكن و لها. حل وجود بمفرده أحد یستطیع وال جدا كبیرة مشكلة                      الفلسطینیة

 تتطلب حلول كبیرة.
 

وعلم والسلم، والحرب، واإلعالم، والسیاسة، التاریخ، علم في تونس في المختصین أكبر جمعنا لو أنه أیضا لي إتضح هكذا                     و
المشكلة بدراسة تختص مجموعة في البعض بعضهم مع وضعناهم و آخره، إلى و والفلسفة، والدیانات، والدیبلوماسیة،                  النفس،
الفلسطینیة القضیة لحل بذرة أول بذرنا قد ربما نكون سنة، 50 أو 30 مدة على ودولیة وإقلیمیة قومیة إستراتیجیة                     وإقتراح
نفعل لن أننا یعني ال وهذا عقود. لها مشكلة لحل القدرات له جدید جیل لتهیئة المناسب الوقت هو سنة 50 أو 30 ألن                         نهائیا.
واحدة خطواتها تطبیق یكون البعید، المدى على إستراتیجیة وضع في أفكر لكني لسیادتكم أكتب اآلن أنا بالعكس بل اآلن،                     شیئا

 بعد األخرى على سنوات وحتى النصر.
 

الوضع لدرس وعملیا سیاسیا دعمهم و تونس، في لدینا مستوى أعلى من خبراء و مختصین هیئة تكوین باستطاعتي لست                     أنا
یرید الشعب و الشعب، من دیمقراطي تفویض لدیكم و الدولة، رئیس ألنكم شخصكم في مباشرة فكرت ولهذا خطة. إنشاء                     و
في و الجمهوریة أنحاء كل في و ؛ المدني المجتمع منظمات كل و األحزاب كل و كذلك، أنتم و للفلسطینین، الكرامة و                        السالم
بین للتنسیق یفعلون ماذا یعرفون ال لكنهم و الناس من مالیین من یتكون جیشا لدیكم و الشعبي السند لدیكم وقریة مدینة                       كل

 جهودهم و یحتاجون إلى رؤیة و قائد حتى ال ینعدم األمل و ینتصر اإلحباط.
 

التونسي الدستور توطئة أن بما و للدستور، الراعي و للدولة الخارجیة العالقات على األول المسؤول الرئیس سیادة أنكم بما                     و
تجدون لعلكم إلیكم الفكرة بهذه أتوجه أن األجدر من أنه إعتقدت الفلسطیني"، التحرر "لحركة اإلنتصار على صراحة                   تنص

 فیها ما یصلح.
 

أیضا لها یكون قد ثم الدولیة، الدبلوماسیة یخص فیما البلدان مقدمات في تونس كإرجاع المصالح من عدید فیها أرى                     أنا
التحدیات لكسب قدما المضي على نعمل وأننا موجود األمل أن خاللها من الشعب یرى أن ویمكن عدیدة، داخلیة                    مصالح
یجد نحققه، لم و نحن متنا إذا و سیتحقق. لكنه و بعید هدف تحقیق نحو كله یصب حده على فرد كل نفعله ما أن و                           الكبرى،

 أطفالنا كل الهیاكل التي تدعم هذه اإلستراتیجیة و یواصلون العمل فیها و الجهاد لتحسینها.
 

المعطیات لدینا لیس تونس، في عامة وبصفة أننا، الحظت لكني و األوسط، الشرق مشكلة في وال السیاسة في خبیرا لست                      أنا
إسرائیل في ال و فلسطین في الحقیقیة الوضعیة أعرف ال بصراحة فأنا أنحائها. جمیع من و عمقها بكل المشكلة لفهم                      الالزمة
مع هو من ال و الحلول، و المشاكل البلدین هذین سكان یرى كیف ال و البلدین، من كل في السیاسیة اللعبة تدور كیف ال                          و
بإمكان و تحققت، إذا المختصة اللجنة هذه ألعضاء الدراسات هذه أترك فأنا لماذا… و الحرب مع هو من و فعال                      السالم

 هؤالء المختصین إنارة الرأي العام بما وجدوه و بما یقترحونه.
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أي لخدمة یوظف ال عملهم یكون و مختلفة، أفكار لهم أعضاء من متكونة تكون اللجنة هذه أن أقترح سمحتم، إذا و لكني،                        و
لكسب اإلستراتیجیة و العلمیة القوانین بإتباع و موضوعیة بكل العمل لهم یتسنى حتى أخرى، منظومة أیة وال سیاسي                    حزب

 هذه المعركة، بعیدا عن الكراهیة العمیاء و التشنج و الحكم المسبق.
 

 و یمكن لهذه اللجنة العمل بالتسلسل التالي :
في1. تونس، في به األغلبیة إقناع یمكن و (إحتماال) ممكنا األكثر الخبراء یعتقده ما حسب توضیحه و الهدف                    تحدید

 فلسطین، في إسرائیل و في الدول األخرى.
 تحدید الطاقات التي لدینا لتحقیق هذا الهدف. تحدید ما یمیزنا و یجعلنا أقویاء، و ما ینقصنا و یجعلنا ضعفاء.2.
 تحدید كیف توظف الطاقات و كیف نتدارك النواقص.3.
 تحدید الحلفاء من الداخل و الخارج.4.
 تحدید األعداء و تصنیفهم.5.
 دمج الشباب في هذه المعركة.6.
 إنشاء معهد لدراسة مشكلة الشرق األوسط، لتكوین جیل جدید من المختصین.7.
 رسم إستراتیجیة كبرى لتحقیق الهدف على 30 أو 50 عام.8.
 إنشاء كل الهیاكل لتفعیل هذه اإلستراتیجیة في كل أنحاء البالد، وفي الخارج على المدى الطویل و حتى النصر.9.

 تهیئة لما بعد إنتهاء األزمة و التحریر الكامل لفلسطین.10.
 

وإنبهر أجمع العالم بها وإنبهر الثورة، إندالع بعد خاصة و العالم في خاصة مكانة لدیها تونس أن الرئیس سیادة تعلمون                      أنتم
ونال الحقیقیة، والدیمقراطیة السیاسیة الحریة تكریس نحو قدما بمرورها و اإلستقرار على بحفاظها و شعبها، بنضج                  كذلك
أن واثق فأنا البعید، تاریخها تعلمون أنتم و جدا، القصیر تونس تاریخ هذا كان وإذا لذلك، و للسالم. نوبل جائزة                      الرباعي

 تونس بإمكانها أن تكون في صدارة تحقیق النصر لفلسطین و إرساء السالم في كامل أنحاء العالم.
 

لكم اتنمنى الرسالة، هذه قراءة علیكم أطول ال لكي و تحسینها. یمكن قد و جیدة الفكرة هذه أن أقنعتكم أني الرئیس سید                        أمل
والنصر المقترح، بهذا إلهتمامكم شكرا و الطویل. العمر و السعادة و العافیة و الصحة و حال، كل على التوفیق الرئیس                      سیدي

 لنا ولفلسطین إن شاء اهللا، و السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاته.
 
 
 

 ندیم الحاج فرج
www.nadim-m.com 
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