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اخلامتة

من  �أجز�ء  على  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  ن�صاأت  �أو�صلو،  التفاق  �لتالية  �ل�صنة  يف 

�ل�صفة �لغربية وقطاع غزة. ودخل يا�رش عرفات يف مطلع متوز/ يوليو 1994 قطاع غزة 

ليبد�أ �إد�رة �ل�صلطة، مدعوماً بحركة فتح �لتي تقود منظمة �لتحرير �لفل�صطينية. وبالرغم 

�لع�رش...  �لفل�صطينية  �لف�صائل  من  �أو�صلو  �تفاق  و�جهت  �لتي  �لو��صعة  �ملعار�صة  من 

�إىل  �أن �الأمل كان يحدو �لقيادة �لفل�صطينية باأن تتطور �ل�صلطة �لفل�صطينية  �إال  وغريها؛ 

مرور  ومع  غزة.  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  على  �ل�صيادة  كاملة  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة 

و�أننا  “ح�صابات �حلقل”؛  ياأتِ وفق  �لبيدر” مل  “ح�صاد  �أن  �لو��صح  �ل�صنو�ت، كان من 

يقوم بدور وظيفي يخدم  فل�صطينياً م�صوهاً  �أمامنا، بعد نحو ع�رشين عاماً، كياناً  جند 

�الحتالل، �أكرث من قدرته على حتقيق ُحلم �لدولة �لفل�صطينية.

ال يبدو �أن �ملفكر �لفل�صطيني �إدو�رد �صعيد كان مبالغاً عندما ذكر جلريدة �حلياة يف 

بني  بنف�صه  �ألقى  و�أنه  منها”،  خمرج  ال  مب�صيدة  �صعبه  “ورط  عرفات  �أن   1995/8/21

م�صار  عبثية  �صنني  ب�صع  بعد  �أدرك  نف�صه  عرفات  �أن  كما  و�الأمريكيني.  �الإ�رش�ئيليني 

�لت�صوية �ل�صلمية، فدعم �نتفا�صة �الأق�صى، وكان م�صريه �حل�صار و�الغتيال م�صموماً، 

الأنه مترد عن �مل�صار �ملر�صوم التفاق �أو�صلو و��صتحقاقاته.

�لنظر يف م�صار  �لعبة، ونعيد  �لدر�ص، وناأخذ  لنفهم  �أمل تكفِ ع�رشون عاماً  و�الآن، 

�أي در��صة معمقة لتجربة �ل�صلطة �صتفر�ص علينا  �إن  �ل�صلطة �لفل�صطينية وم�صتقبلها؟! 

حقيقة �أن هذه �ل�صلطة يجب �إعادة تعريف دورها، لت�صكل حا�صنة حقيقية مل�رشوع وطني 

�الإ�رش�ئيلي،  �أد�ة بيد �الحتالل  �أن يتم حلَّها حتى ال تكون  �أو  باإنهاء �الحتالل،  من�صغل 

وغطاء ملمار�صاته يف �ال�صتيطان و�لتهويد... حتت �صعار وجود عملية ت�صوية �صلمية.

�إنها  �إذ  �ل�صلطة،  عليه  ُبنيت  �لذي  �جلوهر  يف  و�الأوىل  �الأ�صا�صية  �الإ�صكالية  تكمن 

يلزم  ما  يوجد  فال  �الإ�رش�ئيلي.  للجانب  ملزمة  �صمانات  �أي  يحمل  ال  �تفاق  على  قامت 

“�إ�رش�ئيل” باإن�صاء �لدولة �لفل�صطينية وفق �لروؤية �لفل�صطينية، �أو حتى وفق ما ي�صمى 

“�ل�رشعية �لدولية”، وال يت�صمن �التفاق حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف تقرير �مل�صري، وال 

بحق  وال  �لقد�ص،  �رشقي  فيها  مبا  و�لقطاع  �ل�صفة  من  �لكامل  باالن�صحاب  يلزمها  ما 
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�لالجئني يف �لعودة، وال بتفكيك �مل�صتوطنات،... وغريها. ويف �لوقت نف�صه، فاإن منظمة 

بالو�صائل  فقط  و�اللتز�م  �مل�صلح،  �لكفاح  �أ�صكال  كافة  بوقف  نف�صها  �ألزمت  �لتحرير 

�ل�صلمية يف �ل�صعي لنيل �حلقوق �لفل�صطينية. كما �فتقر �التفاق �إىل وجود مرجعية دولية 

مع  �الإ�رش�ئيليون  عليه  يتفق  ما  حتى  �أو  �ملتحدة  �الأمم  قر�ر�ت  بتنفيذ  “�إ�رش�ئيل”  تلزم 

بح�صن نو�يا عدوه  �لفل�صطيني وجد نف�صه عملياً حمكوماً  �لطرف  �أن  �أي  �لفل�صطينيني. 

تكري�ص  �إىل  �أدى  مما  نهائية،  ال  �ل�صلمية  �لت�صوية  عملية  ذلك  جعل  وقد  �الإ�رش�ئيلي!! 

�الحتالل ولي�ص �إز�لته.

هذ� �لو�صع �ل�صاذ �صمح للطرف �الإ�رش�ئيلي �أن ُيفعِّل ويو�ّصع ور�صة تهويد و��صتيطان 

هائلة يف �ل�صفة �لغربية، ليت�صاعف عدد �ليهود فيها من نحو 250 �ألفاً �صنة 1993 �إىل ما 

�أر�ص  60% من  بنحو  و�أمنياً  �إد�رياً  �الآن متحكماً  �ألف حالياً، وليبقى حتى   700 يقارب 

12% من م�صاحة �ل�صفة. كما  �ل�صفة، ولين�صئ جد�ر�ً عن�رشياً عازالً ي�صع خلفه نحو 

��صتمر �لطرف �الإ�رش�ئيلي بالتحكم باحلدود و�ملعابر بر�ً وبحر�ً وجو�ً. وخالل �لع�رشين 

حثيثاً  �ل�صعي  وجرى  ومبجمة،  ن�صطة  تهويد  ملوؤ�مرة  �لقد�ص  تعر�صت  �ملا�صية،  �صنة 

الإز�لة هويتها �الإ�صالمية �لعربية، والإعطائها هوية يهودية �صهيونية عن�رشية مزيفة. 

تق�صيمه  وحماولة  �الأق�صى،  �مل�صجد  على  �العتد�ء�ت  ت�صاعد  نف�صها  �لفرتة  و�صهدت 

�إليه �إال  زمانياً ومكانياً، و�إن�صاء ع�رش�ت �الأنفاق حتته، وحرمان �مل�صلمني من �لو�صول 

حتت �رشوط قا�صية... . كل هذ� يحدث، يف �لوقت �لذي كان على �لطرف �لفل�صطيني �أن 

يجل�ص على مائدة �ملفاو�صات لينتظر ما يرمى �إليه من فتات بعد �أن ُيقدم �ألف مرة ومرة 

�صهاد�ت ح�صن �صلوكه للطرف �الإ�رش�ئيلي.

بالن�صبة  عملياً  غطاء  �ل�صلطة  وفرت  عندما  كبى،  ثانية  �إ�صكالية  ذلك  �أوجد  وقد 

له  و�أتاحت  غا�صمة،  ��صتعمارية  �حتالل  كقوة  �لتز�مه  من  للتهرب  �الإ�رش�ئيلي  للطرف 

عملياً �ال�صتمر�ر يف بر�مج �لتهويد وبناء �حلقائق على �الأر�ص؛ مع عدم �لقدرة على �إيقافه 

�أو مقاومته ب�صبب �اللتز�م مب�صار �لت�صوية، وباالعرت��ص بالطرق �ل�صلمية فقط. وهكذ� 

وتاآكل  ��صمحل  بينما  �الحتالل،  يخدم  “وظيفي”  بدور  تقوم  نف�صها  �ل�صلطة  وجدت 

م�رشوع �لدولة وم�رشوع �لتحرير. وحتول �الحتالل ح�صب تعبري�ت قادة �إ�رش�ئيليني 

�إىل ��صتعمار “نظيف” �أو �إىل ��صتعمار “خم�ص جنوم”!!
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�إمكانات  �ل�صلطة عقَّدت  �أو�صلو وم�صرية  �تفاق  �أن م�صار  �لثالثة فهي  �الإ�صكالية  �أما 

�لعمل  �لوطني �مل�صرتك،  ودقَّت �إ�صفيناً  يف وجه �مل�رشوع  �لوطني، وكر�صت  حالة  �ال�صتقطاب 

�لفل�صطينية  �لف�صائل  معظم  �أن  �الإ�صكالية  هذه  جتليات  و�أبرز  �لفل�صطينية.  و�النق�صام 

كانت وما ز�لت �صدّ �تفاقات �أو�صلو وما ن�صاأ عنها من �لتز�مات، و�أن لدى معظم �لف�صائل 

�عرت��صات جوهرية �أو جدية على م�صار �لت�صوية �ل�صلمية... ومع ذلك فما ز�لت حركة 

فتح مُ�رشَّة على �مل�صي يف قيادة �ملنظمة و�ل�صلطة يف هذ� �مل�صار. كما جتلت هذه �الإ�صكالية 

و�حتماالت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�صار  مع  متعار�صاً  بد�  �مل�صلحة  �ملقاومة  م�صار  �أن  يف 

�ملقاومة  قمع  من  بّد  ال  �أنه  و�ملنظمة  �ل�صلطة  لقيادة  وبد�  فل�صطينية،  دولة  �إىل  تطويرها 

�لعمل  ��صتمر�ر  من  بّد  ال  �أنه  فر�أت  �ملقاومة  قوى  �أما  �لدولة...  ُحلم  لتحقيق  و�إ�صكاتها 

�مل�صلح الإيقاف م�صل�صل �لتنازالت عن �حلقوق �لفل�صطينية، ولرفع �صوية �لعمل �لوطني 

فاإن  �أخرى،  ناحية  ومن  �لقوة.  لغة  �إال  يفهم  ال  �الإ�رش�ئيلي  �لطرف  والأن  �لفل�صطيني، 

�صت دور فل�صطينيي �خلارج، وح�رشت هّم قيادة �ل�صلطة و�ملنظمة  م�صرية �ل�صلطة همَّ

ما  وهو  �لفل�صطيني(،  �ل�صعب  من   %38 )نحو  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  بفل�صطينيي 

�أن�صاأ حالة �إخالل تو�زن هائلة يف �لعمل �لوطني من منظور ديوغر�يف وجيو�صيا�صي.

�ل�صلطة  ل  وبتغوُّ بت�صخم  متعلقة  ر�بعة  �إ�صكالية  �ل�صابقة  باالإ�صكالية  و�رتبط 

دو�ئر  من  د�ئرة  وكاأنها  �ملنظمة  بدت  حتى  �لتحرير؛  منظمة  وب�صمور  �لفل�صطينية 

�لعمل  �أدو�ت  و�أحد  �ملنظمة  �إ�رش�ف  حتت  تكون  �أن  يُفرتَ�ص  �ل�صلطة  �أن  مع  �ل�صلطة؛ 

فاعلية  تنعدم  �أن  كادت  لقد  �لتحرير.  م�رشوع  يف  �ملنظمة  ت�صتخدمها  �لتي  �لفل�صطيني 

وتاآكلت  وموؤ�ص�صاتها،  دو�ئرها  معظم  تعطلت  �أو  و�نهارت  �خلارج،  يف  �لتحرير  منظمة 

�ل�صلطة  �ل�صلطة، بينما حظيت  ب�صيطاً مقارنة مبيز�نية  ميز�نيتها لت�صبح رقماً هام�صياً 

موظف  �ألف   170 نحو  من  وظيفي  وبكادر  �الأمنية،  و�الأجهزة  و�ملوؤ�ص�صات  بالوز�ر�ت 

يعتا�صون على رو�تبها، كما حظيت بالتعامل �لر�صمي �لدويل معها... وهكذ� فمع �صمور 

دور منظمة �لتحرير، ومع ف�صل هذه �ملنظمة يف ��صتيعاب ف�صائل كبرية وقطاعات و��صعة 

�أو  ود�خل،  كخارج  جتمعهم،  �لتي  �ملظلة  �لفل�صطينيون  �فتقد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  من 

كف�صائل وفاعليات وطنية.

�أما �الإ�صكالية �خلام�صة فارتبطت بالبنى �ل�صيا�صية �ملوؤ�ص�صية لل�صلطة، و�لتي تخ�صع 

يخ�صع  “�لديوقر�طي”  ت�صكيلها  �أن  مبعنى  �لت�صوية؛  وم�صار  �أو�صلو  �تفاقات  ملعايري 

ل�صقف �الحتالل و�اللتز�مات �مل�صبقة ملنظمة �لتحرير. وهو ما جعلها نظاماً يحمل وجهاً 
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من  فيه  يفوز  �أن  يتحمل  ال  نظام  ولكنه  و�لرئا�صية.  �لت�رشيعية  بانتخاباته  ديوقر�طياً 

يعار�ص �تفاقيات �لت�صوية، وحتى لو ح�صل على �لغالبية �ل�صعبية فاإنه �صيكون عر�صة 

لالإف�صال و�لتعطيل، وللمقاطعة و�حل�صار و�إغالق �ملعابر ومنع �مل�صاعد�ت و�لتحويالت 

�ملالية... كما حدث مع حركة حما�ص �صنة 2006. مبعنى �آخر فاإن هذ� �لنظام �ل�صيا�صي ال 

ي�صتوعب �إال جزء�ً من �لفل�صطينيني هم �أولئك �ملو�فقون �أو �ملتو�فقون مع �صقف �أو�صلو 

و��صتحقاقاته.

باأ�صقف  باأخرى  �أو  بدرجة  �رتبطت  �الإن�صان  وحقوق  �حلريات  منظومة  �أن  كما 

�ملقاومة  تيار�ت  على  �ملح�صوبة  و�ملوؤ�ص�صات  فاجلمعيات  �ملوقعة،  و�التفاقات  �الحتالل 

تتعر�ص لالإغالق و�مل�صادرة، و�الأفر�د �ملوؤيدون لتيار�ت �ملقاومة ُينعون من �لوظائف، 

حّق  �أما  �ل�صلطة.  �أجهزة  من  �الأمنية  للمالحقات  ويتعر�صون  �أرز�قهم  يف  ويطاردون 

�ملقاومة �مل�صلحة لالحتالل، و�لذي هو حّق طبيعي، تدعمه �لت�رشيعات و�لقو�نني �لدولية، 

�ل�صلطة و�لتز�ماتها، وباعتباره ُمعوقاً  “�إجر�مي”، ملخالفته لقو�نني  �إىل عمل  فقد حتول 

مل�رشوع �لدولة �لعتيدة.

بروتوكول  ذلك  يف  مبا  �القت�صادية،  و�لرتتيبات  �التفاقات  فاإن  �صاد�صة،  جهة  ومن 

للطرف  رهينة  وجعلته  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  على  �الحتالل  هيمنة  كر�صت  باري�ص، 

مالية  ترتيبات  كانت  ما  بقدر  حقيقية،  �قت�صادية  �تفاقية  ت�صكل  مل  وهي  �الإ�رش�ئيلي. 

�رش�ئبية ربطت �القت�صاد �لفل�صطيني يف �ل�صفة و�لقطاع بعجلة �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي. 

وهكذ� فاإن هذه �التفاقات مل ت�صكل خمرجاً ال�صتقالل �القت�صاد �لفل�صطيني و�نطالقته، 

ومل توفر قو�عد حقيقية يكن �ال�صتناد �إليها الإن�صاء دولة فل�صطينية م�صتقلة.

على  عاماً  ع�رشين  نحو  بعد  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  �رشيعة  ح�صابية  وبجردة 

�إن�صائها )يف �صنة 2013( ما تز�ل �أكرث من 87% من �صادر�تها تذهب �إىل كيان �الحتالل 

�الإ�رش�ئيلي.  �جلانب  من  �أي�صاً  تاأتيها  و�رد�تها  من   %72 نحو  ز�ل  وما  �الإ�رش�ئيلي، 

وكذلك فاإن �لناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه يف �ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو 

�ل�صفة و�لقطاع  �الإ�رش�ئيلي يفوق نظريه يف  �لفرد  �أن دخل  )2,200%(، كما  22 �صعفاً 

بنحو 12 �صعفاً )%1,200(.

“�ملال �ل�صيا�صي” وعلى �ملنح  �إ�صكالية �عتماد �قت�صادها على  �أي�صاً  و�جهت �ل�صلطة 

با�صرت�طات وم�صار�ت  ياأتي معظمها من دول غربية تربط م�صاعد�تها  �لتي  �خلارجية 
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��صتهالكي،  �قت�صاد  بناء  يف  كبري  حّد  �إىل  �ل�صلطة  ووقعت  �ل�صلمية.  �لت�صوية  برنامج 

نحو  ُتعنيِّ  جعلها  وظيفياً  ماً”  “تورُّ وعانت  تنموي،  �إنتاجي  �قت�صاد  بناء  ولي�ص 

�ألف موظف، كما عانت من �ختالالت بنيوية يف طبيعة �لتوظيف و�لنفقات جعلها،   175

ف �أعد�د�ً �صخمة يف �ملوؤ�ص�صات �الأمنية ت�صل �إىل 65 �ألف موظف  على �صبيل �ملثال، ُتوظِّ

�أي 37% من جمموع �ملوظفني �صنة 2011، وجعلها تنفق على �الأمن ما ن�صبته 31% من 

�إجمايل  من   %42 نحو  �الأمنية  �الأجهزة  موظفي  رو�تب  لت  �صكَّ بحيث  �ل�صلطة،  ميز�نية 

نفقات �ل�صلطة على �لرو�تب لل�صنة نف�صها. مبعنى �أن جزء�ً �صخماً من ميز�نية �ل�صلطة 

حماية  وخ�صو�صاً  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  جتاه  �لفل�صطينية  �اللتز�مات  على  ُينفق  كان 

للجانب  �أف�صل  �قت�صادية  بيئة  توفري  يف  �صاعت  �أمو�ل  وهذه  م�صتوطنيه.  و�أمن  �أمنه 

�الإ�رش�ئيلي، دون �أن ت�صهم يف �لتنمية �لفل�صطينية. ومما ز�د �ل�صورة بوؤ�صاً �أن بع�ص قادة 

“�لتخل�ص  “�لرفاه حتت �الحتالل” ولي�ص على  �أخذو� يركزون على  �ل�صلطة ومنظريها 

ويوؤ�ص�ص  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صمود  يدعم  “مقاوم”  �قت�صاد  بناء  �أو  �الحتالل”،  من 

لالنفكاك عن �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي ودورته �الإنتاجية، وال يحفل بالكماليات.

و�ُصبل  حياتهم  ترتهن  ممن  �أو  �ملنتفعني،  من  طبقة  �أن�صاأت  �لبائ�صة  �ل�صورة  هذه 

معا�صهم ببيئة �الحتالل و�رشوطه و�أ�صقفه ومعايريه؛ وهو ما عقَّد �أي حر�ك وطني جاد 

يف مو�جهة �الحتالل، ي�صطره لالن�صحاب، �أو يجعل من بقائه �أمر�ً مكلفاً ال يطاق. مبعنى 

“�ال�صتقر�ر  وهذ�  و�لهدوء”،  بـ“�ال�صتقر�ر  مرتهناً  �أ�صبح  �أعمالهم  يف  هوؤالء  بقاء  �أن 

و�لهدوء” هو ما كان يحتاجه �الحتالل للبقاء ولي�ص للخروج.

�أما �لف�صاد �ملايل و�الإد�ري �لذي ��صت�رشى يف �أجهزة �ل�صلطة وموؤ�ص�صاتها فهو �إ�صكالية 

�صابعة عانى منها �لفل�صطينيون يف �ل�صفة و�لقطاع. وكان من �أبرز مظاهره مر�عاة �لوالء 

�لف�صائلي و�حلزبي و�لعائلي  �ملبني على �النتماء  �لتعيينات، و�لتوظيف  �لكفاءة يف  قبل 

�لعامني(  �ملدر�ء  فئة  يف  )خ�صو�صاً  �ملنا�صب  و��صطناع  �ملقنعة،  و�لبطالة  و�لع�صائري، 

ل�رش�ء �لوالء�ت �أو �ملحافظة عليها، و�أوجه �لهدر �ملايل �ملختلفة و�ل�رشقات؛ وغريها مما 

تعّر�ص له �لف�صل �لذي در�ص ظاهرة �لف�صاد يف �ل�صلطة.

 وقد �أ�صهم هذ� �لنوع من �لف�صاد يف �رش�ء �لذمم، ويف ترهل ج�صم �ل�صلطة، ويف تردي 

�لتحتية  �لبنى  تطوير  تعطيل  ويف  و�بتز�زهم،  �لنا�ص  حاجات  ��صتغالل  ويف  �خلدمات، 

و�مل�صاريع �لتنموية. كما �أ�صهم يف �إيجاد بيئة ُتف�صد “منا�صلي �الأم�ص”، وتف�صد �أخالقهم 
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�لثورية وقدرتهم على حتدي �الحتالل و�لت�صحية الأجل �لق�صية؛ وهو ما �أثر �صلباً على 

�لتي ت�رشرت من �صلوك  �ملقاومة  �لتيار�ت و�لف�صائل  لي�صت فقط من  قطاعات و��صعة 

�ل�صلطة، و�إمنا من �لتيار �لرئي�صي �لذي يدعم �ل�صلطة ويعطي �أولويات �لتعيني و�لتوظيف 

وهو تيار فتح نف�صه.

يبدو �أننا بعد ع�رشين عاماً من �إن�صاء �ل�صلطة بحاجة �إىل وقفة جادة وحا�صمة ملر�جعة 

جتربة �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أد�ئها. وهي مر�جعة يجب �أن تتم وفق نظرة علمية نقدية 

وكيفية  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أولويات  �الأ�صا�صي  �عتبارها  يف  ت�صع  فاح�صة 

و�ل�صعي  �الحتالل،  خدمة  يف  �لوظيفي  �ل�صلطة  دور  و�إنهاء  �الحتالل،  من  �لتخل�ص 

على  و�ال�صتقالل.  �حلرية  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تطلعات  عن  تعبِّ  �صلطة  �إىل  لتحويلها 

خدمة  يف  موؤ�ص�صاتها  لتكون  و�الإد�رية  و�القت�صادية  �الأمنية  ملفاتها  تر�جع  �أن  �ل�صلطة 

�الأمن  �أ�صا�صاً  يحفظ  �أمناً  وتن�صئ  تنموياً،  �إنتاجياً  �قت�صاد�ً  فتبني  �لفل�صطيني،  �ل�صعب 

�لفل�صطيني، ويد�فع �أ�صـا�صـاً عن كر�مة �الإن�صان �لفل�صطيني وحريته، وعليها �أن حتارب 

�لف�صاد ب�صتى مظاهره.

على �ل�صلطة �أن تكون جزء�ً من موؤ�ص�صات منظمة �لتحرير ال �أن تكون مهيمناً عليها، 

�ل�صعب  �رش�ئح  ملختلف  متثيلها  ي�صمن  مبا  نف�صها  بناء  تعيد  �أن  �ملنظمة  على  �أن  كما 

كر�فعة  �ملقاومة  مع  تتعامل  �أن  �ل�صلطة  وعلى  و�خلارج.  �لد�خل  يف  وقو�ه  �لفل�صطيني 

للعمل �لوطني، ولي�ص كمعوق لها �أو كعرثة يف طريقها، و�أن ت�صمن �رش�كة حقيقية فاعلة 

�لف�صائلي، و�أن يكون  �ل�صلطة و�لوالء  �لفل�صطينية، بعيد�ً عن عقلية �حتكار  �لقوى  لكل 

معيار �لتو�فق �لفل�صطيني وتقوية �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني �أهم من ��صتح�صال �لر�صى 

�الإ�رش�ئيلي �أو �الأمريكي و�لغربي.

�لفل�صطيني  �ل�صعب  تقوية  يف  وثمارها  جهودها  ت�صب  ال  �صلطًة  فاإن  وباخت�صار، 

و�صموده ويف �إنهاء �الحتالل... هي �صلطة ال ت�صتحق �أن تبقى.






