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احتجنا وقتا ً باهظا لنطرح “�أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني” ،كنقطة انطالق
نقا�ش حددها مركز الزيتونة ،وحا�رض بها ممثلو فتح وحما�س وال�شعبية ،وهو ما
يطرح �س�ؤاالً :هل يتبنى ه�ؤالء مفهوما ً واحدا ً لأزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني� ،أم
�أن لكل طرف مفهومه اخلا�ص؟ كان النقا�ش ين�رصف غالبا ً نحو الآخر الفل�سطيني،
و�ضمن معيار تناف�س داخلي ،ما يفر�ض �س�ؤاالً :هل نحن �أمام م�رشوع حترر وطني �أم
م�رشوع �سلطة؟ هل ُتدار �أمور ال�شعب الفل�سطيني وتوزن ق�ضاياه وفق معايري مبدئية
�أم �سلطوية؟
تقول ورقة الزيتونة للإعالن عن حلقة النقا�ش :تناق�ش احللقة جمموعة من الأ�سئلة
التي تتناول كيفية اخلروج من امل�أزق الوطني الفل�سطيني! ح�سناً؛ لكن علينا �أوالً حتديد
�أ�سباب دخول امل�أزق؟ هل ميكن لأحد �أن يخرج من م�أزق �إال �إذا عرِف كيف دخله؟ من
على منرب مركز الزيتونة هذا ت�ساءلت مرة :هل ي�ستطيع من دخل امل�أزق �أن يخرج منه
بنف�س ال ِّرجلني؟ هل العقل ال�سيا�سي الذي تورط بالأزمة م�ؤهل للخروج منها؟ ث ّم َة من
يرى �أنه لو كان هنالك عقل �سيا�سي م�ؤهل للخروج من الأزمة ،ملا دخلها �أ�صالً!
ما هو “امل�رشوع الوطني الفل�سطيني” الراهن؟
حترير فل�سطني �أم الهوية الوطنية والدولة؟
لع ّل بداية الأزمة هي يف العجز عن حتديد الأزمة كمفهوم وح�صائل عملية و�سبل
اخلروج منها ،هذا �إن كان من �إقرار بوجودها .وباملعنى امل�شار �إليه ،ف�إن حتديد الأزمة
هو رهن حتديد “امل�رشوع الوطني الفل�سطيني” ،و�سبل قيا�س الأزمة� .أزعم �أنه لي�س
هناك اتفاق وطني على هذا ال�صعيد؛ �إذ يختلف الأمر بني امل ُ َج َّمع ال�سيا�سي الفل�سطيني،
وبني املجتمع الفل�سطيني ككل .يختلف الأمر �أي�ضا ً بني من يرى �أن امل�رشوع الوطني
* باحث يف املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية ،حا�صل على دكتوراه يف التنمية االقت�صادية.
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هو �إعالء �ش�أن الهوية الوطنية الفل�سطينية ،وتقع �ضمن ذلك �إقامة دولة فل�سطينية على
جزء من الأر�ض الفل�سطينية ،وبني من يرى امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ِ
�صنْوا ً لتحرير
فل�سطني من بحرها �إىل نهرها؟
ث ّم َة فرق بني من َي ِع�ش الأزمة من موقع اللجوء وقاع املجتمع ،وبني من يراها من
موقع قيادي �سلطوي ،فاحلديث عن اللجوء والب�ؤ�س واحلرمان ،لي�س هو نف�سه عي�ش
حياة اللجوء والب�ؤ�س واحلرمان .لذا ،ا�سمحوا يل �أن �أ�شري �إىل �أزمة �أ�ش ّد ،هي �أننا مل نعد
�شعبا ً واحداً ،حتى داخل التنظيم الفل�سطيني الواحد� ،صار �أكرث من �شعب� ،أكرث من
جمتمع ،ال �أق�صد الـ  48والـ  67وال�شتات ،بل �أق�صد متزق حتى �أ�صغر خميم ،بني جمتمع
وم َّمع �سيا�سي حيث التمايز الطبقي ،على نحو �أق�سى و�أق�صى من � ّأي
طبيعي مدين ُ َ
مثل �آخر.
لعلها منا�سبة للفت نظر اجلميع �إىل ما يدور داخل اجل�سد الفل�سطيني من
خما�ضات ومناخات مثرية للقلق .ث ّم َة معنى خطريا ً لأن نتحول من جمتمع متما�سك
مب�رشوع �سيا�سي �إىل جمتمع مم�سوك ب�أدوات �سلطوية .ولعل ذلك ي�ؤ�رش �إىل مظهر
�آخر من مظاهر الأزمة ،هو حتول احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية من م�رشوع
�سيا�سي وطني يقود املجتمع نحو هدفه العام �إىل م�رشوع �سلطوي وظيفته �ضبط
املجتمع ل�سلطانه.
�إننا �أمام �رضورة حتديد مفهوم امل�رشوع الوطني الفل�سطيني وكيفية َ
ت�ش ُّكله .وهو
م�رشوعٌ يكون واحدا ً �أو ال يكون ،و�أزمته واحدة �أو ال تكون ،وحلوله واحدة �أو ال تكون.
امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،وبعيدا ً عن ال�سجاالت �أو املزايدات ،م�ستمد من ا�سمه،
ربطا ً بوطن ا�سمه فل�سطني ،وم�ستمد من �أم ٍر عام هو حترير فل�سطني ،الذي يوحد جميع
الفل�سطينيني .عدا ذلك ،ودون تقليل من �أهميته ،ميكن �أن ن�سميه �أو نع ّده � ّأي �شيء
�سوى متليكه �صفة العمومية  -الوطنية.
عبثا ً يقبل منطق �أن نحتفظ باال�سم نف�سه ل�شيء مل يعد هو نف�سه ،بعد تغيري م�ضمونه
جذرياً! �أق�صد امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،كما ج�سدته منظمة التحرير وميثاقها الذي
تقادم منذ الربنامج املرحلي �سنة  ،1974وتكر�س �سنة  1988ث ّم �سنة  ،1996بعد الت�أكيد
�أن غياب الأهداف اجلامعة ،يعني غياب امل�رشوع الوطني ،وكذلك �إمكانية وجود نظام
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�سيا�سي فل�سطيني ،ف�إن ما يهمنا جدا ً هو ما ي�شري �إليه ذلك من �أزمة �أن الكلمات �أو
امل�سميات مل تعد تعك�س معانيها؛ �أزمة انف�صال الأقوال عن الأفعال ،فكان االنحطاط.
من ت�ضييع الأر�ض �إىل تبديد الإن�سان وحماولة �إعادة �إنتاجه انتهازيا ً وزبائنياً ،مل
يعد �أحد ُي�صدق �أحداً ،قيل :حني يف�سد الكالم يكون امللح قد ف�سد .حني ال تعك�س الكلمات
معانيها يكون االنحطاط؛ وهو انحطاط باجتاهني:
 .1ك�شف العدو ازدواجيتنا ،فت�رصف على �أن الفل�سطيني ال يعني �شيئا ً مما يقول.
ُ .2
�ضِب الفل�سطينيون يف �أثمن ما لديهم ك�شعب :م�صداقيتهم.
�أ�س�س ذلك لأزمة اجتماعية فادحة هي اهتزاز منظومة القيم الفل�سطينية ،التي ت�سلل
كذب تف�شى ف�أ�صبح ظاهرة اجتماعية ،و�صلت ح َّد الف�صل بني ال�سيا�سة ،ويف مرحلة
�إليها ٌ
الحقة جممل املمار�سة االجتماعية ،وبني القيم .لقد متت �إعادة �إنتاج قيم املجتمع ،ف�صار
انتهازيا ً وزبائنياً ،وذلك ي�ضيف �إىل �أزمة الوطن  -ال�سيا�سة؛ �أزمة املجتمع  -الإن�سان.
لي�ست �أزمة امل�رشوع ال�سيا�سي �إال �أحد جتليات �أزمة املجتمع ،ولوال ذلك ،ل�صحح نف�سه
بنف�سه ،و�أفرز حلوالً وم�شاريع و�أدوات بديلة عن تلك امل�أزومة ،ما يعنى �أن املجتمع �أُف ِقد
حيويته ،بعدما كان قادرا ً تاريخيا ً على جتديد حياته ال�سيا�سية و�أدواتها خالل الفرتة
.1974-1948
�إذا ح�رصنا حديثنا مبنظمة التحرير ،التي بقيت قواها تراوح مكانها رجوعاً ،كان
التجديد من خارج الن�سق ال�سائد عرب حركتي اجلهاد الإ�سالمي  ،1985وحما�س ،1987
على الرغم من �إثباتهما حل�ضورهما من خالل خطاب مغاير ،وممار�سة كفاحية نوعية،
لكنهما بدل �أن تكونا بديالً مل�رشوع منظمة التحرير� ،أ�صيلة �أو ُمعدلة� ،أ�صبحتا �رشيكا ً
�أ�صيالً ومت�ساويا ً يف �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني.
�أين املنظمات من الأزمة؟ �أين املنظمات من حتقيق الأهداف؟
هذا ما يقوله الواقع يف ت�أكيد �إ�ضايف على �شمولية الأزمة وتاريخيتها ،وذلك يف �ضوء
معيار �صحيح منهجيا ً لقيا�س الأزمة ،وهو حتقيق الهدف الوطني املُعلن ،الذي قامت بنا ًء
عليه خمتلف �أطياف احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية :حترير فل�سطني .يقود ما تقدم �إىل
�أزمة معيار الأزمة ،وعما �إذا كان الأمر يعود ملجرد رفع �شعار التحرير والتم�سك به� ،أم
لتحقيقه؟ رمبا ،يف البداية تنفع املبارزة بال�شعارات  -الربامج بني القوى ،لكن بعد مرور
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فرتة كافية ال يعود ممكنا ً اعتماد هذا املعيار ،املق�صود حركة حما�س ،التي فقدت حقها
يف اعتبار رفعها �شعار حترير فل�سطني والتم�سك به امتيازا ً ل�صالح معيار �آخر متاما ً هو:
ماذا حققت بعد ربع قرن ( ،)2012-1987من عطاء ال�شعب الفل�سطيني لها ،كي حتقق له
�أهدافه يف التحرير؟
ّ
مت توليف معادلة ال�سلطة والثورة ،لكن الأمور انتهت �إىل غلبة ال�سلطة ،يف قاعدة
َت َ�شارك بها اجلميع ،م�ش ِّكلني بذلك مفارقة التم�سك بالثورة ،من �ضمن حدود عدم امل�سا�س
بامتيازات تتيحها ال�سلطة ،وقاد ذلك �إىل انف�صام ال�شخ�صية ال�سيا�سية الفل�سطينية ،الذي
حت ّول �إىل ف�صام ٍيف ال�شخ�صية اجلمعية الفل�سطينية ،ما جعل اجلميع �أمام �س�ؤال ُمرج
هو :من نحن؟ هل نحن التحرير �أم الت�سوية؟ هل نحن ثورة �أم �سلطة؟ عبثا ً ن�ؤ�س�س
احرتاما ً مع “زعيق” عن الكادحني و�ض ّد الفا�سدين ،ويف الوقت نف�سه الإقامة بفندق
الربي�ستول  Le Bristolمع خدمة فاخرة و�سيارة ب� .أم .دبليو  BMWمرافقة ،يف حني
ال متلك زوجة ال�شهيد �أجرة “ال�رسفي�س” (�أجرة ال�سيارة)!
جتاوز الأمر �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني �إىل �أزمة اجتماعية �شاملة �أو�صلت
املجتمع �إىل و�ضعية العجز عن وقف االنحدار �أو �إنتاج �أدواته البديلة ،على الرغم من ك ّل
ما حلق بامل�رشوع الوطني الفل�سطيني من �أزمات ،و�صوالً �إىل �أنه تخلى عن نف�سه ،حني
تخلى عن جوهره ،حترير فل�سطني� ،سواء ب�إحالل هدف بديل هو هدف الهوية الوطنية
والدولة� ،أم بو�ضعه على الرف واالن�رصاف ل�ضبط احلدود ...واملجتمع.
ال �أريد �أن �أ�ضغط على جرح �أحد� ،إال �أننا وقد ف�شلنا يف حتقيق �أهداف �شعبنا بالتحرير،
يجب �أن نكون نزيهني معه ،ب�إخباره احلقيقة ،غري �أن ذلك يف�ضي �إىل تدمري ثقة اجلمهور
الفل�سطيني بقيادته ،و�إعادة �إنتاج ال�شعب الفل�سطيني على مقا�س التنظيمات ،يف حني �أن
العك�س هو ال�صحيح واملطلوب.
م�رشوع وطني فل�سطيني �أم م�رشوع �سلطوي؟
�سلطة لل�شعب املتما�سك �أم �شعب مم�سوك لل�سلطة؟
لقد انقلبت الأدوار ،بدالً من �أن تعرب التنظيمات عن م�صالح ال�شعب ،ها هي توظف
ال�شعب خلدمتها ،بل �أم�سكت به من خالل م�رشوع �سلطوي ،هو الوحيد الذي مكنها من
�ضبط املجتمع ق�رسياً ،بعدما كان من�ضبطا ً طوعيا ً لها من خالل التزامه امل�رشوع الوطني
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الذي حتمله .نطرح ما تقدم على خلفية �أنه �إذا كانت اجلماهري مع “فتح” كم�رشوع
للتحرير ،فلماذا بقيت معها بعدما �صارت م�رشوع ت�سوية؟ ي�صح ال�س�ؤال على حما�س
التي بدت لفرتة وك�أنها ت�ستعيد الأجماد القتالية الأوىل للمقاومة الفل�سطينية ،التي مرت
يف �أكرث من م�شهد ملحمي� .صار ذلك من املا�ضي ،ومع ذلك بقيت حلما�س �شعبيتها بل
زادت!
�س ِّطح الأمور م�ستعيدا ً نظرية غو�ستاف لوبون Gustave Le Bon
يجازف كثريا ً من ُي َ

عن غوغائية اجلماهري ،القطيع الذي يذهب من نقي�ض �إىل نقي�ض ا�ستجابة ل�صفري
الراعي! ث ّمة راع ٍ ع�رصي له ع�صا ً تخيف وجزرة تغري .كان انتقال فادح من جمتمع
فل�سطيني متما�سك وحيوي �إىل جمتمع مم�سوك وحم�سوبة وحمبو�سة �أنفا�سه ب�إحكام،
وهو ما �ص ّعب والدة البديل ،بينما كان ال�شعب الفل�سطيني قبل ذلك حمتفظا ً بحيويته
وقدرته على التجدد والإبداع.
�إذاً ،ث ّم َة عر�ض ملر�ض ،بل م�صيبة هي حدوث حتويل عميق يف بنية املجتمع
الفل�سطيني ،ما جعله حتت ال�سيطرة الكاملة والعجز عن �إعادة �إنتاج نف�سه وجتديدها،
�سواء من ناحية توفري اخليارات ال�سيا�سية �أم توفري البدائل التنظيمية املنا�سبة .لو كان
�أحد غريي �أكرث �شجاعة ل�س�أل :لكن احلركة ال�سيا�سية الفل�سطينية تاريخياً ،قبل 1948
وبعد  ،1967يف الداخل واخلارج ،يف ال�شتات وحتت االحتالل جددت نف�سها و�أفرزت
نخبها وبدائلها؛ يف منطقة  1948وحتت االحتالل الإ�رسائيلي! يف غزة وحتت الإدارة
امل�رصية! يف ال�ضفة الغربية حتت احلكم الها�شمي قبل  1967وبعد  ،1967وعلى الرغم
من االحتالل قامت حركة �سيا�سية فل�سطينية وجتددت.
ترافق جتفيف احليوية الداخلية الفل�سطينية مع �إدارة فل�سطينية ،ممثلة بفتح �أوالً،
ثم حما�س ،لل�ضفة وغزة وخميمات ال�شتات ،مل تنتج بدائل ،بل ُدمرت تقريبا ً حتى
املعار�ضات التاريخية املجيدة و�صلت ح ّد التال�شي .لقد مات جورج حب�ش فعالً منذ
ح�صلت اجلبهة ال�شعبية على ثالثة باملئة فقط من �أ�صوات الناخبني!
�أعيد �إنتاج غ�سان كنفاين �أميا ً وقبيحا ً وطباالً!
كانت البُنية الفل�سطينية دائما ً ح�صينة على التحطيم املبا�رش من اخلارج ،بدليل
�إعادة الإنتاج والتجدد ،ومل تنحط� ،إال جراء فعل داخلي جبار و ُمن�سق وبعيد املدى
ومتعدد امل�ستويات ،لإعادة �إنتاج كامل البنية االجتماعية الفل�سطينية �سلباً .كان
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مطلوبا ً تدمري حيوية ال�شعب الفل�سطيني ك�رشط الز ٍم لتدمري فعاليته وقدرته على
ال�صمود ،ولقد �أدرك من �أدرك �أن ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية تكون بت�صفية ال�شعب
الفل�سطيني ،عرب حتويله كتلة هامدة غري قادرة على �إعادة �إنتاج نف�سها .كتلة ت�صري
هامدة دون روح حني تفقد نخبتها احلرة ،ب�أ�سئلتها القلقة واملُقلِقة طبعاً! لقد �أعيد
�إنتاج غ�سان كنفاين طباالً!
يك�شف ما تقدم عن وجه �آخر من وجود �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،هو الأزمة
الفكرية متمثلة بعجز العقل الفل�سطيني عن وعي الأزمة مبكراً ،وطرح الأ�سئلة الواجبة
على خلفية �أن املر�ض يف بدايته �صعب الك�شف لكنه �سهل العالج ،لكنه عند تفاقمه ي�صبح
�سهل الت�شخي�ص و�صعب العالج!
كان �إخفاء الأزمة �رضبا ً من �رضوب االنتهازية ،لأن نتيجة ذلك َترك الأزمة تتفاقم
ح ّد الو�صول �إىل نقطة الال عودة ،رمبا� ،أرجو ال .عبثا ً نفكر ب�أزمة امل�رشوع الوطني
الفل�سطيني ،مبعزل عن �أزمة العقل الفل�سطيني  -الفكر الفل�سطيني ،مبا يف ذلك ت�أ�سي�س
لر�ؤية ووعي التجربة ،وهل من املمكن ب�سهولة ا�ستعادته من غيبوبته و�إجازته الطويلة،
حتى لو عاد ،هل ث ّم َة مكان له يف �ضوء البنية اجلديدة التي ت�شكلت؟
مل تتمثل �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،يف عجزه عن حتقيق �أهدافه فقط ،بل يف
عدم اعرتاف اجلهات املعنية مب�س�ؤوليتها عن الف�شل �أي�ضاً ،ناهيك عن �أنها غطته بفظاظة
من خالل و�سائل �شتى� ،أخطرها �إعادة ت�أ�سي�س كافة الأمور ،بدءا ً من �إعادة تعريف
الأهداف ،و�صوالً �إىل ا�ستبدال الوالء على �أ�سا�س املبادئ� ،إىل الوالء على �أ�سا�س امل�صالح.
كان االنتظام على �أ�سا�س الربامج ف�صار على �أ�سا�س املوازنات!
مل ي ِع العقل الفل�سطيني ،الذي ُغيَّب �أ�صالً� ،أن العدو ميلك ا�سرتاتيجية مواجهة
�شاملة ،واجهتنا “�إ�رسائيل” بقدراتها وخرباتها وما لدى حلفائها من �أ�ساليب تخريب،
من �ضمنها الأ�ساليب الناعمة التي تلج�أ لو�سائل اجتماعية غري مبا�رشة ،داخل املجتمع
الفل�سطيني نف�سه ،يف حني يتكفل العمل العنفي باملواجهة املبا�رشة.
احتالل امل�رشوع الوطني الفل�سطيني من الداخل :اخرتاق �أمني بعد ق�صور فكري!
ي�ضعنا ما تقدم �أمام �أخطر �أبعاد �أزمة امل�رشوع الوطني الفل�سطيني ،عنينا الف�شل
الأمني جراء ق�صور فكري مل يفهم الأمن �إال بو�صفه فعالً ع�سكرياً ،مل ي َر منه �إال �أمن
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قراءة نقدية تاريخية لأزمة امل�شروع الوطني الفل�سطيني
القيادات وحمايتها من الت�صفية� ،أو التنظيم من االخرتاق� .أما “�أمن املجتمع الفل�سطيني”،
مبا هو جمتمع ،فلم يكن يوما ً على جدول �أعمال امل�رشوع ال�سيا�سي الفل�سطيني ،الذي مل
يكرتث جديا ً لرخاوة �أو �صالبة البنية الفل�سطينية امل�ستهدفة.
ودب فقط ،بل تعر�ضت ر�سميا ً لعملية تفكيك و�إيجاد
هب ّ
مل ترتك تلك البنية لكل من ّ
قاعدة اجتماعية جديدة مرتبطة بامل�ؤ�س�سة الر�سمية الفل�سطينية تتجاوز على نحو هائل،
البريوقراطيات العريقة التي تن�ش�أ ك�رضورات مو�ضوعية �أو حلوافز طفيلية وزبائنية
على هام�ش ال�سلطة ،بغ�ض النظر عن ا�سمها �أي�ضاً.
رش على ال�سلطة يجب اجتنابهما!
الإدارة بالقلق والإف�ساد ...والكفاءة مع الوجدان؛ � ٌّ
لي عاد ُة �إلقاء نظرة عابرة على جرائد اليوم،
حني كنت �أجهز خلفية الورق َة َب ِقيت َع َّ
فوقع نظري على مقابلة جريدة احلياة مع علي الرتيكي ،وزير خارجية القذايف� ،س�أله
رئي�س التحرير� :أُلغي جمل�س قيادة الثورة وفكك اجلي�ش ...ملاذا؟ �أجاب الرتيكي�“ :إنه
عدو � ّأي م�ؤ�س�سة منظمة . ...ما فعله بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية فعله بامل�ؤ�س�سات الأخرى.
ت�صور مثالً �أ�سلوب الزحف على ال�سفارات وت�شكيل جلان لإداراتها� .إن العمل
الدبلوما�سي يحتاج �إىل حمرتفني ومعلومات وال يكفي �أن يكون ال�شخ�ص ثوريا ً �أو
موالياً!”
ا�ستطرد رئي�س حترير جريدة احلياة �سائالً :هذا يعني �أنه �أدار البلد لأربعة عقود
(�شوال) َو َ
وفق مزاجه؟ �أجاب الرتيكي�“ :أحد زمالئنا ي�شبّه احلالة بكي�س كبري ِ
�ضعت فيه
جمموعة من الفئران ،فعليك �أن حترك الكي�س با�ستمرار حتى ال تعطيهم الوقت ليفكروا
بح ّل ...كان دائم التحريك ...اعتمد �أ�سلوب احلكم هذا لإلهاء النا�س ،و�إبقاء ك ّل املواقع
واجلهات �ضعيفة ومن�شغلة ب�سالمتها �أو حروبها ال�صغرية!”
�صعقني ت�شبيه الرتيكي من ناحية �أنه يلخ�ص مبثل نظام �إدارة املجتمعات بالت�أزمي؛
بالقلق� ،أي �إبقاء املجتمع يف دائرة القلق وعدم اليقني ،في�ستنزف وي�ست�سلم للأمر الواقع.
�أدرج اال�سرتاتيجي الفرن�سي ال�شهري �أندريه بوفر  Andre Beaufreما تقدم حتت
عنوان “مناورة الإعياء”؛ �أي �إجهاد الطرف الآخر ح ّد الإعياء ما مينعه حتى من معاجلة
جراحه فيرتكها تتعفن ...ليتعفن اجل�سم كله ،من هنا ترددت وما زالت نظرية
“دع اجلراح تتعفن”!
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�أزمة امل�شروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة
علي �أي�ضا ً �أن �أفتح بريدي لأُ ِط َّل ،ع َّل به عاجالً ،لأَجد درا�سة �أعدها الدكتور
كان َّ
حم�سن �صالح ،عن “التجربة املاليزية” ،التي ته ّمني؛ ملا ت�ضيفه لنظرية “البناء من فوق”،
حيث تتوىل نخبة مهام �إدارة جمتمع متخلف ومنق�سم عرقيا ً ودينيا ً و�إقليمياً ،ث ّم ت�صل به
�إىل م�ستوى متقدم جدا ً خالل فرتة وجيزة.
�شاء اهلل �أن �أكون �أمام منوذجني يف الإدارة ال�سيا�سية؛ منوذج القذايف ،مقابل منوذج
ماليزيا الذي �أتى بنتائج معاك�سة ،قاد الأول �إىل انحطاط ،وقاد الثاين �إىل جمد! �أما وقد
�صار “امل�رشوع الوطني الفل�سطيني” �إىل م�أزق ،فهذا يعني� ،أننا على نحو عام� ،أقرب �إىل
النموذج الليبي يف الإدارة منه �إىل املاليزي!
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