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 عربية يف/آراء فلسطينية 

  اإلسرائيلي –إعالن املبادئ الفلسطيني 

  

  مقاالت ومقابالت

  أية دولة؟.. فلسطين

  ١إيليا زريق

قرابة قرن يتصور كثيرون أن النزاع الذي دام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين   
سبتمبر املاضي، /من الزمن قد وصل أخيراً إىل نهايته عندما وّقع اجلانبان يف أيلول

سلطة حكم ذاتي فلسطينية "يتعلق بإقامة " إعالن مبادئ"يف حديقة البيت األبيض، 
وبدا كأن وضع الفلسطينيين قد شهد، بين عشية . يف األراضي احملتلة" موقتة

على األقل، حتوالً كامالً للفلسطينيين من شخصية وضحاها، يف وسائل اإلعالم 
وعلى العموم، . اإلرهابي واملفسد الدائم إىل شخصية من له حق يف مكان حتت الشمس

ما زال من غير الواضح أي نوع من األمكنة هذا الذي رُسمت حدوده سراً خلف 
  .ا، بعيداً عن وهج وعالنية واشنطن ودعايته)النرويج(الكواليس يف أُوسلو 

وبالتحليل الصحيح، يمكن العثور يف الوثيقة على شيء ما لكل طرف، إذا ما   
ال " إعالن املبادئ"ويف حين أن . نحن أطلقنا العنان للتخيالت يف التأويل السياسي

يمثل، بالنسبة إىل احلكومة اإلسرائيلية، قاعدة انطالق لدولة فلسطينية يف املستقبل 
رائيلية، كما أنه ال يمثل أي تخفيف من السيطرة ولالنسحاب الكامل للقوات اإلس

اإلسرائيلية على أي جزء من القدس واملستوطنات يف األراضي احملتلة، فإن االتفاق 
يعني، بالنسبة إىل الفلسطينيين، انسحاباً إسرائيلياً كامالً ونهائياً، ودولة فلسطينية 

أن االتفاق يعني بالنسبة ومن املثير لالهتمام أن نالحظ . عاصمتها القدس الشرقية
إىل املعارضة الليكودية ما يقول الفلسطينيون أنه يعني، مع إضافة ذات مغزى، وهي 

  .أنه يعلن بداية نهاية إسرائيل كدولة يهودية

                                                            

  ).كندا(أستاذ علم االجتماع يف جامعة كوينز   ١
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التي حتتاج إىل تفسير بدقة وعناية يف  –وتتحدث استطالعات الرأي العام   
عن تأييد لالتفاق يصل  -احلرب  ناهيك بذلك يف األوضاع التي تشبه.. أفضل األيام

إىل حمو ستين يف املئة بين اإلسرائيليين وبين الفلسطينيين يف األراضي احملتلة على 
  .حد سواء

وما من طريقة ملعرفة أكيدة لرأي الفلسطيني العادي يف االتفاق، وذلك نظراً   
من : العاملإىل تشتت الفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن ستة ماليين نسمة يف أنحاء 

خميمًا لالجئين تابعاً لألمم املتحدة يف الضفة الغربية  ٥٩أولئك الذين يعيشون يف 
وغزة  ولبنان واألردن وسوريا، إىل اآلخرين الذين يعيشون خارج اخمليمات يف 

وبصورة عامة، يقدّر . األراضي احملتلة ويف البالد العربية اجملاورة، ويف أماكن أُخرى
. من ثالثة أرباع الفلسطينيين هو وضع الالجئ أو املقتلع من أرضهأن وضع ما يقرب 

يف املئة من الفلسطينيين الجئي  ٧٥ويف حين أن يف قطاع غزة وحده ما نسبته نحو 
، فإن نسبة الالجئين واملعتقلين نتيجة هاتين احلربين يف ١٩٦٧و ١٩٤٨حربي 

  .املئة من السكان يف ٣٩الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تصل إىل 

اإلسرائيلي إىل قراري جملس األمن التابع لألمم  –يستند االتفاق الفلسطيني   
نوفمبر /تشرين الثاين ٢٢ويشدد أولهما، الذي أُقر يف . ٣٣٨و ٢٤٢املتحدة رقم 

عدم جواز اكتساب األرض عن طريق احلرب، والعمل من أجل سالم عادل "، على ١٩٦٧
إىل التوصل إىل "، وعلى احلاجة "املنطقة من ضمان أمنها ودائم يمكّن كل دولة يف

فصدر عقب حرب  ٣٣٨أما قرار جملس األمن رقم ." تسوية عادلة ملشكلة الالجئين
يف " الالجئين"وتتعلق اإلشارة إىل ". بكل أجزائه" ٢٤٢تأكيداً للقرار رقم  ١٩٧٣

وكذلك، فإن قرار . ١٩٦٧القرارين كليهما بأولئك الذين اقتًلعوا من أرضهم يف حرب 
، والذي يدعو إسرائيل ١٩٦٧يونيو /حزيران ١٤، الصادر يف ٢٣٧جملس األمن رقم 

إىل تسهيل عودة السكان الذين هربوا من املناطق منذ اندالع العمليات العدائية "
١٩٦٧" وال أُخذ يف "إعالن املبادئ"، مل يؤخذ يف احلسبان عند صوغ مسودة ،

األكثر أهمية ) ٣الدورة ( ١٩٤معية العامة لألمم املتحدة احلسبان أيضا قرار اجل
، والذي صادقت الواليات املتحدة عليه، ١٩٤٨ديسمبر /كانون األول ١١والصادر يف 

كما أعادت تأكيده سنوياً مع اجملتمع الدويل كله من خالل القرارات الصادرة عن 
، يف )٣الدورة ( ١٩٤القرار ولقد أعلنت الفقرة العمالتية من . اجلمعية العامة نفسها



 ينيطسلفلا ئدابملا نالعإ يف ةيبرع/ةينيطسلف ءارآ
 يليئارسإلا

  ١١، ص )١٩٩٣خريف ( ١٦، العدد ٤جلد الم  مجلة الدراسات الفلسطينية

 

٣ 
 

يجب السماح لالجئين الراغبين يف العودة إىل بيوتهم والعيش بسالم "جزء منها، أنه 
مع جيرانهم أن يفعلوا ذلك يف أبكر موعد ممكن، بينما يجب التعويض بما يلزم على 

 منفذاً ملناقشة مسألة" إعالن املبادئ"ومل يترك . أولئك الذين ال يرغبون يف العودة
فإنه سيتم " إعالن املبادئ’"واستناداً إىل املادة اخلامسة من . ١٩٤٨الجئي سنة 

القدس والالجئين واملستوطنات والترتيبات األمنية "التعامل مع املسائل املعلقة، مثل 
، يف أثناء مناقشة الوضع الدائم للمناطق "واحلدود والعالقات والتعاون مع اجليران

  .تجاوز اخلمسة أعوامخالل فترة انتقالية ال ت

ولفهم ملاذا وقّع االتفاق اآلن، على الرغم من أنه مل يعالِج بصورة مباشرة   
املوضوعات األساسية للسيادة أو قيام الدولة أو حق الالجئين الفلسطينيين يف 
العودة، فإن على املرء أن يستعيد يف ذاكرته إطار التطورات األخيرة التي أحاطت 

تشرين  ١٨على املرء أن يتذكر أن عرفات كان قد صرح يف و. بتوقيع االتفاق
، يوم كان يف إسرائيل حكومة بقيادة الليكود، أنه مستعد لتوقيع ١٩٨٨نوفمبر /الثاين

إذاً، . اتفاق مع إسرائيل يستند إىل االعتراف املتبادل وإىل حل يضمن قيام دولتين
حكومة رابين تغيير املسار  ملاذا قَبِل غرفات اآلن بما هو دون ذلك، وملاذا قررت

  القائم؟

، على اجلانب الفلسطيني، الذي قَبِل يف النهاية صيغة معينة من صيغ أوالً  
مبهمة وغير واضحة " سلطة حكم ذاتي" -ويف أحسن احلاالت  -االستقالل الذاتي، أو 
يف املئة من مساحة فلسطين التاريخية، نرى أوالً أن منظمة  ٢٥املعامل على أقل من 

التحرير الفلسطينية وجدت شرعيتها تتأكل يف مواجهة التحدي املتزايد الذي تشكله 
ثانياً، نرى داخل صفوف منظمة التحرير الفلسطينية . امللتزمة النضال" حماس"حركة 

، وسيستمر هذا االبتعاد يف "إعالن املبادئ"وبين العلمانيين ابتعاداً متزايداً عن اتفاق 
ثالثاً، لقد عانت األحوال . ساحة أكثر ديمقراطية حلل اخلالفات التزايد، إال إذا وجدت

املالية ملنظمة التحرير الفلسطينية بصورة قاسية نتيجة حرب اخلليج وانقطاع معونة 
رابعاً، ال شيء يضمن أن أنشطة االستيطان . دول اخلليج العربية الغنية بالنفط

ضغوط الدولية أو ألن حزب العمل اإلسرائيلية يف األراضي احملتلة ستتوقف نتيجة ال
والواقع، إن االستمرار الظاهر يف . حلّ حمل الليكود يف االئتالف احلكومي يف إسرائيل

تنفيذ برنامج االستيطان يف ظل حكومة رابين هو ما دفع اإلدارة األميركية يف النهاية 
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اً، إن خامس. إىل وقف ما يقرب من نصف مليار دوالر من ضمانات القروض إلسرائيل
انهيار االحتاد السوفياتي وانهيار الكتلة الشرقية أضعفا قدرة منظمة التحرير على 

وأخيراً، وهذا هو األهم، فإن إدارة كلنتون، التي تملك كل . املناورة يف الساحة الدولية
هذا العدد الكبير من املستشارين يف شؤون الشرق األوسط من الذين جُمعوا من اللوبي 

إيباك " (جلنة العمل السياسي األميركية اإلسرائيلية"رائيل، وخصوصاً من املوايل إلس
AIPAC( ،أعطت إشارة ال التباس فيها إىل انحيازها يف مصلحة احلكومة اإلسرائيلية ،

والواقع هو أن املصادر الفلسطينية سعت لقناة أوسلو السرية للتعامل مع إسرائيل 
السالم من دون منظمة "الثابتة والقائلة بـ  مباشرة بهدف جتاوز سياسة البيت األبيض

" إيباك"، وهو ما جاء على لسان مارتن إنديك، احمللل السابق لدى "التحرير الفلسطينية
شمير، واملسؤول حالياً عن ) اإلسرائيلية(الذي كان ذات مرة مستشاراً لرئيس احلكومة 

من املثير لالهتمام أن و). األميركي(السياسة الشرق أوسطية يف جملس األمن القومي 
لدى حكومة رابين أسبابها للتراجع عن استبعاد منظمة التحرير الفلسطينية عن 
االشتراك املباشر يف حمادثات السالم اخلاصة بالشرق األوسط، كما كان قد تقرر 

واملنطق . سابقاً يف صيغة مدريد من قِبل حكومة شمير السابقة واإلدارات األميركية
فقد كان رابين . ابين يف هذه السياسة البراغماتية غاية يف البساطةالذي يعتمده ر

يحتاج يف فشله يف إخضاع انتفاضة متزايدة العنف، إىل شريك يحرره من حالة 
وهذا ما . وهنا تالقت مصالح رابين ومصالح منظمة التحرير الفلسطينية. الالانتصار

يديعوت "اإلسرائيلية  كشف عنه رابين نفسه يف مقابلة مع الصحيفة املسائية
يتعامل الفلسطينيون أنفسهم مع مشكلة "، بقوله إنه يفضل أن )٩/٧/٩٣" (أحرونوت

  ".تطبيق النظام يف غزة

أوالً، تستمر . ، على اجلانب اإلسرائيلي، جاء االتفاق رداً على تطورات عدةثانياً  
من فرض شروطها إسرائيل يف كونها الطرف األقوى كثيراً يف النزاع، وهو ما يمكنها 

ثانياً، إن تقويم إسرائيل للسياسة . على اجلانب الفلسطيني، األضعف بما ال يقاس
اإلقليمية قادها إىل االستنتاج أن سيناريو من النوع اليوغساليف ليس أمرا بعيد 
. االحتمال إذا ما أخذ التيار اإلسالمي املناضل يف العامل العربي وإيران يف التصاعد

وإنْ كان من . بدو أن االنتفاضة، التي صارت يف عامها السادس، ستنتهيثالثاً، ال ي
أمر جتدر مالحظته فهو أن اجملموعات الفلسطينية األكثر تشدداً تبدو كأنها تتجه إىل 

وهناك ما يدعو إىل السخرية يف رؤية رابين يسعى لتحييد . أن تكون لها اليد العليا
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بادر  ١٩٩٠ - ١٩٨٨ن وزيراً للدفاع يف فترة اإلسالميين املتطرفين بينما عندما كا
. نقيضاً ملنظمة التحرير األكثر علمانية وقومية" حماس"إىل تشجيع بروز منظمة مثل 

وتشكل مساعدة منظمة التحرير يف التعامل مع املعارضة العامة يف األراضي احملتلة 
رابعاً، . الوسطحتركاً يتفق حوله بشدة اليسار اإلسرائيلي وحزب العمل الذي هو يف 

على اجلبهة احمللية، كان رابين يعرف أن السالم من موقع القوة سيكون مقبوالً عند 
عامة الناس، الذين تعبوا من احلروب التي ال نهاية لها مع العرب عامة ومع 

خامساً، إن اتفاقاً ال يلزم إسرائيل منذ البداية ومسبقاً بعودة . الفلسطينيين خاصة
م دولة فلسطينية، وباالنسحاب من القدس الشرقية أو إزالة الالجئين، وبقيا

وأخيراً، فإن . املستوطنات سيشكل برهاناً إضافياً على مفاوضات من موقع القوة
 ١٠٠اجلديدة إلسرائيل ستكون أسواق العامل العربي التي تضم أكثر من " احلدود"

بهة الدبلوماسية وستعوض إسرائيل عما تنازلت عنه على اجل. مليون مستهلك حمتمل
ومل يكن . بمكاسبها على اجلبهة االقتصادية" إسرائيل الكبرى"وااليديولوجية يف شكل 

وحده السالم مع . السالم مع مصر قد مكّن إسرائيل من دخول العامل العربي
. الفلسطينيين، الهادف إىل تسوية لبّ النزاع يف الشرق األوسط، هو الذي سيسمح بذلك

 أيدي الفلسطينيين، وهو أمر يفهمه اليسار اإلسرائيلي تماماً، واآلن وهذا أهم سالح يف
والواقع أنه يبدو أن هذا األمر كان يدور يف أذهان . بدأ حزب العمل يقدره حق قدره

ولقد صيغت هذه املسودة بلهجة ". إعالن املبادئ"اإلسرائيليين عند صوغ مسودة 
كّرس عشرون يف املئة من نص اإلعالن لـ ولقد . إسرائيلية أكثر منها بلهجة فلسطينية

  .االقتصادي، بشكل أو بآخر" التعاون"

إلسرائيل يف الترتيبات " شركاء"وبموافقة الفلسطينيين على أن يكونوا   
، "إعالن املبادئ"االقتصادية والتقنية والسياسية، كما ورد صراحة يف أماكن عدة من 

صادي والسياسي، وهو ما قد يضعهم وضع هؤالء أنفسهم داخل شرك االقتناص االقت
وتبقى هذه الشراكة . حتت قبضة إسرائيل أكثر قوة ونضجاً سياسياً وتقدماً تقنياً

وألخذ بعض . االقتصادية املتصورة بعيدة عن أن تكون شراكة بين متساوين
املؤشرات مثاالً نذكر أنه يقدّر للناجت احمللي اخلام للفرد الواحد يف إسرائيل أن يساوي 

ويبلغ متوسط . ضعف مستواه يف غزة ١٤سبعة أضعاف مستواه يف الضفة الغربية و
دوالر، بينما ينخفض هذا الرقم  ١١,٠٠٠الناجت القومي اخلام للفرد يف إسرائيل قرابة 

وبمعدالت . دوالر ١٣٠٠دوالر، ويف قطاع غزة إىل  ٢٠٠٠يف الضفة الغربية إىل 
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يف املئة يف  ٦٠ملئة يف الضفة الغربية، وإىل يف ا ٣٠البطالة املذهلة التي تصل إىل 
أقرب إىل كونه نكتة سمجة من " التعاون االقتصادي"قطاع غزة، يبدو احلديث عن 

  .كونه وصفة جدية ملعاجلة العلل االقتصادية

ويرى املتشائمون بين الفلسطينيين أن االتفاق ترك موضوعات كثيرة بال حل،   
؟ ١٩٤٨ما هو املوقف من الجئي : وعلى سبيل املثال. بل إنه جتاهلها كلياً يف الواقع

هل سيتم التعامل معهم بأية طريقة أخرى غير إعادة توطينهم يف بالد اللجوء؟ الواقع 
ـ وكما الحظت صحيفة " إعالن املبادئ"جند أن  ١٩٦٧هو أنه حتى بالنسبة إىل الجئي 

لكنه ال يضمن "ئين أمر الالج" مناقشة"ينص على  –) ١٣/٩/٩٣" (نيويورك تايمز"
على احملافظة على األمن الداخلي " إعالن املبادئ"إن التشديد املكثف يف ." عودتهم

سيهدد حقوق اإلنسان اخلاصة بالسكان " قوية"وعلى قوة شرطة فلسطينية 
الفلسطينيين ما استمرت إسرائيل يف رفض تطبيق اتفاقية جنيف يف األراضي احملتلة 

تطيع أن تكون من موقعي االتفاقية بسبب عدم تمتعها وما دامب املنظمة ال تس
أن  –من فلسطينية وغيرها  -وتؤكد االنتقادات املوجهة إىل االتفاق . بوضعية الدولة

الفلسطينيين، بموافقتهم على نشر مثل هذه القوة قد يحلون حمل إسرائيل يف القيام 
ومن . شقين داخل صفوفهمبأعمالها القذرة من حيث استخدام القوة الوحشية لقمع املن

واضح يف " القوية"األمور ذات املغزى أن تكرار ذكر احلاجة إىل ما سُمي قوة الشرطة 
، يف حين أن حقوق اإلنسان مل تُذكر وال مرة "إعالن املبادئ"أربعة أمكنة خمتلفة من 

فقط عندما يأتي اإلعالن إىل ذكر . واحدة، ال بصورة مباشرة وال بصورة غير مباشرة
نراه يتكلم مداهنة عن " جملس احلكم الذاتي"لـ  ١٩٩٣يونيو /نتخابات حزيرانا
وباألهمية ." مبادئ الديمقراطية، واالنتخابات السياسية العامة املباشرة واحلرة"

نفسها أيضاً، تأتي تلك اإلشارة الصريحة يف اإلعالن إىل أن سلطة اجمللس الفلسطيني 
تشمل خالل الفترة االنتقالية املستوطنات وال  املنتخب، بما فيها قوة الشرطة، لن

  ).اإلسرائيليين(تنقالت اإلسرائيليين يف األراضي احملتلة وال القدس وال العسكريين 

بعد قول كل ما ورد أعاله يهمنا أًالّ نقلل من شأن إجنازات االتفاق اإلسرائيلي   
والواقع . نوعية عمليةالفلسطيني، على الرغم من أن هذه اإلجنازات قد ال تبدو من  -

أنها املرة األوىل التي تعترف فيها حكومة إسرائيلية، أو أية هيئة صهيونية ممائلة 
وفوق هذا كله، فإن ." احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني وبمطالبه العادلة"لها، بـ 
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 دولة إسرائيل والفريق الفلسطيني املمثل للشعب"عبارة عن اتفاق بين " إعالن املبادئ"
  ."الفلسطيني

لنفترض أنه مل : لكن املوضوع األهم الذي يجب أخذه يف االعتبار هو التايل  
يتم التوصل إىل أي اتفاق حول القدس خالل الفترة االنتقالية، وأن املستوطنات بقيت 
عقبة كأداء، وأكثر من هذا، لنفترض أن الفلسطينيين انغمسوا يف اقتتال بين اإلِخوة 

بات السلمية إشكالية؟ ماذا سيحصل عندها لالتفاق ونقل السلطة؟ يجعل مهمة االنتخا
إن السيناريو غير املرجح هو أن يقوم اإلسرائيليون بدورهم كحكام وحمتلين مباشرين 

، مهما يكن الثمن، يحجة أن الفلسطينيين فشلوا يف تنفيذ مهمتهم )احملتلة(لألراضي 
الثاين األكثر ترجيحاً فهو أن يستمر  أما السيناريو. يف إدارة أراض خالية من العنف

اإلسرائيليون يف العمل بصورة أوثق بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية 
وإشراكهم إياها يف املعلومات االستخباراتية، كما يبدو أنه يحدث اآلن استناداً إىل 

فقة على تقارير كثيرة ظهرت يف الصحف اإلسرائيلية، ومنحها مزيداً من السلطة، واملوا
تنصيب هيئة إدارية غير منتخبة تعيّنها منظمة التحرير وتعمل كقائمة باألعمال حتى 

والسيناريو الثالث، املساوي للثاين يف . يسمح املناخ السياسي بإجراء االنتخابات
، وذلك باستقدام "اخليار األردين"احتماالته، هو أن يعود اإلسرائيليون إىل ما يسمى 

تعمل باالشتراك معهم ومع الشرطة الفلسطينية الحتواء املعارضة قوات أمن أردنية 
فهو دعوة قوات األُمم املتحدة إىل  -غير احملتمل  -أما السيناريو الرابع . لالتفاق

لكن إلسرائيل تاريخاً من رفض . العمل كعازل بين األجنحة الفلسطينية اخملتلفة
وبوجود . تراب الذي تسيطر عليهوجود قوات األُمم املتحدة على ترابها أو على ال

األراضي احملتلة على قرب شديد من إسرائيل، ووجود املستوطنين اإلسرائيليين يف 
وال يمكن . األراضي احملتلة، فإن من املشكوك فيه أن ترحب إسرائيل باألُمم املتحدة

 ملنظمة التحرير الفلسطينية وحدها أن تطلب حضور األمم املتحدة أو حضور أية دولة
  ".إعالن املبادئ"أُخرى ألن وضع السيادة مل يُمنح للمنظمة يف أي مكان من 

، الصحيفة اليومية املستقلة يف "هآرتس"ويلقي عوزي بنزيمان، مراسل   
هناك يف اتفاق : "إسرائيل، ظالً أوسع نطاقاً على احتماالت جناح االتفاق، ويقول

وهو أمر يتعلق باملعاين  .ما يقلق من يدعمه بصورة مطلقة ١٩٩٣السالم لسنة 
وهناك مؤشرات على أن االتفاق يستند على االفتراض بأنه لن . الضمنية املوجودة فيه
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من (وحتى اآلن، وقبل توقيع االتفاق، فإن من الواضح للمبادرين إليه . ينفذ أبداً
ينتخبه السكان  )جملس حكم ذاتي(أن إمكان قيام ) اجلانب اإلسرائيلي على األقل

ينيون يف الضفة الغربية وقطاع غزة خالل تسعة أشهر ليس أكثر من إمكان الفلسط
وحتى اليوم، فإن جميع املطلعين على األمور يف القدس يتحدثون عن . ضئيل جداً 

نظام حكم تكون التسوية املوقتة فيه مبنية على توسيع السلطة التي ستمنح ملنظمة 
شمل الضفة الغربية بأكملها، ال كنتيجة التحرير الفلسطينية يف غزة وأريحا إىل سلطة ت

وبهذا، فإن النظام يف املناطق لن يكون نظام حكم . ألية انتخابات بل كهبة إسرائيلية
." ذاتي منتخَباً بل نظام إدارة معينة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية

لكن يف  ويبدو هذا الرأي مغرقاً يف التشاؤم إن مل يكن سوداوياً تمامًا،). ٥/٩/١٩٩٣(
) منظمة التحرير الفلسطينية(وما دامت . هذا التحذير شيئاً من احلقيقة إن مل يكن لبّها

قادرة على استيعاب الوضع فإن غياب الديمقراطية عن األراضي احملتلة لن يكون 
دواء مريراً يصعب على إسرائيل ابتالعه، نظراً إىل أن االهتمام الرئيسي إلسرائيل ال 

اهية السياسية للفلسطينيين بل على أمن مواطنيها وجناح خططها يتركز على الرف
االقتصادية يف األسواق العربية اجملاورة، وإذا كان ملثل هذا احلكم الذاتي، املعتمد 
على التعيين على أُسس سياسية وعلى احملسوبية ال على االنتخابات احلرة والكفاءة، 

تكون منظمة التحرير الفلسطينية قد ) لةاحملت(أن يتطور إىل صيغة للحكم يف األراضي 
أقامت يف الضفة الغربية وغزة نظاماً ال يختلف يف شيء عن األنظمة القائمة يف بقية 
أنحاء العامل العربي، وستكون هذه أكبر مآسي نضال الشعب الفلسطيني على مدى قرن 

  .كامل من أجل استقالل حقيقي

أن تضم، على رأسها، أولويات إن أولويات جدول األعمال الفلسطيني يجب   
وعلى الفلسطينيين ". إعالن املبادئ"، ال اقتصادية، كما تبدو احلال عليه مع سياسية

أن يبادروا إىل مهمة بناء الدولة بتركيز جهودهم على تطوير مؤسسات ديمقراطية 
يجب أن . خاضعة للمحاسبة تستطيع أن تستوعب، وحتى أن تشجع، تنوعاً يف اآلراء

، كحد أدنى "إعالن املبادئ"على إجراء انتخابات حرة وديمقراطية وفقاً لـ يصروا 
وأية حماوالت لتأجيل االنتخابات أو . لضمان خضوع السلطة احلاكمة للمحاسبة

إللغائها، ملا قد يبدو أنه أسباب عملية، ينبغي وضعها بجدية موضع التساؤل، 
كون الفلسطينيون قادرين على وعندها فقط سي. ومقاومتها إذا اقتضت الضرورة ذلك

لهم، وأن " إعالن املبادئ"أن يستثمروا بصورة كاملة االنفتاحات القليلة التي يقدمها 
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وينبغي توجيه نداء إىل الفلسطينيين يدعو . يبدأوا انطالقة مشروع استقاللهم السياسي
نونيين، العلماء، واملهندسين، واألطباء، والتربويين، واالقتصاديين، واخلبراء القا

وخمططي املدن واالختصاصيين يف حمتلف الفروع، إىل عقد سلسلة من االجتماعات 
إن . لوضع خطط لبناء الدولة من شأنها أن تعكس مصالح الشعب الفلسطيني بأسره

ومن دون تخطيط سياسي . عمالً قليالً جداً، أو ال شيء منه، ثد تم يف هذا االجتاه
صادية املقترحة بناء على مشورة صندوق النقد وقومي سليمين، فإن احللول االقت

الدويل، وبالبنك الدويل، وأصحاب رؤوس األموال املستقلين، ليس من احملتمل أن 
ويشهد على ذلك وضع مصر ودول عربية أُخرى اتبعت ما . تؤدي إىل احللول الصحيحة

نظم يسمى سياسة االنفتاح االقتصادي، ومع ذلك ما زالت تكدح يف ظل الفقر، وال
 .السلطوية، والتبعية االقتصادية
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