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احلميد*

اال�ستجابات والتحوالت الفل�سطينية يف زمن كورونا

يت�شارك

جراء جائحة كورونا؛ �أزمة
ال�شعب الفل�سطيني مع �شعوب العالم في �أزمة �شائكة ّ
عميقة تطال كل �شيء ،وتهدد حياة الب�شر وعملهم وخبزهم وتعليمهم ونظامهم
ال�صحي و�صو ًال �إلى ا�ستقرارهم؛ �أزمة ناجمة عن احتالل متوح�ش جديد يجتاح �أج�ساد الب�شر مخترق ًا
جميع الحدود والحواجز والتكنولوجيا والقوميات والأديان ،وم�شكك ًا في �سيطرة الإن�سان على الطبيعة،
فرطت في الب�شر وخذلتهم
وكا�شف ًا دول الهيمنة االقت�صادية وال�سيا�سية العالمية وقوانين �سوقها التي ّ
بانحيازها �إلى ال�شركات االحتكارية و�أ�صحاب الثروات والبنوك .والأهم �أن فيرو�س كورونا �أدخل العالم
في حالة من عدم اليقين ب�إيجاد الحلول ،وفي ثنائية الأمل والي�أ�س :الأمل بحدوث تغيير في نظام
عبرت عنه الظاهرة الترامبية على �صعيد كوني ،والي�أ�س الذي يعني ا�ستمرار هذه الظاهرة.
التوح�ش الذي ّ
والأهم هو حالة انك�شاف كل �شيء :الأنظمة والحكومات؛ �أ�صحاب ر�أ�س المال؛ الديمقراطية والعدالة؛
الثقافة والفنون؛ الإعالم ومنظومة القيم الإن�سانية والأخالقية .كل �شيء يخ�ضع لالختبار و ُت�سلط عليه
الأ�ضواء ،فالم�ساحيق لم تعد قادرة على �إخفاء القبح ،وال التجاهل قادر على �إخفاء الحقيقة النبيلة.
ما عا�شه ال�شعب الفل�سطيني ب�شكل منفرد تقريب ًا ،من حجز وح�صار ،ومنع تجول ،و�إقامة جبرية،
ومنع التجمع والتظاهر ،وهيمنة ع�سكر و�أمن ،و�إغالق الحدود ،ومنع ال�سفر ،وت�شتت العائالت ،وتعطيل
المدار�س والجامعات ،ف�ض ًال عن التمييز العن�صري والموت ،وهي كلها ممار�سات متناق�ضة مع الحريات
العامة والخا�صة ومع الديمقراطية وحقوق الإن�سان ،باتت �شعوب العالم الآن تت�شاركه مع ال�شعب
تحمل ال�شعب الفل�سطيني وقاوم
الفل�سطيني الذي عا�شها ،وما زال يعي�ش �أ�سو�أ منها منذ  72عام ًا .لقد ّ
القيود التي ت�سلب وت�صادر حرياته ولم ي�ست�سلم لغطر�سة المعتدين ،بينما �ضاقت �شعوب العالم ذرع ًا
بقيود ب�ضعة �أ�شهر حتى �إن مجتمع الم�ستعمرين الإ�سرائيليين لم ي�ستطع �أن يتحمل �أيام ًا �أو ب�ضعة
�أ�سابيع .هذه المفارقة تطرح عدة �أ�سئلة منها :لماذا ال�سكوت هذا الوقت كله على احتالل وطن وال�سيطرة
على �شعب بنظام �أبارتهايد ا�ستعماري؟ ولماذا ال يت�ضامن العالم لإنهاء االحتالل الإ�سرائيلي ،كت�ضامنه
الآن لإنهاء احتالل كورونا لأج�ساد الب�شر؟
* صحافي وكاتب فلسطيني مقيم في رام الله.
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I

التوظيف ا إل�رسائيلي لكورونا

المهمة المركزية لدول العالم الآن هي التغلب على مر�ض كورونا ،ولهذا دعا الأمين العام للأمم
المتحدة القوى المتحاربة �إلى وقف الحرب والتعاون �ضد الخطر الداهم الذي يهدد �سائر الدول ،وقد
ا�ستجاب العديد من الدول للنداء ،وكان اال�ستثناء هو دولة االحتالل الإ�سرائيلي و�إدارة ترامب ،وذلك
عندما اعتبر نتنياهو �أن فر�صة فر�ض ال�سيادة الإ�سرائيلية على منطقة الأغوار وجميع الم�ستعمرات
الإ�سرائيلية بما في ذلك الب�ؤر اال�ستيطانية المنت�شرة على �أرا�ضي ال�ضفة الغربية المحتلة ،هي الآن
فر�صة ربما ال تتكرر ،والمق�صود هو ا�ستغالل ان�شغال العالم بجائحة كورونا وا�ستثمار وجود ترامب
على ر�أ�س الإدارة الأميركية .وان�سجام ًا مع ذلك وا�صل فريق العمل الإ�سرائيلي  -الأميركي المكلف ر�سم
خرائط ال�ضم الإ�سرائيلية عمله ،ولم ُتثنه �إجراءات الطوارىء عن �إنجاز مهمته .ووفر االئتالف البرلماني
الجديد بقيادة غانت�س – نتنياهو الغطاء الداخلي لل�ضم� ،إذ جاء في ن�ص االتفاق'' :وفق ًا لبند  29من
االتفاق� ،سيكون نتنياهو 'قادراً على تقديم االتفاق الذي تم التو�صل �إليه مع الواليات المتحدة ب�ش�أن
تطبيق ال�سيادة في ال�ضفة الغربية… لموافقة الحكومة و�/أو الكني�ست اعتباراً من بداية تموز/يوليو
 1''.'2020بدوره �أكد وزير الخارجية الأميركية بومبيو الدعم الأميركي لل�ضم بالقول�'' :إن الإدارة
الأميركية �ستعر�ض �أمام الحكومة الإ�سرائيلية موقفها حول المو�ضوع في �إطار محدود'' ،م�ضيف ًا �أن
''ال�ضم هو قرار يجب على �إ�سرائيل اتخاذهّ � 2''.أما ال�سفير الأميركي ديفيد فريدمان فيت�سابق مع غالة
المتطرفين والعن�صريين الإ�سرائيليين على �ضم الأرا�ضي الفل�سطينية ،فعلى �سبيل المثال يقول�'' :إن
�إ�سرائيل لن تتنازل عن الخليل مثلما لن تتنازل �أميركا عن تمثال الحرية'' ،و�إن ''الدولة الفل�سطينية
�ستقوم �إذا تحول الفل�سطينيون �إلى كنديين 3''.وقد الحظت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممار�سة ال�شعب
الفل�سطيني لحقوقه ،التح�ضيرات الإ�سرائيلية لل�ضم عبر بيان لها جاء فيه�'' :إنه في ظل تحول انتباه
العالم �إلى مكافحة جائحة 'كوفيد ،'19-يواجه ال�شعب الفل�سطيني تحت االحتالل �أزمة �إ�ضافية؛ وهي
تهديد ال�ضم ''.و�أ�ضاف البيان'' :وا�صلت �إ�سرائيل� ،سلطة االحتالل� ،أثناء حالة الطوارىء ال�صحية غير
الم�سبوقة ،تر�سيخ االحتالل غير القانوني ،و�أعلنت ب�صورة وا�ضحة عن نيتها �ضم الأرا�ضي الفل�سطينية
المحتلة ،مع ا�ستمرار ح�صار قطاع غزة 4''.وجاء التر�سيخ على �أر�ض الواقع عبر:
 - ١تعجيل اال�ستيطان في المناطق المزمع �ضمها على الوجه التالي� :أعلن بنيامين نتنياهو في
�شباط/فبراير الما�ضي� ،أنه �أ�صدر تعليمات ببناء  3500وحدة �سكنية ا�ستيطانية في المنطقة ،E1
الواقعة �شرقي القد�س ،ولهذه الدفعة من البناء اال�ستيطاني وظيفة نوعية هي ف�صل جنوب ال�ضفة عن
و�سطها و�شمالها .وكان البناء في هذه المنطقة محظوراً من طرف �إدارات �أميركية �سابقة لأنه يجعل
الدولة الفل�سطينية غير متوا�صلة وال قابلة للحياة ،غير �أن الوقت الآن حان لفر�ض الت�صور الإ�سرائيلي
أقر وزير الدفاع نفتالي بينت بناء  7000وحدة
الراف�ض لإقامة دولة فل�سطينية قابلة للحياة .فقد � ّ
ا�ستيطانية لتو�سيع المجمع اال�ستيطاني ''كفار عت�سيون'' جنوبي الخليل ،و�صادق الم�ست�شار الق�ضائي
للحكومة �أفيخاي مندلبليت على قرار يق�ضي باال�ستيالء على �أرا�ضي الحرم الإبراهيمي في الخليل
تمهيداً ل�ضمه ،وبادر م�ستوطنون �إلى �إعادة بناء ب�ؤرة ا�ستيطانية في �شرقي �سلفيت ،وب�ؤر ا�ستيطانية
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أرا�ض ،وهدم مبانٍ في بلدة الدويك
ُ�أخرى في الأغوار ال�شمالية .وترافق مع عمليات البناء هدم وتجريف � ٍ
غربي �أريحا ،وتخريب الم�شاريع الفل�سطينية في مناطق الأغوار المدعومة من االتحاد الأوروبي ،وتدمير
�أو م�صادرة المعدات والأ�شتال والكرافانات والخيام من طرف الم�ستوطنين الذين لم يكتفوا باقتالع
الأ�شجار و�سرقة الأغنام والمحا�صيل ،بل اعتدوا �أي�ض ًا على م�سيرة كفر قدوم الأ�سبوعية التي تطالب
بفتح ال�شارع الرئي�سي للقرية ،وعلى المزارعين الفل�سطينيين قرب المغير وترم�سعيا وقريوت وق�صرة5.
وفي ال�سياق نف�سه� ،أحرق الم�ستوطنون �سيارتين لفل�سطينيين قرب البحر الميت واعتدوا على ركابهما.
وك�شف تقرير جمعية ''يوجد حلم'' الإ�سرائيلية ''ارتفاع عدد هجمات المتطرفين اليهود على الفل�سطينيين،
ور�صد التقرير  50حالة عنف مار�سها الم�ستوطنون في ال�ضفة الغربية ،م�شيراً �إلى �إغالق �سلطات
االحتالل  %91من ملفات اعتداءات الم�ستوطنين 6''.ولم تتوقف انتهاكات الم�ستوطنين وجماعات
الهيكل للم�سجد الأق�صى ،في �سياق خطة التقا�سم الوظيفي والمكاني التي تحاول �سلطات االحتالل
فر�ضها.
 - ٢ا�ستمرار �أعمال القمع �ضد المواطنين الفل�سطينيين ،وخ�صو�ص ًا المقد�سيين ،ك�أنه ال يوجد متغير
�إن�ساني عالمي كبير ا�سمه خطر كورونا الذي فر�ض تبريد ال�صراعات �أو وقفها ،مثلما حدث في العراق
واليمن و�أفريقيا و�أفغان�ستان .ففي الوقت الذي َف َ�صلت �سلطات االحتالل القد�س الغربية عن القد�س
العربية ،ف�إنها �أبقت على المقد�سيين من دون �إجراءات الوقاية والفح�ص والتعقيم ،وال �أي م�ستوى من
االهتمام ،كما �أخذت تقمع وتعتقل ال�شبان الفل�سطينيين الذين بادروا �إلى تعقيم ال�شوارع والأزقة
والحارات والبلدات في المدينة ومحيطها ،وجمعوا مواد التعقيم والغذاء وقاموا بتوزيعها على
المت�ضررين من الحجر ال�صحي ،و�شكلوا اللجان المخت�صة لمواكبة المبادرات الخالقة .لقد ت�صدت
�سلطات االحتالل لأعمال التطوع ،بما في ذلك �إجراء الفحو�ص للم�شتبه فيهم من طرف �أطباء وممر�ضين
ويذكر �أن االعتقاالت منذ كانون الثاني/يناير الما�ضي ناهزت 600
متطوعين في الأحياء المقد�سيةُ .
مقد�سي بينهم محافظ القد�س عدنان غيث الذي اع ُتقل و�أُفرج عنه  4مرات ،ووزير �ش�ؤون القد�س فادي
الهدمي ،والأمين العام للم�ؤتمر ال�شعبي بالل غيث� .إن ال�صراع في القد�س في زمن كورونا اتخذ منحى
َمن ي�سيطر على المدينة :ال�سلطة الفل�سطينية �أم �سلطات االحتالل؟ وكان الفت ًا �أن �سلطات االحتالل التي
هي دولة محتلة وفق القانون الدولي ،تخ ّلت عن م�س�ؤوليتها عن المقد�سيين داخل المدينة وخارجها،
وخ�صو�ص ًا في الأحياء والتجمعات المكتظة مثل كفر عقب ومخيم �شعفاط وعناتا و�أبو دي�س والعيزرية
والعي�سوية والرام ،مج�سدة بذلك مفهومها العن�صري بفر�ض �سيطرة على المكان مع �إدارة الظهر لل�سكان
و�أمنهم ال�صحي والغذائي .هذا الفراغ الذي تركته دولة االحتالل حاولت ال�سلطة الفل�سطينية ملأه
بموافقة االحتالل الذي �سرعان ما تراجع بعد �إعالن حركة ''فتح'' وقوى منظمة التحرير �أن ال�سيادة على
تلك المناطق فل�سطينية .ورداً على ما ي�شبه �سيطرة فل�سطينية على تلك المناطق ،قامت �سلطات االحتالل
با�ستعرا�ض قوتها بعد �سحب الأمن الفل�سطيني ،ف�أزالت �شعارات ''دولة فل�سطين'' في كفر عقب .لقد ك�شف
ال�صراع في زمن كورونا بين االحتالل وال�شعب الفل�سطيني ،قدرة المجتمع المدني على التعامل مع
وتحمل م�س�ؤولية الإنقاذ والتعاون والتعا�ضد بين مكوناته ،في مقابل العجز واال�ستهتار والتمييز
الأزمة
ّ
الإ�سرائيلي على �أ�سا�س قومي وديني ،ليت�أكد مرة تلو الأُخرى ،وخ�صو�ص ًا في الأزمات الكبيرة� ،أن
االحتالل وال�سيطرة هما العقبة الحا�سمة �أمام تطور المجتمع الفل�سطيني.
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 - ٣حر�صت دولة االحتالل على �إبقاء العمال الفل�سطينيين في عملهم ب�سبب حاجتها الما�سة �إليهم
قطاعي البناء والزراعة ،وخ�صو�ص ًا في ظل غياب �أي بديل منهم ،لكن من دون �أي اكتراث ب�سالمتهم.
في
َ
فقد ا�شترطت �سلطات االحتالل �أن يبيت العمال داخل �أماكن عملهم �أو قريب ًا منها لمدة �شهرين ،غير �أنها
و�ضعت ع�شرات الآالف منهم في ظروف غير �إن�سانية من ناحية ال�سكن والمعاملة ومخاطر الإ�صابة� ،إذ
تركتهم من دون فحو�ص� ،أو ت�أمين �صحي ،وفي حالة الإ�صابة بالفيرو�س يتعامل الم�شغلون معهم
بعن�صرية ،حتى �إن بع�ضهم �ألقى عما ًال م�شتبه ًا في �إ�صابتهم خلف الحواجز الع�سكرية ك�أنهم ال ينتمون
�إلى بني الب�شر.
وبعد �إغالق الج�سور مع الأردن وم�صر وتوقف ال�سياحة الخارجية كلي ًا ،اقت�صر م�صدر انتقال الوباء
�إلى مناطق ال�سلطة الفل�سطينية على دولة االحتالل وعبر العمال الم�شتغلين في داخلها .وت�شكل ن�سبة
الم�صابين بعدوى �إ�سرائيلية ما يقارب  %70من عدد الم�صابين الفل�سطينيين ،وال �سيما �أن المتدينين
بمن في ذلك وزير ال�صحة الإ�سرائيلي
اليهود ال يعترفون ب�إجراءات تفادي الوباء وال يلتزمون بهاَ ،
المتدين الذي �أ�صيب وزوجته بفيرو�س كورونا.
 - ٤عملت الم�ؤ�س�سة الإ�سرائيلية على الإفادة من كورونا بت�شكيل ائتالف حكومي جديد بزعامة
نتنياهو – غانت�س ،وهي ت�ستغل بقايا والية ترامب وان�شغال العالم بمكافحة الوباء ل�ضم الأرا�ضي
الفل�سطينية ،ف�ض ًال عن ا�ستمرارها في تهمي�ش اال�ستقالل الن�سبي للق�ضاء في مجال الديمقراطية وال�ش�أن
الداخلي الإ�سرائيلي ،على �ألاّ يم�س ذلك بالموقف من اال�ستيطان والنهب واالنتهاكات الفاح�شة للقانون
الدولي .وفي هذا ال�سياق جرى تروي�ض وم�سخ المعار�ضة الإ�سرائيلية التي �شارك في تهمي�شها زعيم
�أزرق �أبي�ض الجنرال غانت�س الذي �سعى للتخل�ص من ''و�صمة'' التحالف مع القائمة الم�شتركة على خلفية
عن�صرية �سافرة ،والم�ضي في �شكل حكم �أوليغار�شي جديد مدعوم من الجنراالت ورجال المال ،يكر�س
م�صالح مادية لطبقة الم�ستوطنين المترامية في الأر�ض الفل�سطينية ،وال�صهيونية القومية الدينية،
ويعمق االحتالل الكولونيالي وال�سيطرة على ال�شعب الفل�سطيني في �إطار نظام �أبارتهايد متوح�ش.
ّ
والمفارقة التي �أحدثها انت�شار وباء كوفيد  19هي �أن �أنظمة الطوارىء والحواجز والإغالق وحظر
التجول والتج�س�س وبنوك المعلومات التي ا�ستخدمتها م�ؤ�س�سات االحتالل الأمنية �ضد ال�شعب الفل�سطيني،
يجري ا�ستخدامها الآن لل�سيطرة على مجتمع الم�ستوطنين ،الأمر الذي ي�ؤكد المقوالت ال�سو�سيولوجية
ال�سيا�سية ب�ش�أن انتقال �أمرا�ض االحتالل واال�ضطهاد واال�ستبداد والقمع �إلى مجتمع الم�ستعمرين.
II

ا�ستجابة احلكومة والقيادة الفل�سطينية
�أعلنت القيادة والحكومة الفل�سطينيتين حالة الطوارىء في وقت مبكر بداية �آذار/مار�س الما�ضي
بمر�سوم رئا�سي تبعه �إن�شاء لجنة طوارىء وطنية انبثق عنها لجان �صحية واقت�صادية واجتماعية
و�أمنية ،وخلية �أزمة في كل محافظة تتبع لها لجان �شعبية محلية في كل مدينة وقرية ومخيم .وقد
قوبلت حالة الطوارىء هذه بمواقف متباينة بين م�ؤيدة ومت�شككة ومعار�ضة ،فالبع�ض اعتبر قرار
الطوارىء مت�سرع ًا وال يوجد ما يبرره .غير �أن تلك المواقف �شرعت تتغير لم�صلحة الطوارىء مع
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اكت�شاف عدد من الإ�صابات في مدينة بيت لحم ،والإح�سا�س بوجود خطر يهدد حياة المواطنين .وفي
مواجهة هذا التف�شي ،ا�س ُتنفر المزاج العام في محافظة بيت لحم وقدمت المدينة نموذج ًا �إيجابي ًا في
التعامل مع الم�صابين وفي االن�ضباط ،وكان �أداء الحكومة �إيجابي ًا بما في ذلك تعامل �أجهزة الأمن
الوطني في بناء مقومات الوقاية من الوباء ،و�سط ا�ستعادة المجتمع المدني لحيويته في المبادرة
والتطوع والتعا�ضد.
بد�أ م�ستوى من الثقة ال�شعبية بالحكومة يتعزز لجهة �أدائها وح�ضورها اليومي وتعاملها مع ملفات
ال�صحة واالقت�صاد والق�ضايا االجتماعية والأمنية والعمل والزراعة ،وقد قدم بع�ض وزرائها كوزيرة
ال�صحة ورئي�سها محمد ا�شتية نموذج ًا في المتابعة والتوا�صل مع النا�س ،على الرغم من بع�ض
المالحظات .ومع �أن �إجراءات الحكومة المبكرة خا�صة ،والتعامل الفل�سطيني عامة ،مع خطر الوباء ،ناال
�إ�شادة منظمة ال�صحة العالمية� ،إلاّ �إن هذه التجربة اعتراها اختالالت من نوع عدم �شمول قطاع غزة في
لجنة الطوارىء� ،إذ كان يجب الت�شاور مع ''حما�س'' و�سائر القوى والم�ؤ�س�سات المجتمعية من �أجل �إ�شراك
الجميع في لجنة الطوارىء واللجان المنبثقة عنها قبل �إ�صدار المر�سوم� .صحيح �أن ''حما�س'' تنزع �إلى
عمل موازٍ و�سلطة موازية على خلفية �أيديولوجية ،وتتفرد في مفاو�ضاتها غير المبا�شرة مع الإ�سرائيليين
ب�ش�أن اتفاق التهدئة الطويلة الأمد مع دولة االحتالل ،وفي ملف تبادل الأ�سرى ،وتحتكر ال�سيطرة على
قطاع غزة ك�سلطة نافذة عملي ًا ،لكن كان من الواجب �إ�شراكها في القرارات والتنفيذ في هذا الو�ضع
اال�ستثنائي� .إن ما حدث كان مجرد تعاون ثانوي ،وخ�صو�ص ًا في مجال ال�صحة ومتابعة �إ�صابات
كورونا ،وفي التعليم الإلكتروني ،وفي ق�ضايا دعم الأُ�سر والمت�ضررين من الحجر والح�صار .كما �أن قرار
الطوارىء لم يخ�ضع للت�شاور في �إطار اللجنة التنفيذية للمنظمة ،الأمر الذي �أغ�ضب بع�ض التنظيمات،
بل �إن العمل الم�شترك اقت�صر على الحكومة والتنظيمات الم�شاركة فيها من خالل وزرائها ،ولي�س في
�إطار لجنة الطوارىء التي تعر�ضت النتقاد من طرف حزب ال�شعب والجبهتين ال�شعبية والديمقراطية،
والتي �شاركت في وقت مت�أخر في لجنة الطوارىء الوطنية ولجان المحافظات بعد �أن كانت قد انتقدت
ا�ستئثار حركة ''فتح'' و�سيطرتها على الم�شهد الميداني ،والتي بدت كحزب حاكم على الأر�ض .وفي �سياق
االنتقادات على ا�ستئثار ''فتح'' ،تحدثت ''حما�س'' عن عرقلة عمل بع�ض اللجان التي �شكلتها �أو �شاركت
فيها في بع�ض المواقع الجماهيرية في ال�ضفة الغربية من طرف �أجهزة �أمنية تابعة لل�سلطة الفل�سطينية،
وفي حاالت �أُخرى من طرف ''فتح''.
وقد وظفت ال�سلطة �أجهزة الأمن في �إجراءات الوقاية من دون �أن يت�سبب ذلك ب�إزعاج للمواطنين،
الأمر الذي �أوجد مناخ ًا �إيجابي ًا تج ّلى في ترحيب النا�س بعنا�صر و�ضباط الأمن على الحواجز عند
المداخل والمخارج في البلدات ومناطق الحجر في المدن ،وجرى تقديم الطعام والع�صائر للعنا�صر
الأمنية الموجودة في كثير من الحواجز ،كما ا�ستقبل المواطنون عنا�صر الأمن بحفاوة في بع�ض البلدات
كالعيزرية التي دخلوها لأول مرة .وعلى الرغم من بع�ض ال�صدامات مع �شبان عار�ضوا االن�ضباط في
كفر عقب ،ف�إن ال�سلطة كانت قادرة على �ضبط المواطنين بر�ضاهم هذه المرة.
وفي المح�صلة ،نجحت الحكومة في لملمة الو�ضع الداخلي :تبريد الخالف بين القوى ال�سيا�سية ،بما
في ذلك مع حركة ''حما�س'' التي ت�شهد العالقة معها حدة في معظم الأوقات ،ورفع م�ستوى التعاون بين
يخل من توترات؛ التعاون الملحوظ في العالقة مع القطاع الخا�ص
تلك القوى ال�سيا�سية ،والذي لم ُ
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والفاعليات المالية كالبنوك؛ التح�سن في العالقات الخارجية ،بما في ذلك العالقات الر�سمية مع دول
عربية ومع منظمة ال�صحة العالمية و�أمينها العام.
وعك�ست ا�ستطالعات الر�أي الفل�سطينية العالقة الجديدة بين ال�سلطة والمواطنين ،ف�أظهرت نتائج
ا�ستطالع �أجراه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية (�أوراد) عن تقييم �إيجابي غير م�سبوق للحكومة،
وقيم %15
والذي زاد  55نقطة مقارنة بالأعوام ال�سابقة� ،إذ و�صل تقييم الأداء الإيجابي �إلى ّ ،%82
قيم  %3الأداء على �أنه �ضعيف 7.وهذه النتيجة تتو�سط نتيجتين �أجراهما
الأداء ب�أنه متو�سط ،في حين ّ
يقيمون الحكومة
كل من مركز القد�س ،والمركز الفل�سطيني ال�ستطالع الر�أي ،فالأول �أظهر �أن ّ %92
قيموا �أداءها ب�أنه �إيجابي ،وذلك بعد �شهر من �إعالن
بين الثاني �أن  %80من الفل�سطينيين ّ
�إيجابي ًا ،بينما ّ
حالة الطوارىء ،وهي نتيجة ت�شير �إلى �أن كل موقف �إيجابي للحكومة والقيادة في الم�س�ألة الوطنية
وفي دعم المواطنين يقابل بتقارب وبعالقات ح�سنة وبنوع من الثقة من �أكثرية الر�أي العام الفل�سطيني،
والعك�س �صحيح �أي�ض ًا .و�سيتم تو�ضيح هذا الأمر في المواقف التالية:
 – ١و�ضعت الهيئة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان [الفل�سطينية] ،النقاط على الحروف عندما �أيدت
�إجراءات الوقاية التي ا ّتبعتها ال�سلطة ب�صورة عامة ،لكنها تحفظت على �آلية ت�شكيل لجنة الطوارى،
و�أكدت في بيان �صدر عنها في  26ني�سان�/أبريل الما�ضي �ضرورة توافق ت�شكيلها وعملها مع مبد�أ
�سيادة القانون ،ومع احترامها لحقوق المواطنين وحرياتهم الأ�سا�سية .وي�شير البيان �إلى �أن الهيئة
ر�صدت وجود م�شكالت حقيقية تعتري ت�شكيل اللجان المحلية وعملها ،ويرقى بع�ضها �إلى انتهاكات
لحقوق المواطنين وحرياتهم الأ�سا�سية ولمبد�أ �سيادة القانون ،كما انتقد البيان التركيبة الحزبية
الغالبة ،م�ضيف ًا �أنه على الرغم من فقدان لجان الطوارىء للأ�سا�س القانوني ،ف�إن هذا ال يعفي الدولة
تحمل م�س�ؤولياتها عن �أعمال اللجان وت�صرفاتها ،وال يعفي اللجان من العمل �ضمن مبد�أ �سيادة
من ّ
القانون .ودعا بيان الهيئة �أي�ض ًا �إلى ت�صويب الو�ضع القانوني للجان الطوارىء و�إعادة ت�شكيلها وفق ًا
للت�شريعات التي تنظم �أعمال التطوع ،وطالب بمراعاة تمثيل مالئم للم�ؤ�س�سات الأهلية والتطوعية
ال عن م�س�ألة الكفاءة ومراعاة النوع االجتماعي في التمثيل8.
والأطر المجتمعية ،ف�ض ً
 - ٢في الوقت الذي ي�شدد رئي�س الحكومة محمد ا�شتية على التق�شف ودخول الحكومة في �أزمة مالية
خانقة وعجز مالي بمبلغ مليارين دوالر تقريب ًا ،وهو مر�شح للزيادة بفعل تعطل االقت�صاد والجباية
وتراجع الدعم ،ن�شرت الجريدة الر�سمية – ''الوقائع''  -قراراً بقانون معدل لقانون التقاعد ،وقراراً معد ًال
ومن هم في مرتبة
لقانون مكاف�آت ورواتب الوزراء والمحافظين و�أع�ضاء المجل�س الت�شريعي (المحلول) َ
وزراء ،يعفيان المذكورين من �أق�ساطهم التقاعدية ،ويعيدان �إليهم ما دفعوه ،الأمر الذي ُيفقد �صندوق
التقاعد ماليين ال�شواقل ،كما �أنهما يرفعان رواتب هذه الفئة العليا من الموظفين ،ف�ض ًال عن تمديد �سن
التقاعد خم�سة �أعوام �إ�ضافية بعد عمر ال�ستين 9.يتبدى �أمامنا في هذين القرارين م�شهد ال يقل عن
الم�شاهد التي �أحدثها فيرو�س كوفيد � ،19إذ نرى تق�شف ًا وجوع ًا لدى النا�س من جهة ،وامتيازات وترفيه
للفئة العليا من الموظفين الحكوميين في الجهة الأُخرى .يحدث هذا في فل�سطين في الوقت الذي يتبرع
الوزراء والر�ؤ�ساء برواتبهم لمدة تتراوح بين �شهر و�سبعة �أ�شهر في دول �أُخرى كالجزائر وتركيا
ونيوزيلندا وموريتانيا ،ويتبرع �آخرون بن�سبة  %20 -15من رواتبهم كم�صر والأردن.
غير هذان القراران النظرة الإيجابية �إلى ال�سلطة بعد �شهرين� ،إلى نظرة �سلبية بتقييم �سيىء،
لقد ّ
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وكان الرد �شبيه ًا بثورة احتجاج في و�سائل التوا�صل االجتماعي �ضد القرارات اال�ستفزازية .ووجهت
الهيئة الم�ستقلة لحقوق الإن�سان – ديوان المظالم – نداء �إلى الرئي�س محمود عبا�س ورئي�س الحكومة
محمد ا�شتية طالبتهما فيه بوقف القرارين فوراً و�إخ�ضاعهما للدرا�سة .ونتيجة التفاعل ال�شعبي
واالحتجاج القانوني للـهيئة الم�ستقلة وهيئات �أُخرى� ،أُلغي القراران بقرار من الرئي�س ،لكن �آثارهما ما
زالت تتفاعل معنوي ًا'' ،فالم�شاعر ال ُترتق كالقم�صان'' ،مثلما قال الروائي غ�سان كنفاني.
 - ٣لم تنت ِه حكاية ال�سلطة بعد ،فقد ك�شفت الجريدة الر�سمية عن قرار �آخر �أ�شد خطراً ،هو القانون رقم
 5ال�صادر في � 19آذار/مار�س الما�ضي ،والذي ي�ستحدث ''ديواناً'' با�سم ''ديوان الرئي�س'' ليكون �سلطة
يعرفها القانون (الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية)؛ �سلطة تلغي مجل�س الوزراء و�صالحياته
جديدة غير التي ّ
ومهماته ،وتجعل الق�ضاء عاجزاً عن النظر في �أي �صراع معها كونها تحت م�سمى الرئي�س وعمله ال�سيادي،
كما �أن المجل�س الت�شريعي  -لو ُقي�ض له �أن يقوم من موته � -سيحمل �صفر �صالحية ،مثلما يقول وزير
العدل ال�سابق فريح �أبو مدين 10.وي�ضيف هذا الأخير قائ ًال �إن ن�صو�ص القرار تعني �أن ديوان الرئي�س له حق
تم ّلك الأموال المنقولة وغير المنقولة (عقارات و�أبنية و�سواها) ،وبالتالي �سيكون هناك �صندوق ا�ستثمار
يتبع الرئي�س ،فهل �سيكون هناك خلط بين الذمم المالية في الكيا َنين؟ فالديوان ير�أ�سه �شخ�ص بمرتبة وزير
يمثل الرئي�س ،وميزانية الديوان ي�ضعها موظفوه وي�صادق عليها الرئي�س و ُتدرج كبند م�ستقل في ميزانية
ال�سلطة ،وهذا الديوان مح�صن بالبند العا�شر بال�سرية المطلقة في جميع �أعماله ،ويتولى �أمور الرئي�س دولي ًا
ومحلياً .ويختم �أبو مدين تعليقه ب�أن هذه المهمات تلغي بو�ضوح الحكومة القائمة11.
والالفت �أن قرار �إن�شاء ''ديوان الرئي�س'' لم ي�صطدم بمعار�ضة مثلما كانت عليه حال القرارين
الخا�صين بامتيازات الفئة العليا من الموظفين� ،إذ يبدو �أن هذا القرار غير مفهوم �إلاّ في �أو�ساط بع�ض
القانونيين ،فحتى التنظيمات ال�سيا�سية المعار�ضة لم ترفع ال�صوت عالي ًا �ضده .وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه هنا هوَ :من الذي يبادر �إلى تقديم هذه الم�شاريع التي تتحول �إلى قرارات؟ وهل ي�شي هذا بتبلور
تدخل هذه الأطراف بعد �أن
يحولها �إلى �أطراف نافذة؟ لقد جاء ّ
مراكز قوى تحاول انتزاع ح�ضور ربما ّ
قراري االمتيازات
�أحرزت حكومة ا�شتية تقدم ًا وح�ضوراً فاع ًال يحظيان بت�أييد �شعبي ،ويعتقد البع�ض �أن َ
جاءا في هذا التوقيت لحرق الر�صيد ال�شعبي الذي راكمه ا�شتية و�ساهم في ترجيح ك ّفته في مواجهة
مراكز قوى �أُخرى .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن قرار ديوان الرئي�س من الممكن �إدراجه �ضمن �صراع على ال�سلطة.
�إن اختيار هذا الوقت الذي ت�شتد فيه مخاطر كورونا وال�ضم والأزمة المالية الخانقة ،يعني �أن
الم�صالح الفئوية ال�ضيقة لمراكز القوى �أقوى من الم�صلحة الوطنية العليا ،وال �سيما �أن �أ�صحاب
الم�صالح ال�ضيقة يقاومون كل عالقة �إيجابية مع ال�شعب ،لأنهم منف�صلون عن نب�ضه ومزاجه وحاجاته،
ويرف�ضون كل �شراكة �شعبية في مواجهة التحديات ،ولأن توطد ال�شراكة ال�شعبية �ستقطع الطريق على
طموحاتهم ال�سلطوية ،و�س ُتبرز حجمهم اله�ش.
ويمكن و�ضع م�س�ألة ديوان الرئي�س في �سياق المحاوالت الدائمة لتثبيت الأقدام في منظومة �سلطة
ت�صب في م�شروعهم .فقد �سبق �أن
الف�ساد ،والتي ا�ضطر الواقفون خلفها �إلى التراجع عن قرارات �سابقة
ّ
تقدم ه�ؤالء بمبادرات تنتمي �إلى عهود عفا عنها الزمن (كتاب و�أوباريت يمجدان الرئي�س) ،لكن جرى
التراجع عنها بفعل االحتجاجات والنقد .وال �شك في �أن ا�ستمرار االحتجاج والنقد والمعار�ضة
والم�شاركة ال�شعبية هي ال�ضمانة لقطع الطريق على تحوالت لي�ست بعيدة عن مراكز �إقليمية ،وعلى الحل

198

جملة الدراسات الفلسطينية 123

صيف 2020

الت�صفوي للق�ضية الفل�سطينية ،وهي ال�ضمانة لتغليب العامل الوطني والديمقراطي على الفئوية ومراكز
القوى والبيروقراطية.
III

التربع والدعم والتعا�ضد االجتماعي
في زمن الأزمات والحروب تقدم ال�شعوب �أف�ضل و�أ�سو�أ ما عندها ،وغالب ًا ما يطغى الإيجاب على
ال�سلب .وقد انطبقت هذه المقولة على ال�شعب الفل�سطيني وهو يتعر�ض لجائحة كورونا الآن ،مثلما
انطبقت عليه في �أثناء �صعود الثورة ،وخالل االنتفا�ضة الوطنية الكبرى واالنتفا�ضة الثانية .فبح�سب
منظر الثورة الجزائرية فرانز فانون ،ف�إن الفعل التحرري يعيد بناء النا�س وي�صقلهم بقيم الحرية
ّ
والعطاء والت�ضامن والعدالة ،ويحرر �شخ�صياتهم من �أمرا�ض الخنوع والعبودية .ولي�س �أدل على ذلك ما
حدث في فترات النهو�ض التحرري الفل�سطيني ،والتي �شهدت تحوالت ثقافية عززت الت�ضامن والوحدة
والتعا�ضد االجتماعي والتطوع .ولم ي�شذ زمن كورونا والأزمة االقت�صادية عن الزمن الجميل الم�شار
�إليه ،فمع بداية انت�شار الفيرو�س في مدينة بيت لحم وتطبيق الحجر عليها ،قدمت المدينة نموذج ًا في
االن�ضباط والتعاون والوحدة بين �أبنائها على اختالف انتماءاتهم .و�سرعان ما بد�أت المدن والقرى
والمخيمات ت�ؤازر بيت لحم وتقدم الدعم لها وتكرر الدعم والإ�سناد لجميع المواقع التي �أ�صيبت
بالجائحة في القرى والمخيمات و�أحياء المدن ،كما �أن الحكومة تلقت دعم ًا محدوداً من بع�ض الدول
العربية هو �أقل من  50مليون دوالر .ونظراً �إلى �شح الأموال وعدم القدرة على تلبية الحاجات
الفل�سطينية ،بادرت حكومة محمد ا�شتية �إلى اال�ستعانة بالقطاع الخا�ص ،ف�شكلت بالتفاهم مع رموزه
لجنة �ضمت  30من كبار رجال الأعمال تحت م�سمى ''وقفة عز'' ،وو�ضعت هدف ًا لها هو جمع  28مليون
دوالر حتى نهاية �شهر رم�ضان ،وقد جمعت حتى كتابة هذا التقرير  17مليون دوالر.
واتخذ الدعم �أ�شكا ًال �أُخرى من التبرع كا�ستخدام فنادق بع�ضها درجة �أولى للحجر ال�صحي ،مع
ت�أمينها وجبات طعام و�أجهزة كومبيوتر وفح�ص ،وهو ما حدث في معظم المدن الفل�سطينية ،بما في
ذلك مدينة القد�س التي تحول فندق �سان جورج فيها �إلى حجر المقد�سيين الم�شتبه في �إ�صابتهم ،كما
جرى التبرع با�ستخدام بنايات و�شقق ومراكز م�ؤ�س�سات كم�ؤ�س�سة ظافر الم�صري في مدينة نابل�س التي
وفرت الحاجات كلها ،بما في ذلك �أجهزة الفح�ص .وبادرت الكنائ�س �إلى �إعفاء م�ست�أجري العقارات
كلهم في البلدة القديمة في مدينة القد�س من �إيجارات �سنة  ،2020وهو قرار ي�شمل جميع �إيجارات
البيوت والمحالت التجارية في البلدة القديمة ،من �أجل تمكين المواطنين من التغلب على الآثار المادية
ال�صعبة ،ومواجهة الإجراءات االحتاللية القا�سية في ح ّقهم 12.وكانت الكنائ�س قد قدمت دعم ًا يت�ضمن
�إعفاءات وتقديم �أغذية و�أدوات وقاية �إلى مدين َتي بيت لحم وبيت جاال اللتين بد�أ فيهما الوباء ،كما
�أعلنت وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية �أنها �ستقوم بت�أجيل الأق�ساط الم�ستحقة على كامل الأرا�ضي
الم�ست�أجرة منها ،و�إعفاء الذين توقفت �أعمالهم من دفع الإيجار� ،أو تخفي�ضه خالل هذه الأزمة .و�أ�صدر
الأردن �أي�ض ًا قراراً ب�إعفاء جميع الم�ست�أجرين للعقارات الوقفية الإ�سالمية في العديد من المدن والقرى
الفل�سطينية ،من دفع �إيجار عقاراتهم عن �سنة .2020
�إن دعم المت�ضررين مالي ًا ُيعتبر هو الأكثر �أهمية ،لأنه يهدف �إلى تقليل الخ�سارة التي لحقت بالعمال
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جراء تو ّقف الم�ؤ�س�سات والور�ش ال�صغيرة موقت ًا� ،أو ب�سبب ت�سريحهم من العمل .وفي هذا ال�سياق �أعلن
ّ
وزير العمل ن�صري �أبو جي�ش �أن دعم المرحلة الأولى �سي�شمل  35.000عامل يتقا�ضى الفرد منهم 150
دوالراً ،و�أن الأولوية �ستكون للعمال الذين فقدوا �أعمالهم في ال�سوق المحلية في ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،وهم عمال المياومة ،و�ستعمل الوزارة على ح�شد وتجنيد الأموال الالزمة من مختلف الم�صادر13.
وعلى الرغم من �إيجابية هذا العمل ،ف�إن العدد الم�ستهدف بالم�ساعدة �شكل ن�سبة قليلة من العمال الذين
�سرح العمال ،ون�سبة
فقدوا عملهم �أو تعطلوا عن العمل ،وال �سيما �أن عدداً من م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص ّ
كبيرة لم تلتزم باالتفاق الذي �أبرمها معها كل من وزارة العمل واتحاد العمال ،وهو دفع ما يقارب 300
ويذكر �أن ن�سبة العمال المت�ضررين
دوالر عن �آذار/مار�س ،والمبلغ ذاته عن ني�سان�/أبريل الما�ضيُ .
تتجاوز  %43بح�سب �أحد النقابيين ،ف�ض ًال عن العمال الذين �أوقفوا عملهم داخل دولة االحتالل
وم�ستعمراتها ،بينما ا�ستفاد من الدعم  %12فقط من المت�ضررين.
وعلى �صعيد الدعم االجتماعي بلغ عدد الأُ�سر التي تتلقى الدعم المالي من الحكومة � 125ألف
�أُ�سرة بعد �إ�ضافة � 20.000أُ�سرة جديدة معظمها من قطاع غزة 14،مع �أن عدد الأُ�سر التي ُتعتبر تحت خط
الفقر وتحتاج �إلى م�ساعدة و�صلت �إلى � 153.000أُ�سرة ،بح�سب وزير التنمية االجتماعية �أحمد مجدالني.
غير �أن الطرود الغذائية ومواد التعقيم والوقاية و�صلت �إلى حد فاق التوقعات� ،إذ �إن التبرع لبع�ض
المناطق فا�ض على عدد الذين كانوا بحاجة �إليه ،الأمر الذي دفع اللجان المخت�صة �إلى نقله �إلى مناطق
�أُخرى .ون�شير �إلى �أن التبرع بالطرود بادرت �إليه �أطراف حكومية ومجتمعية ومن القطاع الخا�ص
وم�ؤ�س�سات وجمعيات خيرية ومجال�س بلدية وقروية و�أ�صحاب �سوبر ماركت و�أفراد .وهنا يجدر التنويه
بنماذج من ه�ؤالء المتبرعين:
 اتفاقية ال�سالل الغذائية الطازجة من �صغار المنتجين �إلى بيوت المت�ضررين من الحجر والح�صارالإ�سرائيلي في قطاع غزة ،والتي بادرت اليها م�ؤ�س�سة التعاون ومركز العمل التنموي ''مع ًا'' .وهذه
االتفاقية ت�ساهم في دعم �إنتاج  300مزارع و� 620أُ�سرة لي�س لديهم م�صدر دخل.
مربي النحل التعاونية في جنين توزع من �إنتاجها  800عبوة ع�سل ،و 800ح�صة من
 جمعية ّحبوب اللقاح ،على مراكز الحجر ال�صحي في بيت لحم و�أريحا ورام اللـه والقد�س وبع�ض المراكز
ال�صحية تقديراً لجهودهم.
 حملة المليون �شتلة ،وهو م�شروع �أطلقته م�ؤ�س�سات االئتالف الزراعي ووزارة الزراعة في جنوبال�ضفة ،وت�شمل � 100.000شتلة خ�ضار في �شمال ال�ضفة� ،ضمن م�شروع زراعة الحدائق المنزلية الذي
يهدف �إلى االعتماد على الذات في ت�أمين الغذاء ا�ستعداداً ل�شروط �أ�صعب من ال�شروط الراهنة .وقد تبرع
�أ�صحاب الم�شاتل بال�شتول ،عالوة على دعم م�ؤ�س�سات االئتالف الزراعي.
 مبادرة مجموعة من القرى �شرقي رام اللـه لجمع الأموال من المواطنين والمغتربين في �أميركاوالخليج ،وقد نجحت قرى عين يبرود و�سلواد والمزرعة ال�شرقية ودير جرير وكفر مالك والطيبة ورمون
في ت�أمين حاجاتها ،بما في ذلك الدفع �إلى العمال الذين توقفوا عن العمل ،بل حققت فائ�ض ًا.
 مبادرة م�ؤ�س�سة التعاون وبمنحة من ال�صندوق العربي للإنماء� ،إلى دعم جهوزية القطاع ال�صحي:جمعية الهالل الأحمر ومراكز الرعاية والإ�سعاف و�شبكة م�ست�شفيات القد�س ،و�شملت المبادرة  47مركزاً
�صحي ًا في مختلف �أنحاء ال�ضفة والقطاع.
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 مبادرة �شبابية في مخيم البريج لإعادة �إحياء ال�سوق القديمة ،وفتح المحال المغلقة ،وت�شجيعع�شرات ال�شبان العاطلين عن العمل على ا�ستثمارها.

التطوع جزء من الثقافة ال�شعبية
منذ بدء انت�شار الوباء والإح�سا�س المجتمعي بالخطر� ،شهدت القرى و�أحياء المدن مبادرات انخرط
فيها �آالف ال�شابات وال�شبان ،وعك�ست اال�ستعداد التلقائي للتطوع ودعم حاجات المواطنين الطارئة،
كالتعقيم وااللتزام بالحجر والقيام بالحمالت الزراعية والإغاثية كحملة المليون رغيف وال�سالل
الغذائية على �سبيل المثال .وقد التقطت حركة ''فتح'' هذا اال�ستعداد ودفعت بحركة ال�شبيبة �إلى �أن
تت�صدر عمليات التطوع والح�ضور في مختلف الأماكن ،كما بادرت التنظيمات في �إطار منظمة التحرير
�إلى العمل والم�شاركة في �أعمال التطوع ،و�ساهمت مئات من الحركات الك�شفية في مدن نابل�س ورام
اللـه و�أريحا وبيت لحم في �أعمال التطوع �أي�ض ًا .و�شكل المتطوعون عام ًال مهما في م�ساعدة المواطنين
في مناطق ال�سيطرة الإ�سرائيلية ،وخ�صو�ص ًا في مدينة القد�س و�ضواحيها ،لكنهم باتوا عر�ضة للقمع
واالعتقال ،و�شهدت العي�سوية و�أبو دي�س و�شعفاط �صدامات يومية مع قوات االحتالل.
�أ�ضحى المتطوعون خط دفاع جدي ًا �ضد فيرو�س كورونا و�ضد فيرو�س االحتالل ،وبرهنوا من خالل
ح�ضورهم الفاعل ومبادراتهم على �أن المجتمع المدني يملك ديناميات تجديد طاقاته والخروج من
الم�شكالت .غير �أن هذه الديناميات ت�صطدم بالم�أ�س�سة التي جنحت نحو البزن�س �أو التنفيع الفردي
والعائلي والحزبي والتفرد واال�ستئثار على ح�ساب الفئات االجتماعية التي تعمل با�سمها ،لكن ال
ت�شركها في العمل �إال في حاالت الطوارئ.
وانك�شف في هذه الأزمة التناق�ض بين حيوية الج�سم ال�شبابي وا�ستعداداته غير المحدودة ،وبين العمل
الم�ؤ�س�ساتي الحزبي وال�شبابي والن�سائي ،الأمر الذي �سمح بتدخالت خارجية وداخلية تنظيمية وحزبية
ت�ؤدي �إلى �إطفاء جذوة الحما�سة واالندفاع لدى ال�شبان ،وتكر�س االنف�صال بين التمثيل الم�ؤ�س�ساتي
والج�سم ال�شعبي الناب�ض بالحياة .وقدمت النقابات العمالية واتحادات النقابات نموذج ًا وا�ضح ًا لذلك� ،إذ
العمال يرزحون تحت �ضغط م�شغليهم خالل معركة ال�ضمان االجتماعي ،ولم تتدخل لم�صلحة
�إنها تركت ّ
العمال خالل �أزمة كورونا ،والذين فر�ضت �سلطات العمل الإ�سرائيلي �شروط ًا قا�سية عليهم ،عالوة على
ّ
ا�ضطرارهم �إلى العمل في ظل �شروط قا�سية فر�ضها عليهم بع�ض م�ؤ�س�سات القطاع الخا�ص الفل�سطيني.
وفي غياب النقد والفكر الديمقراطي والتدخل الأكاديمي والثقافي والفني ،يتعزز قطع الطريق على
االنتقال من العفوية واال�ستخدام �إلى التطوع التعاوني المنظم والديمقراطي.

�أعطهم �صنارة ولي�س �سمك ًا
على الرغم من �أهمية توزيع �سالل الغذاء وتبرعات �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال في لحظة ال�ضائقة
المعي�شية للإغاثة ،ف�إن الحل الم�ستدام يكون عبر ا�ستيعاب العاطلين عن العمل في م�شاريع قائمة �أو
م�ستحدثة ،والحل الأهم يكون بتعميم نظام التعاونيات الذي ي�شكل �أهم �أدوات الخروج من الأزمة في
الحالة الفل�سطينية ،وا�ستبدال �أيقونة ''غني ي�ساعد فقير'' بتقا�سم الأعباء �ضمن نظام �ضرائبي عادل
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ي�ضع حداً لظاهرة التهرب ال�ضريبي ،ولل�سيا�سة االقت�صادية النيوليبرالية التي تنتج �أغنياء يزدادون
غنى ،وفقراء يزدادون فقراً ،وتنتج الف�ساد المالي والإداري وال�سيا�سي والثقافي .وهذا الأمر يطرح
�ضرورة الدخول في عملية االنتقال من المال ال�سيا�سي ودعم المانحين المرتهن ب�أجندات لي�س �أقلها
البقاء في �إطار اتفاق �أو�سلو ،والبقاء نهب ًا لأنواع التدخالت الخارجية كلها ،وكذلك مغادرة �سيا�سة الريع
االقت�صادية والتبعية المهينة لكرامة عموم ال�شعب� ،إلى تطوير الموارد من داخل المجتمع والتجمعات
الفل�سطينية ،وبناء مقومات هذه العملية على الأر�ض من جميع القوى الحري�صة على ا�ستقالل قرار
ال�شعب الفل�سطيني ال�سيا�سي .فالحكمة تقول �إن ح�صول ال�شخ�ص غير العامل على �صنارة �أو �شبكة
ال�صطياد ال�سمك �أف�ضل من تقديم ال�سمك له.
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