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 "اشرت/ي زمنًا يف القدس"

 2001آ ذار 

 

يت تفرس يل ماهية هذا ر . اي يف القدس" ي زمناً /"اشرتللنظر بعنوان  املفت امرشوع زايه وهيب : آ س تاذ فيصل، تطرح حالياً 

 يف القدس؟ ي زمناً /املرشوع وكيف نشرت

  

ع الفلسطيين العريب متبيت وجودان يف القدس ومحلاية امل لتث  1967فيصل احلسيين: يف هذا الرصاع اذلي بدآ انه منذ عام 

قول، ويف ظل آ  رسلهتا، دعين آ  ىل هتويد املدينة و اإ يت سعت هذه الهجمة الصهيونية ال الإساليم املس يحي يف داخل املدينة من

نشاء بوتقة حتمينا. اإ ان يف هذه املدينة. ومل يكن ذكل ن حنمي وجودآ  لينا الضعف العريب، ويف ظل الهزمية، اكن ع  ل من خالل اإ

سالمية عىل سبيل املثال، املقدسات وقاف الإ تتابع حياتنا اليومية، دائرة ال   هذه البوتقة اكنت يه املؤسسات الفلسطينية اليت

سالمية العليا اليت قامت حباميهتا حىت ل تكون جلها الهيئة الإ آ   ادلينية، احملامك الرشعية، املدارس الرشعية، لك هذه آ نشاان من

يضا آ  املس يحيني مبختلف كنائسهم، ومه  اتبعة لوزارة الاداين الإرسائيلية. طبعا اتبعنا يف ذكل، وانضل معنا يف ذكل اخوتنا

 داين الإرسائيلية. م بعيدين وخارج عن نطاق وزارة ال  نفسهآ  بقوا آ  

ردنية. قامت  اكنت موجودة واتبعة للحكومة ال  لتعلمي. اإرسائيل اس تولت عىل املدارس العربية اليتخضنا معركة من آ جل ا

نشاء س. مبارشة مقنا حنن كفلسطينيني بإ وفرض فهيا نظام التعلمي الإرسائييل عىل آ بنائنا يف القد ،لهيا وسلمهتا للبدليةاإ بضمها 

ارس بديةل، تدرس التعلمي آ و نظام التعلمي العريب. واكن هناك رصاع مدارس جديدة. اس تأ جران بيوات هنا وهناك وآ نشأ ان مد

ومنافسة بني هذين النظامني. بعد س نتني اكنت آ كرب مدارس القدس، ويه مدرسة الرش يدية، واليت تتسع عىل سبيل املثال 

ىل امل ل س بعة طالب. آ ما بيق الطالب فذهبوا اإ دارس الفلسطينية. هذا آ جرب ل لف ومخسامئة طالب، بعد س نتني مل يكن فهيا اإ

ولت يضا يف املدارس اليت اس تآ  مئ. وبدآ  تعلمي الربانمج العريب اإرسائيل ووزارة الرتبية والتعلمي الإرسائيلية آ ن تعرتف مبا هو قا

 ا.مرفوضا من قبلن ة، وهذا ليس آ مراً لهيا تعلمي اللغة العربياإ علهيا اإرسائيل. طبعا آ ضافوا 



 

ت جتارية خدماتنا مجيعا، من خدماخرى. وبلتايل آ صبحنا حنن نقدم شفيات، بلنس بة للخدمات ال  نفس اليشء بلنس بة للمست 

ىل دينية، من خالل هذه املؤسسات، وهذا حفظ وجه القدس العريباإ ىل نقابية اإىل همنية اإ ىل ثقافية اإ  . واكنت هذه ىل تعلميية اإ

ي عامصة آ  بناء القدس ول بناء فلسطني بشلك عام، كام تقدم املؤسسات ل تقدم خدماهتا فقط ل بناء القدس، لكن تقدهما ل  

 خدماهتا لل خرين. وهنا آ يضا ثبتنا القدس كعامصة فلسطينية، حىت حتت الاحتالل.

 

تشن حرب عىل هذه املؤسسات، حتاول آ ن تضعفها، تفرض القوانني اجلديدة، حتاول آ ن متنع  1993اإرسائيل بدآ ت منذ عام 

لهيا ، اً آ و تعسفي اً غري حصيح تفاقية آ وسلو تفسرياً ات ادلولية مع مدينة القدس، تفرس ، متنع آ ي نوع من العالقاوصول املساعدات اإ

بأ ن تقول بأ ن آ ي مؤسسة يف القدس يقدم لها مساعدات من السلطة الفلسطينية تصبح من مؤسسات السلطة الفلسطينية، 

رضبت، حيث حارصت اإرسائيل القدس  ، آ ولً هذه املؤسسات )آ ثر عىل( وعلهيا آ ن تنتقل اإىل خارج القدس. هذا ال مر جعل

وآ صبح من الصعب ل حد دخولها، وبلتايل اقترصت خدماهتا عىل آ بناء املدينة. مث آ تت اإرسائيل لتفرض علهيا قوانني جديدة، 

 ، حتت وطأ ة هذا احلصار.، وترفع الرضائب. آ صبحنا نعيش حتت ضغط كبري جداً جديداً  مالياً  وتفرض علهيا حصاراً 

مثل  ..نة القدس،.. حىت ولو خرست ماداي.بناء مدي خالل اس مترار تقدميها للخدمات ل   ا آ ن تس متر، تس متر منولكن نريده

، وسواه مرتفعة جداً   ولكن اإرسائيل جعلت من لكفة هذه ال ش ياء اكلعالج ،ؤسسات يه مؤسسات غري هادفة للرحبهذه امل

 لتضييق اخلناق علينا.

الناس يعملون  ،غلق هذه املؤسسات، نساعدها، نضحيىل مؤسساتنا يف القدس، وحىت ل تاإ ونظران فكران يف هذا املوضوع، 

ث قدم خدمات تضايه اخلدمات الإرسائيلية. نظران ومقنا بلبحآ  ن آ  ريد آ  ش ياء. لكن، مكستشفى لك هذه ال   ،برواتب قليةل

ىل ما يقارب  ن هذه املؤسسات، حىت تس متر يف آ داءآ  ان عن خمتلف هذه املؤسسات، وجد مليون دولر  30خدماهتا، حباجة اإ

 3600آ لف دولر يف اليوم،  85آ لف دولر يف ال س بوع،  625يف س نة واحدة، آ ي مليونني ونصف مليون دولر يف الشهر، 

 دولر يف ادلقيقة، دولر واحد يف الثانية. 60دولر يف الساعة، 

  

 املؤسسات. بس حاس هبا مزبوط آ س تاذ فيصل.زايه وهيب : لك اثنية تلكف دولر لتس متر هذه 

  

من آ جل آ ن تبقى املؤسسات العربية قامئة، من آ جل  يف القدس" "اشرت/ي زمناً فيصل احلسيين: وبلتايل خرجنا هبذه الفكرة: 

. وبلتايل نفكر بتشكيل هيئة وصندوق للقدس حتت يف القدس" "اشرت/ي زمناً آ ن تبقى القدس عربية اسالمية مس يحية، 

ا العنوان. هذا الصندوق هممته ال ساس ية يه تغطية املرصوفات اجلارية. حنن ل نتحدث هنا عن التطوير، وعن بناء يشء هذ

جديد، ولكن عن احملافظة عىل املؤسسات وتطويرها من خالل تطوير قدراهتا عىل تقدمي اخلدمات، من حيث تقدمي خدماهتا 



ة عربية ودولية، لها هذه الهيئة تكون مشلكة من خشصيات مقدس ية وفلسطينياجلارية. هذه املؤسسة تكون لها هيئة عامة. 

 .ن تضع حسابهتا ومصاريفها بشلك واحض جداً آ  و مصداقيهتا. 

 مبدآ  الشفافية زايه وهيب :

 فيصل احلسيين: مبدآ  الشفافية

ىل السلطة الفلسطينية  زايه وهيب: ىل فلسطني واإ تثري يف هذه الفرتة لغط، ل نه مع نعرف آ س تاذ فيصل، آ ن املساعدات اإ

 والبعض يشرتط آ ن ترشف بعض ادلول، تشرتط آ ن ترشف يه خشصيا عىل رصف ال موال.

  

ن يكون حديثنا يف املوضوع. لكن ال ن آ  القادم نه يف سؤالنا آ  مل آ  ن يناقش. يف الواقع، و آ  فيصل احلسيين: يعين هذا جيب 

ت. كيف جيمع يضا بيتا ماليا دوليا يرشف عىل ترتيب هذه احلسابآ  ن يكون هناك آ  يف القدس".  ي زمناً /نس تمكل قضية "اشرت

العامل العريب، وحىت يف اخلارج  حناءآ  نشاء نقاط يف اإ ثل هذا العمل املس متر، وبلتايل ن يكون دلينا م آ  هذا املال؟ حنن جيب 

سساهتا، ما يه احتياجاهتا، ملدة  مؤ رشح ما يه القدس، ما يهن ذا بدآ ان حبمةل معينة اإ نه آ  روب والولايت املتحدة، ونتصور و آ  

انمج نسان يف الشارع، مث نهنيي ذكل بربىل الإ اإ ىل النوادي، اإ ىل اجلامعات، اإ ىل املدارس و اإ سابيع، نصل فهيا آ  س بوعني او ثالثة آ  

ك نوع ن يكون هناآ  كرث، وبلتايل آ  و ما هو آ  ن تشرتي اثنية واحدة آ  ن يشرتوا س ندات، ميكن آ  لب من الناس ، نطتلفزيوين

 يف القدس. من املنافسة يف من يشرتي زمناً 

  

ذا دفع دولر اإ صيا يل. آ ي مشاهد يسمعنا اليوم، خش ذا مسحت وتوحضيل اايها، اإ وحض شغةل للمشاهدين، آ  خليين  زايه وهيب :

طاةل معر هذه املؤسسات الفلسطين  فبكونوا  100، اذا دفع ذا دفع دولراإ ية يف القدس احملتةل ملدة اثنية واحد يكون مع بسامه بإ

 100ن يتربع ب آ  ن ي مشاهد ال  آ  ذا حب اإ اجب وطين عىل لك مشاهد. كيف يمت اثنية، فبالتايل واجب قويم وو 100

 خل.اإ  لفآ  لف او بعرشة أ  و بآ  دولر 

  

نظام هذه امجلعية، كيفية رصف هذه   ولً آ  . س نطرح ن نطرحه ليكون منظامً آ  ا. نريد هبذ آ  : يف هذه اللحظة مل نبدسيينفيصل احل 

ثناء هذا الربانمج، آ  ، مثالً  ت. ميكن التصال، تلفونياً ال موال، من يه اجلهات املرشفة علهيا، مث بعد ذكل س يكون هناك س ندا

ن شاء هللا، تقوم هناك اإ س تكون موجودة يف الوطن العريب،  و بعناوين حمددة،آ   قدس"يف ال ي زمناً /"اشرتاذلي يسمونه 

ايم آ  يوم اكمل من   و مائة اثنية،آ  و عرشة ثواين آ  نت متتكل اثنية آ  ن أ  بلغ، وبلتايل حتصل عىل وثيقة برسال كتاب دفع امل بإ 

ن دلينا آ  دفع مثل هذا املبلغ. وحنن نعتقد نة تمر س نوي، يعين لك س  آ  مر هو ن هذا ال  أ  ن تلزم نفسك بآ  القدس. يفضل هنا 

لف دولر يف آ   85ن يقدم آ  و بنك، يس تطيع لك مهنم آ  و مؤسسة، رجل غين، آ  خشص  400كرث من آ  يف هذا الوطن العريب 

شهر آ  ة و ثالثآ  شهرين  و تشرتيآ  ن تدفع آ  بعض ادلول العربية القادرة عىل  نه يوجد دليناآ  ن هتزت مزيانيته. واعتقد آ  الس نة دون 

ان اعتقد آ  ن تشرتي يوما. آ  و آ  س بوعا آ  ن تشرتي آ  و مؤسسات حملية قادرة عىل آ  ن تكون هناك بدلايت آ  ن تتأ ثر. وممكن آ  دون 



ىل تغطية هذه الاحتياجات، ورمبا زادت، مما س يجعلنا آ  س نؤدي آ كرث من غرض.   ا الربانمجنه مبثل هذآ   ول: هو س يؤدي اإ

خرى يف املس تقبل. ويف نفس الوقت آ  ش ياء آ  ىل اإ ي والصحي والاجامتعي والثقايف، علمينطور تقدمي خدماتنا يف القطاع الت 

 نسان.اإ بلك ما تعين من يشء عزيز عىل لك س يكون هذا نوع من ادلمع املعنوي، وجتنيد الناس لهذه القضية، قضية القدس 

 
 


