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مناقشة اجللسة السادسة
جواد احلمد:

غير  زالوا  ما  األخرى  الفصائل  في  اإلخوة  أواًل:  األفكار؛  ببعض  آتي  أن  حاولت 
إلى  املطلق  الرفض  فمن  اإلسالمي  التيار  مواقف  على  تغيير  من  طرأ  ملا  مصدقني 
االستعداد، إلى االستعداد للحوار، واالستعداد للدخول الخ.. املوقف الذي اتخذ من 
احلكومة الفلسطينية موقف غير الئق، آخر ما كانت حتتاج إليه احلكومة الفلسطينية 
أن يكون هناك ضغط من الداخل، أنا أدعو إلى تفهم التحول الذي طرأ على مواقف 

اإلسالميني، ال أن نستمر في العقلية السلبية. 

ثانيًا: بالنسبة لإلخوة في اجلهاد، هناك مشكلة الشروط املسبقة، قد تكون مشروعة، 
لكن إن كان ثمة شروط أقترح أن تخفف حتى ال تعيق احلوار، إذا كان هناك موافقة 
على إعادة تشكيل املنظمة، يجب أن يكون هناك آفاق مفتوحة للدميقراطية، فلم الشروط 

املسبقة؟ 

ثالثًا: موضوع السلطة واملنظمة أرجو أن ال يكون عقبة في طريق احلل، هذه املسائل 
فكرة  مسمى،  أو  اسم  أو  حول مصطلح  هناك متترس  يكون  ال  أن  على  للحل  قابلة 
مشاركة حماس واجلهاد في التنفيذية على أنها جلنة تسيير أعمال حلني إعادة البناء 

هذا أمر جيد. 

صالح صالح:
أنه هناك عدة  إلى  أن أشير  أواًل: أحب  تكون مفيدة،  أن  آمل  النقاط  عندي بعض 
محاوالت للتصحيح، هناك رأيان تصحيح من الداخل وكيف، أم من اخلارج وكيف، 
أنا عندي قناعة أن محاوالت التصحيح من اخلارج، كجبهة اإلنقاذ والرفض لم حتقق 
أول محاولة  أن  الداخل مع اإلشارة  التصحيح من  للتركيز على عملية  أدعو  نجاحًا، 
لطرح بديل كانت في إطار جبهة اإلنقاذ التي كانت تقول نـحن املنظمة، في املؤمتر 

الوطني في دمشق بعد إلغاء امليثاق.
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سنواجه إشكالية في أي خطوة سنقوم بها سواء إعادة بناء أو إعادة تشكيل أو خلق 
جنني من رحمها، ستصطدم بفتح، التي راكمت قدرًا من االندماج والتداخل بينها وبني 
الثغرات،  للصدام:  والعناوين األساسية  م.ت ف من جهة، وحماس من جهة أخرى، 

ومنطق الهيمنة والتفرد، هل تستطيع حماس جتاوزه، هل تقبل فتح باخلروج منه؟

البرنامج السياسي: نناقش ونتفق على برنامج سياسي ولكن من كان يكتب البرنامج 
السياسي، كانت تأتي االختراقات وينفذ البرنامج السياسي لفتح، هل حماس مستعدة 
حلوار جدي وتصل إلى توافق، وتعطي مثااًل لفتح، نصل إلى التوافق، ونلتزم مبا نتفق 

عليه مع اجلميع.

النقطة الثالثة موضوع الدميقراطية في املؤسسات؛ كنا نتفق على قرارات لكن تنفذ 
قرارات أخرى، كان نظام الكوتا هو السائد هل نستطيع أن نكرس صيغة دميقراطية 

يلتزم بها اجلميع؟

النقطة األخيرة: قصة التفرد بأموال املنظمة، املفروض أن تستفيد منها كل القوى 
الفاعلة والشريكة ولكنها كانت لفصيل دون اآلخرين، هل حماس مستعدة ألن تعطي 

منوذجًا جديدًا؟

هشام دبسي:
في احلديث عن إضعاف املنظمة، أحيي رفيقنا مروان على احلس النقدي الذي بدأ 
به، وكان من املفترض أن يكون كل املعنيني أكثر جرأة وصراحة في هذا اإلطار ليصلوا 
إلى بعض النتائج ويقولوا ممكن إعادة بناء أم ال، إذا أردنا مراجعة سريعة ومختصرة 
يجب أن نراجع دور احملاور العربية واحملاور الفلسطينية، في شق املنظمة وإضعافها، 
الشرعية  هددت  حيث  األردن  في   ،82 عام  بعد  حصل  الذي  االنشقاق  محطة  مثل 
بالقوة، وصرنا نبحث عن نصاب إلنقاذ الشرعية، معظم املناقشات تركز على االستئثار 
والفردية، ولكن أين القوى األخرى كنت أمتنى أن أرى في االنتخابات األخيرة قوى 
اليسار الدميقراطي وقد شكلت حتالفًا انتخابيًا يكون قطبًا آخر، ولكن هذا لم يحصل، 
تضعف  واجلهاد  وحماس  اإلسالمية  القوى  كانت  كيف  نرى  دعونا  الثانية:  احملطة 
واملفاوضات،  أوسلو  وإسقاط  التسوية  إسقاط  السياسي:  الشعار  من خالل  املنظمة 
أخاف أن يكون إعادة بناء م.ت.ف شبيه ما حصل في السلطة الفلسطينية من أوسلو 
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حتى ما حصل في االنتخابات. املشكلة أننا نبقى ضد السلطة حتى نستولي عليها ثم 
أغير اخلطاب، هل سنظل ضد املنظمة حتى نستولي عليها ونشكلها مثل ما نريد؟

نافذ أبو حسنة:
جبهة اإلنقاذ لم تطرح موضوع املنظمة البديلة، األخ مروان بدأ يتحدث بشيء مميز، 
موضوع  في  إسهام جدي  لنا  يقدم  أن  كان ممكن  مداخلة مميزة،  منه  أتوقع  وكنت 
كان  مدى  أي  إلى  التنفيذي  في  أعضاء  لكم  كان  كلكم  احلقيقي  السؤال  االستئثار، 
الواقعية،  من  بنوع  التجربة  نقرأ  دعونا  حتملونها؟  التي  البرامج  عن  معبرًا  العضو 
أسهل شيء حتميل القوى الكبيرة مسؤولية املشاكل. دخول القوى كان يتم في منظمة 
التحرير، وأصبحت جزءا من العملية السياسية، ليس هناك إشكالية أن يكون هناك 
رؤية حلماس واجلهاد ثم يدخلوا املنظمة. أعتقد أن التجربة بحاجة إلعادة قراءة لكن 
القراءة يجب أن تتم ضمن مستوى االنقسام الذي حصل على أساس توجه سياسي، 
ولكن دعنا نقول أن املنظمة تعبر عن الشعب الفلسطيني ولكن إذا أصبحت في سلوكها 
السياسي متعارضة من الطبيعي أن ينقلب عليها الشعب. املشكلة تقوم على أرضية 
البرنامج السياسي. أكّرر اقتراحي السابق يجب أن نتحرك بفاعلية باجتاه جلنة وطنية 

حتضيرية.

غابي اجلمال:
امللفت للنظر أنه ال جبهة اإلنقاذ وال األنظمة العربية، وال تصريح بريجنسكي ألغى 
اليسار  يتحملها  كبيرة  مسؤولية  هناك  أن  اعتقد  داخلها،  من  ألغيت  ولكنها  املنظمة 
واحللول  البدائل  لطرح  اجلدلية  وعنده  الثالثة  القوة  يكون  أن  يجب  الذي  الفلسطيني 
ولكن ال أعرف ماذا حصل، وملاذا جتمدت كل املبادرات. اليسار كان يتكئ على فتح، 
أو املصالح. حول  النتائج  إلى بعض  للوصول  االتكاء على حماس  واليوم هو يحاول 
حركة اجلهاد ما سمعناه اليوم أن احلركة تريد أن تنأى بنفسها، أو أنها تعلن رفضها 

للدعوة املستقبلية للدخول.

علي بركة:
نقطة وردت في ورقة اإلخوة في اجلهاد، حول موقف حماس من  أريد أن أوضح 
املنظمة وقضية احلصص، احلركة حسمت موقفها ولم تعد تطرح منظمة بديلة، بعد 
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حوار القاهرة 2005، وهي تطالب إعادة بناء املنظمة، أما مسألة احلصص؛ حماس 
لم تطرح حصص، في 89 و90 طرحت حماس انتخابات، وعندما حاولت فتح حشرها 

طرحت موضوع األربعني في املائة ولكن في احلقيقة إن حماس ال تريد حصص.

منير شفيق:
موقفًا  كان  الشعار  هذا  والوحيد،  الشرعي  املمثل  هي  املنظمة  عند شعار  أتوقف 
إلى  يذهب  أن  أجل  من  العربية  القمة  من  به  للخروج  ضغط  السادات  من  عربيًا 
التسوية وهو ال يحمل همهم، كان هناك جانبان من الناحية الفلسطينية، كان هناك 
زاوية سلبية؛ حذر تنافسي من العرب أو من الداخل، فكان هناك اإلصرار في مرحلة 
لم  املرحلة  هذه  انتهاء  بعد  ولكن  التقرير،  من  الطرفني  هذين  منع  بهدف  تاريخيه 
يعد هناك خوف وقلق، أصبح للشعار بعد آخر وهو القطرية اخلطيرة، عندما نقول 
فلسطني قضية  إن جعل  املسألة؟  هذه  في  العرب  موقع  أين  عربية،  فلسطني قضية 
فلسطينية يدمر القضية الفلسطينية وسوف يدمر وحدة الشعب الفلسطيني ألن هذا 
الدور  تزاوج بني  إلى  القضية  تعود  أن  الذي سيقرر. يجب  الداخل هو  أن  سيؤدي 
للعرب ادعمونا وأنا أفعل ما  تقول  الفلسطيني والعربي واإلسالمي، ال تستطيع أن 
املستقبل  متس  خطيرة  تنازالت  فيها  تتنازل  تسوية  إلى  ذاهب  أنك  خاصة  أريد، 
عربية.  بل هو مشكلة  فقط،  فلسطينية  ليس مشكلة  اإلسرائيلي  الكيان  العربي، ألن 
ملاذا لم نفكر أن نتوقف قلياًل عند جتربة جلنة املتابعة في قيادتها في مرحلة املقاومة 
حيث كان هناك وحدة فلسطينية بني الفصائل، وكانت تعمل بشكل إيجابي حتى في 
املعارك، هذه جتربة يجب أن تدرس وتنمى وتؤخذ كعبرة إذا أردنا أن تكون هناك 
حالة وحدة وطنية. أستاذ سهيل كلمة إسالمويون لم تعجبني ألنها ليست في مكانها، 

فيها شيء من العدائية وخارج عن الروح الوحدوية.

طارق عكاوي:
النهوض  كيفية  عن  تصور  تقدمي  على  قدرة  اجلهات  أكثر  والدميقراطية  الشعبية 
الساحة  في  األقطاب  والدميقراطية  الشعبية  اجلبهتان  تنتظر  أن  يجب  ال  باملنظمة. 
الدور  يكون هذا  لهم دور، وسوف  أعتقد أن  ويناقشوها،  إليها  يأتوا  أن  الفلسطينية 

إيجابيًا وكبيرًا إذا ما بادروا بتقدمي برامج ترفد من سيقومون بهذا احلوار.
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كمال ناجي:
يبدو أن تفعيل دور اليسار الفلسطيني ضرورة فلسطينية، ندعو اإلخوة في فتح أن 
ارتباط وفصل  فك  أبو طه،  ورقة  على  تعليق  لي  بنكهة جديدة،  اليسار  يتذوقوا طعم 
كامل، بني املنظمة والسلطة، ليس في مسألة املناصب وحسب، وكل أنواع التداخالت... 
احلقيقة هناك تناقض في هذا النص ]فهو[ من جهة يدعو إلى فصل كامل، ومن جهة 
أخرى يقر أن السلطة هي فرع من فروع املنظمة. أنا اتفق معه في موضوع فرض 
السلطة هيمنتها على املؤسسة، يجب أن يكون حتديد دقيق لطبيعة العالقة بنيويًا ومن 
حيث املهام بني منظمة التحرير وبني السلطة باعتبارها فرع لها، وحتديد آليات للرقابة 

على السلطة مبا يتناسب مع امليثاق الذي ستقره املنظمة.

محمد البجيرمي:
يتحدثون عن االستفراد وكأنهم ليسوا في املنظمة مع أن اجلبهتني كانتا من أعمدة 
هذه املنظمة، إذا كان هناك احنراف سياسي، هم مسؤولون جزئيًا عنه. هيثم أشار، 
من باب األمانة التاريخية، ال يجدر أن يبدأ التاريخ بانخراط اإلسالميني في الكفاح 
عبد  فتح، وشخصيات  أيام  من  اشتركوا  فاإلسالميون  واجلهاد،  عند حماس  املسلح 
الناحية  من  هناك  يكون  ولم  الفلسطينية  الثورة  في  انخرطوا  نوفل  وأحمد  عزام  الله 
اإلسالمية إشكالية في االنخراط )الشيوخ في األردن(، اإلخوة في اجلهاد لم يقدموا 
إجابة على موقفهم من املنظمة، ال يعقل أن نأتي إلى إطار وطني جامع ونريد أن نفرض 
أيديولوجيتنا، األجدر مراعاة التنوع الثقافي والديني في املجتمع الفلسطيني، وينبغي 

أن تكون األطر مرنة الستيعاب اجلميع. 

أحمد نوفل:
توجد قواسم مشتركة كثيرة جتمع بني ورقتي الشعبية والدميقراطية، منذ سنوات 
وكنت  قائمة،  زالت  ما  الفلسطينية، وهي  الساحة  في  طويلة، هذه اخلالفات موجودة 
أسمع أنه حتدث بعض املفاوضات ونوع من اللقاءات من أجل تقريب وجهات النظر، 
من  النظر. هل  وجهات  تقريب  أجل  من  في حتالف  الدخول  يرفض  تنظيم  كل  ولكن 
مصلحة القضية أن يبقى أي فصيل خارج املنظمة، خاصة إذا اتفقنا أن تكون املنظمة 
مظلة، وهل توافق حماس على بقاء أي فصيل خارج املنظمة؟ القضية األساسية اآلن 
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هي املقاومة، ما عادت قضايا التنظير بحاجة لهذا الترف الفكري. كانت الدول العربية 
تتدخل من قبل في الشأن الفلسطيني، هذا التدخل خّف اآلن. ومن املمكن أن يكون ذلك 

في مصلحة الفلسطينيني. 

شفيق احلوت:
الكنيست بعيد عن أهلنا في القدس خمسني متر، في إسرائيل هناك أحزاب أكثر 
من  وصدقوني  مختلفة،  ومذاهب  قوميات  من  الفلسطيني  الشعب  لدى  األحزاب  من 
مراقبتي يكرهون بعضهم أكثر منا، لكن أعطوني مثل واحد من يوم تأسس الكنيست 
لم يخرج منه إال كل ما هو خير إلسرائيل وانتصار تلو االنتصار، ائتوني برئيس وزراء 
لم يضف إلى سجله شيء جديد إلى من كان قبله. ألم نتعلم الدرس؟ يحق للناس أن 
تختلف في الرأي، ثم احتكم للمرجع، نـحن نتكلم عن م.ت.ف وكأنه تنظيم معني ليس 
هناك شيء اسمه تنظيم م.ت.ف في العشرين سنة املاضية، م.ت.ف هي فتح والفصائل 
املتحالفة، واآلن حماس جزء منها وإن لم تسجل فيها، ألن القضية تتطلب جتاوزات 
كثيرة للتفاصيل. أنا ال أقول ذلك في مجال النقد بل في مجال التقدير للموقف الذي 
تقف فيه حماس. لست عاشقًا احلديث عن الوحدة ألني مللته من 42 سنة مع إضافة 
حماس واجلهاد. أخونا في اجلهاد اإلسالمي وضع شروطًا، أقول له رحم الله امرئًا 
عرف عمره، ملاذا اجلهاد وحماس، وليس تنظيم واحد؟ لكن عندما نختلف آخر النهار، 
نرجع ملن؟ ال نستطيع أن نقول ملاذا نتوحد، أستحي أن أقول ملاذا اختلفنا مع هذا الكم 
من املصائب، هل نسيتم طردنا من األردن؟ فإذا بلبنان أضعف بلد في الوطن العربي 
أصبح فيتنامنا، ياسر عرفات حكم في لبنان ]بنفوذ[ أكثر من نفوذ أبو مازن اآلن في 
رام الله، ثم يقول حنن ال نتدخل في الشؤون اللبنانية، ولكن قرار احلرب والسالم في 
اآلن في  فلسطيني  واآلن حماس وعظمتها وأصغر  فتح وعظمتها،  أبو اجلماجم.  يد 
الساحة التي تبقت لكم يستطيع أن يلعب بكم، ال يجوز أن تلعبوا في الساحة فيما 

يتعلق بالقرارات االستراتيجية. 

نقدنا للمنظمة بعد التسوية ليس فقط من أجل أوسلو، فأوسلو لم ينفذ شيء منها. ال 
إسرائيل وال الواليات املتحدة تريدان تسوية. ال أعرف متى مؤمتر الزيتونة املقبل، من 
هنا لعهد ستتغير الصورة بشكل جذري وأنا أخاف أن يأتي يوم تنقطع فيه الصلة بني 

الضفة والقطاع نهائيًا، واآلن هناك انقطاع بني أهل الداخل والشتات.
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أسامة حمدان:
مؤسف أن البعض يرى مواقفنا السياسية على أنها فتوى حالل وحرام، نعبر عن 
مواقفنا السياسية على أنها مواقف سياسية، لم نقل أن املشاركة حالل أو حرام بل قلنا 
إننا نوافق ونعارض من منطلق سياسي. املسألة التي أريد منها م.ت.ف وإضعافها، إذا 
كان معارضة برنامج التسوية أضعف املنظمة بالها )فلنستغِن عن( املنظمة التي ليس 
لها إال برنامج واحد، ما أضعفها، أنها وضعت نفسها في برنامج اعتبرته استراتيجيًا 
وهو برنامج ال ميكن أن ينجح باإلضافة إلى سلوك القيادة التي أرادت تقوية السلطة 

على حساب تهميش املنظمة وحتتفظ بختم احلل التنازالت النهائية.

أعضاء املجلس التشريعي انتخبوا من داخل احلركة، واطمئن األخوة أنه في الورقة 
التي حتدثت عنها اعتمد أن يكون التمثيل نسبيًا كاماًل. نقاط سريعة: أعتقد أن الفكرة 
املقترحة للجنة تضم التنفيذية وحماس واجلهاد وآخرين، من التجربة السابقة ال أرى 
أنها فكرة مناسبة، لننشغل في نقاش أصل املوضوع وهو إعادة بناء املنظمة، إما إذا 
كان الهدف معاجلة قضايا وطنية ملحة عندنا )لدينا( جتربة جلنة املتابعة وميكن أن 
نكررها حلني أن نقوم بعملية إعادة البناء. ورقة أنور أبو طه، هناك انطالق من فرضية 
خاطئة، وهي أن الطريقة إلى املجلس الوطني مير عبر املجلس التشريعي، وهو افتراض 
خاطئ، سوف ينتخب املجلس الوطني من قبل الشعب مباشرة. مالحظتان أخيرتان 
املؤمتر الوطني ]عام[ 88 لم يكن بدياًل عن املنظمة، وشكلت جلنة للمتابعة من أجل 
مالحقة موضوع امليثاق الوطني الفلسطيني، إذا كنا نرى أن إلغاء امليثاق كان نكسة. 
والوحيد ألنها  الشرعي  املمثل  النقاش في مسألة  يكفي  أعتقد أن  املالحظة األخيرة: 

تستخدم كوسيلة لعرقلة إعادة البناء. 

مروان عبد العال:
نـحن نـحتاج إلى مؤسسة كي حتمل اختالفنا، من حقنا أن نختلف، ال أعتقد أن جسر 
الهوة بني استراتيجيتني غير ممكن، لكن مشكلتنا أننا ال منلك مؤسسة نـحتكم إليها إذا 
اختلفنا. هذه قوة إسرائيل قوة الكنيست، لو لم نجد مؤسسة فلسطينية، فإننا سنختلف 
في الشارع والفضائيات طبعًا، وعلى كل املستويات. إذن نـحن بحاجة إلى مؤسسة كي 
نختلف، وسنختلف، ونـحن مختلفون، وفي املنابع نختلف، لكن بالتأكيد هناك سياسة 
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عليا ومصالح عليا، وهناك ثوابت وهناك أهداف تهم اجلميع.

املسألة األخرى: حُتل املشكلة عندما توجد إرادة حوار، وإرادة احلوار حتتاج أن 
يتنازل الكبار على الطاولة الفلسطينية، قبل أن يتنازلوا على أي طاولة أخرى. نـحن 
هناك  بالهواء. صحيح  معلقًا  مغلقة  غرفة  في  يعيش  ال  الفلسطيني  الواقع  أن  نعرف 
توازنات وتأثير عربي وتدخالت عديدة في أكثر من مستوى، ولكننا نـحن الفلسطينيني 
إذا لم ننِب بيتنا بأيدينا، فال نتصور أن يكون لنا مساعد في هذه املرحلة يساعدنا على 

بناء بيتنا، وإذا دخلت قوى لها مصالح أخرى، فإنها ميكن أن تهدم هذا البيت.

هيثم أبو الغزالن:
أود أن أشير إلى أن حماس واجلهاد حتديدًا في حوار القاهرة، الذي جرى في آذار 
من العام املنصرم، قد شاركتا ومارستا فعليًا الواقعية السياسية بكل جتلياتها، وما 
وهذا  املرحلي،  بالبرنامج  تسميته  كامل، وميكن  العام  البرنامج  أو  االتفاقية  نتج عن 
خير دليل على  ذلك. وأنا أفترض أنه ميكن االنطالق من ذلك، والتأسيس على هذه 
التجربة، من أجل االنطالق إلى جتارب أخرى أكثر واقعية أيضًا، بدل أن َنْجلد منظمة 
التحرير وقيادتها في السابق. واآلن ميكن التركيز على اإليجابيات التي حصلت في 
حوار القاهرة واالنطالق منها. الرئيس أبو مازن لم يدع إلى اجتماع اللجنة املؤلفة من 
األمناء العامني والشخصيات املستقلة من أجل البحث في إعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية، لذلك أنا أعتقد أن البعض ظلمنا في قراءة الواقع، أرجو أن تقوموا ببذل 

املزيد من العناء في قراءتها حتى حنكم حكمًا صائبًا عليها.

املسألة الثانية التي أود التركيز عليها هي موضوع أن حماس واجلهاد لم تبدأ بهما 
أود  التي  الثالثة  املسألة  ذلك سابقًا،  إلى  أشير  وقد  املعروفة،  املسألة  وهذه  املقاومة 
اإلشارة إليها، والتي أشار إليها األستاذ علي بركة وأظن أنه لم يقرأ النص كاماًل، 
ولكن إذا قرأه كاماًل، فلن يرى فيه ظلمًا حلماس أو ألحد، وأحب أن أذكر مبثل كنا وما 
زلنا نسمعه وهو أنه إذا التقى فلسطينيان فإنهما يشكالن ثالث منظمات! فآمل أن ال 

نخرج من هنا ونشكل تنظيمات أخرى، وشكرًا لكم.

سهيل الناطور:
بني إعادة البناء وتفعيل منظمة التحرير خط مختلف ومتناقض ومفترق. في الساحة 
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الفلسطينية عادة تداخل األمور وتختلط األوضاع، لذلك نبدأ بالتفعيل لنصل إلى أجزاء 
من إعادة البناء والعكس بالعكس. اآلن يوجد موقفني واضحني للتيارين الكبيرين، مع 
التفعيل، والدعوة إلى إعادة البناء من الفصائل األخرى. أنا أعتقد أنه عندما كنت أشير 
إلى هذه املسألة لم أكن أريد أن أركز عليها ألن حلها ليس بني يدينا اآلن، لكن اإلضاءة 

على املشكلة، ما زالت تتفاعل وهي بحاجة إلى إعادة صياغة في احلاضر.

من حتديد  التهرب  اليساري  غير  وال  اليساري  ال  يستطيع  ال  أنه  الثانية  املسألة   
نسبة مسؤولياتهم في مسيرة منظمة التحرير؛ لكن من الظلم معادلة املسؤوليات كلها 
مبجرد أننا جميعًا فيها، أو ألن البعض لم يتابع أيضًا الصراعات التي كانت حتصل 
في داخلها، حيث كان بعض اليسار يدخل ويخرج، وبعض اليسار يبقى داخلها ويقدم 
البرامج ويعمل. واحملصلة هي ما نعيشه اآلن، وهذا ال يعني أن نتهّرب من املسؤولية، 
علينا أن حندد كل املسؤوليات، ولكن أيضًا هذا يعني أنه يجب تشجيع اجلميع على 

ل هذه املسؤوليات، حتى نـحقق التوحيد وإعادة البناء والتفعيل، وشكرًا. حتمُّ
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