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لم يكن خافيا في االستراتيجية الصهيونية العمل على تحويل الشعب الفلسطيني إلى مجرد أفراد 
وجود الشعب . يبحثون عن لقمة الخبز، ودون أن يكون لديهم وعي جماعي أو تطلعات جماعية

ينة، كشعب يشكل أرقا دائما، وهما ماثال، وهوية ال تنفك تطالب الفلسطيني، بالنسبة للصها
حاولت إسرائيل ومن يؤيدونها . بحقوقها، وكان التفكيك عنوانا استراتيجيا يتم العمل نحو تحقيقه

التي يوطّنون معها توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية ودمجهم في المجتمعات العربية 
وكان هناك أعداد . حكاية فلسطين، لكن كل المشاريع التوطينية فشلتلكي تنسى األجيال 

التي وقعت تحت االحتالل عام  وتلك 48/الفلسطينيين الكبيرة التي بقيت في فلسطيني المحتلة
 . ليتم التخلص من بقائها الجماعي1967

.  مختلفةحاولت إسرائيل تذويب الفلسطينيين الموجودين على أرض فلسطين االنتدابية بوسائل
، عملت إسرائيل على تذويب هويتهم الدينية والقومية والتراثية، 1948/بالنسبة لمن هم في المحتل

واتبعت سياسات من شأنها تفتيت نسيجهم االجتماعي واألخالقي وإبعادهم تماما عن كل ما يشكل 
جهيلهم نجحت جزئيا بخاصة في أوساط الذين تعمدت ت. لهم رمزا أو حافزا نحو البقاء معا

وطوعتهم اقتصاديا وحولتهم إلى عالة على مؤسساتها المالية واألمنية، لكن فشلها الجزئي ما زال 
 إسرائيل بمدى الوعي الفلسطيني فوجئت. رها خاصة في أوقات الحروبينبثق إلى رعب يحاص

 واالنتفاضتين لعامي 2006، وحرب لبنان عام 1991، وحرب الخليج لعام 1973إبان حرب عام 
 . حيث جاهر الفلسطينيون بتالحمهم مع كل ما هو عربي2001 و 1987

 حيث لم تتمكن كل إجراءاتها القمعية واإلغرائية من تحويل 1967/فشلت إسرائيل في المحتل
وقد وجدت . الفلسطينيين عن وعيهم الجماعي ومطالبهم الوطنية وتطلعاتهم القومية واإلسالمية

 يوما بعد يوم، وأن الجيل القادم أشد تمسكا بجماعيته من الذي إسرائيل أن حدة المقاومة تزداد
 .سلف

ياسة الفلسطينية أفسدت إلى حد كبير هذا الفشل اإلسرائيلي وحولته جزئيا إلى نجاح وذلك لكن الس
إقامة عالقات معها وتوقيع طينية وقررت االعتراف بإسرائيل وعندما تخلت عن الثوابت الفلس

ز المطبات التي هوى فيها الوعي الجماعي الفلسطيني هو االعتراف كان من أبر. اتفاقيات
والتنسيق األمني مع إسرائيل وفصل قضية الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن قضايا الشعب 

تساءل الفلسطيني العادي عن جدوى وعيه الجماعي إذا كانت . الفلسطيني في كل مكان آخر
مصنفة خيانيا على مختلف الصعد بما فيها صعيد منظمة القيادات الفلسطينية تخطو خطوات كانت 

 .التحرير الفلسطينية
أخطر ما برز في االتفاقيات مع إسرائيل هو الموضوع المالي الذي وضع لقمة خبز الفلسطينيين 

وقعت القيادة . بيد أعدائهم الغربيين الذين يحرصون على إسرائيل وال يكترثون بعودة الالجئين
قية باريس االقتصادية التي تجعل الحركة المالية الفلسطينية بيد إسرائيل، وتضع الفلسطينية اتفا

االقتصاد الفلسطيني البسيط تحت رحمة الحركة التجارية العالمية التي ال ترحم صغار المنتجين 
والفقراء، ووافقت على فتح مؤسسات مالية مثل البورصة والمصارف لتجعل من المال الفلسطيني 

ومن ثم طمعت القيادة الفلسطينية بأموال الدول المانحة التي ستتدفق إلى . استنزافههدفا يسهل 
 .جيوب الفلسطينيين بدون عناء أو تعب



تم التحذير من قبل أناس كثر، كنت أنا كاتب هذا المقال من بينهم، من هذا االتفاق وهذا الطمع 
إال ذال، وأن الدول الغربية ستغلق على اعتبار أن الذي يستند على غيره في لقمة خبزه لن يشبع 

لم تكن هناك أذن .  في حال غضبت على الفلسطينيين أو لم ترق لها بعض سياساتهمحنفية المال
صاغية، وعملت القيادة الفلسطينية على ضرب اإلنتاج الفلسطيني من خالل تشجيع االستيراد، 

د فاقت أعداد الذين عطلتهم عن ورفعت من أعداد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الغرب؛ وق
هكذا . أعمالهم اإلنتاجية أعداد الذين وظفتهم، وعلماء االقتصاد يعرفون األخطار المترتبة على ذلك

عت عطلت اإلنتاج الذي يشكل اعتمادا على الذات، ورف: اقترفت القيادة الفلسطينية خطيئة مزدوجة
 .نوروبيين واألمريكييمن اعتماد الفلسطينيين على األ

ال يستطيع أحد أن يلوم شخصا . فازت حماس في االنتخابات فحلت أسباب عقاب الفلسطينيين ماليا
عاديا سعى للحصول على وظيفة في زمن عزت فيه الوظائف واألشغال واألعمال، ومن حق 

لكن الخطر الذي يتهدد الشعب الفلسطيني اآلن هو تلبية مطالب . الموظفين أن يطالبوا برواتبهم
إذا استكان الفلسطينيون فإن الفلسطيني العادي سيدرك . ل الغربية وإسرائيل لقاء رغيف الخبزالدو

ن الشعب الفلسطيني يخضع  بيد الممولين، وسيدرك الممولون أأن إرادته االنتخابية قد أصبحت
 .للضغط المالي ومن الممكن التطاول عليه بالمزيد

الخبز ألن اإلرادة السياسية الفلسطينية على الضائقة في فلسطين اآلن أشد وطأة من رغيف 
هل ستتقلص القضية الفلسطينية إلى مجرد رغيف خبز . المستويين الجماعي والفردي على المحك

ويقرر إقامة فيخضع أهل فلسطين ويقبلون مساومة اللقمة بالحقوق الوطنية؟ أم هل سيصمد الشعب 
دخال أموال بطريقة أو بأخرى؟ هل سنرى نظام من التكافل والتضامن مع البحث عن منافذ إل

سياسة اقتصادية فلسطينية جديدة تركز على عرق الجبين وإحياء ما تعطل من ورش ومعامل 
 الجمهور وتائهة في قلة ومزارع، أم ستبقى الحكومة الفلسطينية الحالية غارقة في عزل نفسها عن

 حيلتها؟
مع انفالت أمني في الضفة والقطاع، هذه محطة فلسطينية صعبة جدا بخاصة أنها تتواكب 

غابت عن الفلسطينيين الكثير من الحكمة في السنوات . وبنسيجين اجتماعي وأخالقي مهشمين
السابقة مما أثر على الوعي الجماعي، فهل سنشهد ردة إلى ذلك الوعي الذي يشكل الحصن المنيع 

د خاض الفلسطينيون تجارب مؤلمة عبر السنوات وخرجوا أمام مختلف السياسات التفتيتية؟ لق
 .منها، وال أرى أن السيرة التاريخية ستتبدل هذه المرة

 
 

 التكافل الفلسطيني يشل الحصار
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ماذا يمكن أن يحصل على الساحة الفلسطينية فيما إذا تشكلت حكومة فلسطينية وفق الشروط 
الفلسطينيون هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية؟ هناك من يظن أن األمر األمريكية، وسمى 

سينتهي عند فتح حنفية المال الغربي على الشعب الفلسطيني ويعود الشعب إلى سابق عهده من 
ال حنفية بال مقابل، وال يوجد إحسان على الساحة الدولية بدون . االعتياش على ما يقدمه الغير
لم يفتح الغرب . لنهاية من وضع لقمة خبزه بيد عدوه، أو بيد غيرهشروط مفروضة، وخاب في ا

الحنفية إال بعد أن قبلت منظمة التحرير الفلسطينية الشروط الغربية، ولضمان حسن سلوك 



الفلسطينيين، ربط الغرب الضفة والقطاع بالنظام المالي العالمي، وسيطر على تدفق األموال 
 .العربية إلى فلسطين

شعب الفلسطيني أن يقبل اآلن الشروط األمريكية مقابل فك الحصار المالي، فإنه يكون إذا كان لل
حكومة قائمة على . بذلك قد دخل منطقة المحرمات التي تتم فيها مقايضة اإلرادة السياسية بالمال

تلبيات المتطلبات األجنبية تعني ربط إرادة الناخب الفلسطيني مستقبال بإرادة الممول، وأن أي 
نتخابات فلسطينية قادمة لن يكون لها أي معنى ديمقراطي؛ وهي تعني أيضا أن الغير سيتعامل ا

هذا سيكون تطورا خطيرا من . مع الشعب على أنه قابل لالنهيار أو الركوع أمام الضغط المالي
حيث أن الشعب الفلسطيني لم يركع أمام الضغط العسكري واألمني لكنه فعل ذلك أمام الضغط 

 .ي مما سيؤثر بالمزيد على تناغم النسيجين االجتماعي واألخالقي للشعبالمال
االستهالكي للشعب الفلسطيني ال يتناسب مع -إذن ما الحل؟ أنوه أوال إلى أن المستوى المعيشي

من المتوقع، في ظل االحتالل، أن يكون التقشف وتوظيف األموال بهدف . ظروف االحتالل
 ترتيب السلوك االستهالكي، وأن تكون فكرة االعتماد على الذات التحرير عنوانين أساسيين في

ومن المتوقع أيضا أن تنمو تحت االحتالل ثقافة . ومن ثم على األصدقاء أساس البناء االقتصادي
 .التكافل والتضامن بخاصة إذا كان المجتمع مسلما

 أن يحرصوا على إرادتهم وعليه أرى أنه من المهم اتخاذ الخطوات التالية إذا كان للفلسطينيين
 :السياسية

 ال بد من إعادة تأهيل السلوك االستهالكي في فلسطين، وأن يكون هناك تقدير للطعام الناتج :أوال
هناك من كان معنيا بتحويل الشعب إلى متسولين معتمدين على الغير، وأعتقد . عن عرق الجبين

الشعب . لها فيتخلى الناس عن إرادتهمأنه كان ينتظر اليوم الذي تؤتي فيها هذه السياسة أك
الفلسطيني اآلن يستهلك أكثر مما ينتج، وتم تعطيل الكثير من ورشه ومزارعه ومعامله، وأخذ 

هذه مسألة تربوية تحتاج إلى وقت طويل، وال تشكل . حجم االستيراد يتغذى على حجم اإلنتاج
 .إسعافا أوليا

 منهجا تكافليا فيحمل الفلسطيني الفلسطيني في صبر  كإسعاف أولي، ال بد أن ينتهج الشعب:ثانيا
من % 20في هذا السبيل، يتخلى كل فلسطيني يقبض راتبا اآلن عن . ومثابرة ودأب وإصرار

هناك فلسطينيون يتقاضون راتبا مثل أساتذة الجامعات وموظفي . راتبه لصالح الميزانية العامة
ويقبل كل موظف حكومي اآلن ب . وميةالمصارف والمؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحك

 .من الراتب% 80
 هناك أموال تجمعها وزارة المالية من الضرائب والرسوم المختلفة تصل شهريا إلى حوالي :ثالثا
فإذا تجمعت هذه .  مليون دوالر، وهناك أموال يدفعها االتحاد األوروبي لوزارة الصحة35

 .فإنه باإلمكان دفع عجلة الحياة اليومية إلى األماماألموال مع ما يتم جنيه من البند الثاني، 
 أمام الحكومة الفلسطينية أن تنشط اإلنتاج الفلسطيني على حساب االستيراد وذلك من خالل :رابعا

. استهالك السلعة المحلية، ومن المتوقع أن يقبل الفلسطيني وهو في ظل االحتالل بسلعة أقل جودة
هد السلطة، ومن الممكن أن تستوعب آالف العاطلين عن هناك معامل ومزارع تعطلت في ع

بهذا . العمل إذا قرر الشعب شراء السلعة الفلسطينية على حساب السلعة اإلسرائيلية أو األجنبية
 .ترتفع قيمة الضرائب التي تجنيها الحكومة

مزاد ، وتبيعها في ال8500 تقوم الحكومة بجمع السيارات الرسمية والتي يبلغ عددها :خامسا
الوزير والمدير ليسا وجيهين . العلني ألن الشعب الذي يبحث عن الحرية يقبل بالسير على األقدام

وتقوم الحكومة بالتخلي عن المباني . في ظل االحتالل، وإنما قدوة للناس في التضحية والفداء
مة والفاخرة تلك المكاتب الفخ. المستأجرة حاليا لتستأجر مباني متواضعة تكلف القليل من المال



والشقق السكنية الحكومية المرفهة تكلف الشعب الفلسطيني المال الكثير، وتكلفه كرامته وهو 
 .يتسول

ال، هذه نقاط عملية، . من السهل جدا أن يقف متفذلك ليقول إن هذه النقاط مثالية وال يمكن تطبيقها
ولية في مواجهة الحصار وإذا نفذ الشعب الفلسطيني جزءا منها فإنه يكون قد سطر ملحمة بط

أليس قادة فلسطين هم الذين طالما قالوا بأنهم يموتون . الدولي، وسيجبر هذا المجتمع على التراجع
؟ وألسنا نحن العرب الذين دائما نقول "نموت واقفين ولن نركع"وال يركعون؟ وألم يقولوا للشعب 

ى التخلي عما كان يدعو إليه؟ بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فضل أكل العشب في الشعب عل
 هل نتذكر اهللا والرسول فقط في متسع الوقت، ونهرب عند االمتحان؟

من المالحظ أن الذين يدعون الشعب الفلسطيني إلى قبول الشروط الغربية واالعتراف بإسرائيل ال 
هم يتلقون األموال والمساعدات، ويكفي ما يكرره الرئيس . يعرفون معنى الجوع والعطش

ويبدو أن الدعوة إلى . ألمريكي ووزيرة خارجيته من أن أمريكا ستستمر في دعم فلسطينيينا
 .التخلي عن اإلرادة السياسية واالعتراف بإسرائيل هي ثمن الحرص على المصالح الشخصية

 


