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ال يستطيع المرء أن يتمرد على الصحن الذي يأكل منه إال إذا عمل مسبقا على إيجاد صحن 
بديل، وليس من المتوقع أن يتحدى إرادة صاحب الصحن ما لم يكن قد اطمأن إلى لقمة خبزه 

 كسوال باحثا عن تبريرات لكسله فإنه سيبقى وإذا كان لهذا المرء أن يبقى. وخبز أطفاله
وهل للعدو أن يطعم عدوه؟ نعم، إذا كان الخبز . متمسكا بصاحب الصحن حتى لو كان عدوه

، يقضي على قيمه الوطنية والدينية ومشاعر العز والكرامة، وسيجعل من العدو أداة طيعة
 . ويهدم روح التحدي لديه ويكرس الهزيمة ويجملها

كان األمر خطيرا جدا ألنه وضع لقمة خبز . م التحذير منه عند والدة اتفاق أوسلوما تهذا 
 مما يعني أن منحنى إرادة الشعب  بيد إسرائيل وأمريكا،الشعب الفلسطيني، ولو جزئيا

ومع تطبيق االتفاقيات، وتشكّل مؤسسة الدول المانحة، أخذت . الفلسطيني سيبدأ بالنزول
 :وهي اآلن كالتاليالمعادلة المالية تتضح، 

 المال بيد الدول المانحة رسميا؛

أمريكا وإسرائيل هما اللتان تقرران بصورة عامة متى يتم صرف هذا المال للسلطة الفلسطينية 
 وكيف؛

من % 7من أوروبا؛ حوالي % 30من هذا المال يأتي من العرب، حوالي % 54حوالي 
 أمريكا، والباقي من دول أخرى مثل اليابان؛

 من المال يتم اقتطاعه من قبل الدول المانحة كنفقات إدارية؛% 30ي حوال

. إذا قررت أمريكا وإسرائيل وقف تدفق األموال فإن مؤسسات السلطة الفلسطينية تتعطل
 .تتوقف الرواتب، وتصبح مؤسسات السلطة غير قادرة على تسيير العمل اليومي

طوتين هامتين وبالتعاون مع السلطة من أجل تربيط الشعب الفلسطيني تماما، تم اتخاذ خ
 :الفلسطينية مباشرة وهما

. زيادة عدد الموظفين الحكوميين بصورة هائلة حتى لو لم يكن للتوظيف ضرورة -1
 التي من المطلوب منها وفق وكان النصيب األكبر من الوظائف لألجهزة األمنية

 الفلسطيني؛االتفاقيات أن تدافع عن األمن اإلسرائيلي في مواجهة اإلرهاب 

تدمير مرافق اإلنتاج الفلسطيني وذلك بتشجيع االستيراد الخارجي الذي قضى على  -2
جزء كبير من الصناعة المحلية وألقى بآالف العمال في الشارع؛ وبضرب الفالح 
الفلسطيني الذي تزداد أعباؤه المادية سنة بعد سنة والتي تشعره بأن األرض عبارة 

 عن عبء وليس مصدر رزق؛



ح أن الدول المانحة كانت تهدف إلى زيادة اعتماد الفلسطينيين على المعونات، وذلك على واض
 حساب اإلنتاج؛

  موظف حكومي؛ 170000، هناك حوالي اآلن

من % 45حوالي نصف هؤالء الموظفين أفراد في األجهزة األمنية، وهم يتقاضون حوالي 
 مجمل الرواتب؛

. صرين لها أو منافقين لها في حركة فتح أو منامن الموظفين هم إما أعضاء% 81حوالي 
من أفراد األجهزة األمنية من حركة فتح، وأغلب الموظفين الحكوميين أيضا هم % 97حوالي 

التنوع الفصائلي، والبعد الجماهيري ظاهران إجماال في وزارتي التربية . من حركة فتح
 .والتعليم والصحة

ل المانحة لكي تتحكم إسرائيل في النهاية بلقمة خبز الخالصة أن العرب يدفعون أمواال للدو
الشعب الفلسطيني من خالل رواتب تذهب أغلبها ألجهزة تقول االتفاقيات عنها إنها مسؤولة 

 .أي أن العرب يدفعون أمواال من أجل أن يقف الفلسطينيون ضد أنفسهم. عن مكافحة اإلرهاب
 :برزت هذه النتيجة الماحقة عندما قال أبو مازن

 الخبز أهم من الديمقراطية في إشارة له إلى عدم االلتزام بشروط ما يسمى بالرباعية؛

وعندما قال رئيس الوزراء بأن الشعب لن يحصل على رواتب بدونه، وهو يعني بالضبط أنه 
 يلتزم بما يريد المتحكمون باألموال، فيستمرون في دفع الرواتب؛

الراتب : "؛ وعندما قال موظف"تباأنا مع من يدفع الر: "وعندما قال أحد المناضلين السابقين
أنا سأقاتل كل من يعارض السياسات التي تأتي إلينا : "، وعندما قال آخر"هو ديني ووطني

إذا كانت : "؛ وقال رابع"أنا أفضل االحتالل على قطع الراتب: "؛ وعندما ذكر ثالث"بالمال
ن أجل اهللا يديم االحتالل م: "قال خامس؛ و"ال أريدهاالدولة الفلسطينية ستأتي إلينا بالفقر، فأنا 

؛ وقال "ال ضمير لدي ألن ضميري مرهون بالراتب: " وقال سادس؛" شيكل6000أن تدوم ال 
 ".مقاومة االحتالل جريمة ألنها تُفقر الناس: "سابع

 التنمية االقتصادية

 السياسية بالراتب، أطلقت نظرا للتعليقات العديدة حول جريمة ربط الشعب الفلسطيني وإرادته
السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس ورئيس وزرائها سالم فياض الوعود بإحداث 
التنمية االقتصادية الالزمة من أجل االعتماد على الذات، وإلى درجة عقد مؤتمر في مدينة 

. تشغيل الناسبيت لحم لرجال األعمال من أجل إطالق حملة إقامة المشاريع االقتصادية و
وسبق أن وعدت الدول المانحة بإقامة مصانع من أجل تشغيل الفلسطينيين العاطلين عن 

 49/العمل، فأقامت مشاريع صناعية إسرائيلية على الجهة الغربية من خط وقف إطالق النار
عمل لفي منطقة طولكرم على وجه الخصوص، وبقي الفلسطينيون تحت رحمة تصاريح ا

 .اإلسرائيلية



ان رأيي منذ اليوم األول لتوقيع اتفاق أوسلو، ووعد منظمة التحرير الفلسطينية بتحويل ك
الضفة وغزة إلى سنغافورة أو هونغ كونغ بأن الضفة وغزة لن تشهدا تنمية اقتصادية حقيقية 
ألن التنمية تعني تحرير اإلرادة السياسية للشعب الفلسطيني، األمر الذي يتعارض تماما مع 

 أن إسرائيل وأمريكا تعمالن على 1967كان واضحا منذ عام . أمريكية-السياسة الصهيو
القيام بمقاومة وضع لقمة الخبز الفلسطينية تحت سيطرتهما حتى ال يتمكن الفلسطيني من 

 الفلسطينية نفسها ةلم يكن من الممكن تغيير هذه السياسة بعد أن وضعت القيادحقيقية فعالة، و
إنه من السذاجة أن يظن أحد أن إسرائيل وأمريكا ستسمحان بتنمية . والشعب في قفص أوسلو

 .اقتصادية تمكن الشعب الفلسطيني من األكل من عرق جبينه

دمات وعلى رأسها الهواتف األرضية لغربية هي تنمية الخاالتنمية التي ركزت عليها الدول 
والخلوية، وإقامة جمعيات غير حكومية تعني بقضايا سياسية واجتماعية وثقافية، واألسباب 

 :وراء ذلك التالي

إرضاء بعض رجال األعمال الفلسطينيين المتحمسين التفاق أوسلو وما تبعه، والذين  -1
 م والمثل األعلى؛ظيرون في الغرب المنقذ األع

لضغط المادي على الناس المترتب على استفادتهم من الخدمات الجديدة والتي زيادة ا -2
لقد تمددت الخدمات بصورة أسرع بكثير من . تعني المزيد من النفقات والفواتير

بل يبدو أن اإلنتاج . اإلنتاج، وأهل االقتصاد يعرفون المخاطر المترتبة على هذا األمر
 مما يعني أن الناس سيلجأون إلى التسول اتتقلص في الوقت الذي اتسعت فيه الخدم

 ؛لتغطية العجز

التأثير الثقافي واالجتماعي على الناس من خالل برامج سياسية واجتماعية وثقافية  -3
متنوعة من أجل تغيير المفاهيم لدى الشعب الفلسطينية وصناعة مناخ تربوي جديد 

 .ون في حقوقهم الوطنيةمعها، ويتهاونالعالقات يقبل فيه الناس إسرائيل ويطبعون 

كان هناك جدية في إحداث تنمية ألقامت السلطة الفلسطينية برنامجا إلعادة المصانع ) لو(
نحن ال نريد مصانع حديد . والمعامل السابقة إلى العمل، وألنعشت الفالح وأحيت األرض

مرج ابن وصلب، وإنما نريد عودة الحياة إلى ورش األحذية في الخليل، وزراعة البطيخ في 
 السلطة لن تجرؤ على ذلك ألنها ستخل والمشكلة أن.  النسيج في بيت جاالعامر، ومصانع

باتفاقية باريس االقتصادية التي وضعت الشعب الفلسطيني تحت احتالل اقتصادي غربي 
 .عالوة على االحتالل اإلسرائيلي

 األموال العربية

بية التي تُدفع للدول المانحة فيما لو أتتنا هل من الممكن أن تكفينا األموال العر: السؤال هو
لكن هل لدى . مباشرة من العرب؟ نعم ستكفينا بالتأكيد إذا لم يقم بعضنا بسرقتها واختالسها

العرب الجرأة أن يتمردوا على الدول الغربية؟ ال، ليس لديهم الجرأة بتاتا ألن إرادتهم السياسية 
 .أيضا ملغية لصالح الدول الغربية



 ر الفلسطينيالحوا

فقط يمكن تطبيق أي . الحوار الفلسطيني محمود وضروري، لكنه لن يؤدي إلى اتفاق يتم تنفيذه
 إذا تخلى الشعب الفلسطيني عن األموال التي تأتي من الدول ةاتفاق بين الفصائل الفلسطيني

سطينية وما دامت الدول المانحة ترفض صرف الراتب إذا تم توافق بين السلطة الفل. المانحة
حوار الفلسطينيين . ومن يسمون باإلرهابيين، فإن الحوار محكوم عليه سلفا بالجمود أو الفشل

يمكن أن يؤدي إلى نتائج عملية ملموسة على األرض إذا حرر الفلسطينيون أنفسهم من نير 
 .االحتالل المالي

 اختفاء الراتب

يين، وفي يوم ما، وهو ليس بالبعيد، ر الدول الغربية بجمع األموال وتقديمها للفلسطينملن تست
. ستتوقف حنفية المال، وسيتم تحويلها نحو نشاطات أخرى تخدم مصالح الدول المتحكمة بها

ستتوقف عندما يكون الشعب الفلسطيني أموال أهل الغرب والتي هي في الغالب أموال عربية 
عاطفي حاد بين اإلنسان قد دفع الثمن والمتمثل بنزع الشعب عن قضيته تماما وإحداث جفاء 

سياساتهم منذ مسيرة مدريد حتى اآلن منصبة بهذا االتجاه، وقد نجحوا بشكل كبير . والوطن
فلسطينية إلى مجرد راتب آخر لدى قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، وحولوا القضية ال

 . وبتعاون فلسطينيينالشهر،

 على الساحة الفلسطينية، وحولتا جزءا كبيرا نجحت إسرائيل وأمريكا بتغيير الكثير من المفاهيم
من اهتمامات الناس نحو القضايا المادية وضيق الحال االقتصادي، وهما تسيران بنوع من 
النجاح في تدمير الشعب أخالقيا واجتماعيا بهدف التمزيق وإحالل الصراعات الداخلية محل 

 .الصراع ضد االحتالل

ستكان وتحول إلى مجرد أفراد يبحثون عن لقمة الخبز عندما ترى الدولتان أن الشعب قد ا
عندها سيجد . بغض النظر عما يدفعونه من عز وكرامة وحقوق وطنية، سيختفي الراتب

الدول الغربية ال تقدم المال شفقة أو رحمة، وإنما . الشعب نفسه بال مال وبال قضية فلسطينية
 .المسرحمن أجل الحصول على نتائج تتمثل في غياب الشعب عن 

لقد تم طرح الكثير من المبادرات . والعاقل من اتقى شر المستقبل حتى لو كان العالج قاسيا
 .واألفكار من أجل تجنب اللعنة، لكن الفصائل الفلسطينية ال تستجيب


