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سام بحوركتبه 

٢۰۱٣ تشرين الثاني/نوفمبر

التحتلل العسكري والهيمنة القتصادية وهدم النازل والتعتقالت ومن نظام الفصل العنصري السرائيليوهي محررة  أن نتصور فلسطي هل يكننا

التعسفية - ومن التهديد بالنع من دخولها أو التعرض للمضايقة تعند العودة إليها؟ أنا يكنني، ولعل الهم هو أن جيل بناتي يكنه ذلك. غير أن التحدي

يكمن في كيفية النتقال من الواقع الراهن إلى تقيق هذه الرؤية.

بعي الفلسطينيي قاطبة:رام الله ولكن فيما يلي نبذةٌ تعن بعض العِلل التي تشوب الالة الفلسطينية، كما تُرى من 

 والنضواء تتهما، وهو غير قادرٍ تعلى استغلل الدوليةاقتصادٌ مُجبَر هيكليًا تعلى التعتماد تعلى القتصاد السرائيلي والساتعدات•

 في البحر قبالة قطاع غزة، والطيف الكهرومغناطيسي، والاجر.كالغاز الطبيعيموارده 

 والعاجزة تعن بناء نظم رتعاية صحية فاتعلة، أو تديثالسوق الفلسطينية القائمة بالساس تعلى العونةموظفو الوكالت الانحة تحبيسو •

النظام التعليمي كي ل تُضطر الدارس للعمل تعلى نوبتي في اليوم، أو التخطيط للقطاتعات القتصادية التنافسية التي بوسعها أن

تنافس في السواق العالية.

، والتقارير الرتحلية، وتقارير الراجعة،والطر النطقية، مقترتحات الشاريعطلبات تعالم  في غارقةٌالدولية واللية  النظمات غير الكومية•

وتقارير الرصد والتقييم. ومعظمها ل يعرف تعالًا آخر، وموظفوها يعملون من أجل تسديد قروضهم العقارية ناهيك تعن قروض سياراتهم،

ومدارس أبنائهم، وهواتفهم المولة، وأجهزتهم النزلية.

 تعاماً من فشل معاهدات20 تعاماً من التحتلل العسكري و46 تعاماً من التهجير القسري و65وما هذه سوى غيضٍ من فيض الشاكل التراكمة بعد 

أوسلو للسلم.

تعلى الرغم من دون شروطٍ تُذكَر  والساتعدة السياسيةوالعسكرية     القتصادية     العونة إسرائيل  تعلى منح1948منذ تعام دأبت الدارات المريكية التعاقبة 
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.بعض العارضة داخل أروقة السلطة

تعلى"وصاية مؤقتة  داتعيًا إلى التقسيم خطة 1948مارس آذار/ 19 في ، وارن أوست، الوليات التحدة في مجلس المن، تعارض مثلتعلى سبيل الثالو

فلسطي... للحفاظ تعلى السِلم ومنح يهود فلسطي وتعربِها، الذين يجب أن يعيشوا معاً، فرصةً أخرى للتوصل إلى اتفاق بشأن الكومة الستقبلية لهذا

البلد." بل إن الوفد المريكي بأسره كان مستعدًا للستقالة بعدما اتعترف البيت البيض، الذي باع نفسه فعليًا للحركة الصهيونية، بإسرائيل بحكم المر

 بعد دقائق تعلى إتعلن إسرائيل استقللَها.1948 أيار/مايو 14الواقع في 

، اصطفت الوليات التحدة مع الانب الطأ في1948لكنّ مَن يكتب التاريخ في الغالب ليس العارضون، للسف. ومنذ ذلك اليوم السود في تعام 

. يفرضه القوياءالذيالتاريخ مجرى بناء القدرة تعلى تغيير العارضي بوسعهم  أن نتذكر أن الهمية بكانالتاريخ. ولكن من 

 بالسلم والعدالة والتنمية في فلسطي.التعلقة العاصرة الرافات ل بد أن تُفنّدلستقبل ا رؤية في تقيقلطوة الولى إن ا

: التعتقاد بأن العالم يستطيع تاهل غالبية الشعب الفلسطيني التي ل ترزح تت التحتلل العسكري والتظاهر بإتحراز تقدم. فسواءً كان1 الرافة رقم

الفلسطينيون في القدس أم الليل أم لبنان أم الوليات التحدة المريكية، فهم لن يتلشوا أبدًا ولن يقبلوا بصيبتهم كلجئي ومنفيي، أو مواطني من

الدرجة الثانية في إسرائيل، أو مشردين داخلياً في إسرائيل والراضي التلة، أو محاصرين في ظل تحكمٍ تعسكري، أو مُجبَرين تعلى العيش في الشتات.

: التعتقاد بأن إغداق الال تعلى الشكلة السياسية يكن أن يحلها. لن الال لن يستطيع تحلها. ففي مراتحلها الولى، كان السألة مسألة بضع2الرافة رقم 

مئات اللف من الدولرات، ثم بضعة مليي، ثم تعشرات الليي. والن أصبحت الليي مليارات بعد أن تسببت انتهاكات إسرائيل لقوق النسان تعلى

 البنك الدولي نفسه في الونة الخيرة.باتعترافمدار تعقود بأضرارٍ هيكلية في التمع الفلسطيني وذلك 

الُكرَهةِ تعلى  با في ذلك داخل السجن الكبير، غزة،لستطاعَ الفلسطينيون كسب قوتِهم بأيديهمفلو تحوسِبت إسرائيل وفقًا للقواني والقواتعد الدولية، 

العيش تت وطأة كارثةٍ إنسانية قسرية. ومع ذلك، ل تزال العونة تُضَخّ في هذه القِربة الروقة دون طائل.

: التعتقاد بأن نوذج الدولتي الفاشل يكن أن ينجح بينما ترفضه إسرائيل وتُدِثُ الوقائع تعلى الرض في كل يوم لتحرصَ تعلى أل يرى هذا3الرافة رقم 

.التطهير العرقيشيئًا فشيئًا بسبب  تتلشىتحقوقهم وهم يشاهدون  مكتوفي اليدي ل يقف الفلسطينيون النموذج النور أبدًا. وفي الانب الخر،

: التعتقاد بأن الفلسطينيي يستمدون تعريفهم تحصرًا من نضالهم. فذلك ليس صحيحًا تعلى الطلق، فالشعب الفلسطيني يواجه التشتيت4الرافة رقم 

القسري ولكنه يبقى واتحدًا بثقافةٍ مزدهرة وإنازات تعلمية وإبداتعات في مجال التعمال أينما كان وتحلّ.
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وهناك فلسطينيون كثيرون يعملون تعلى الصعيد السياسي. وفي داخل فلسطي وتحول العالم، ما.  تعديدة تعلى جبهاتَمواجهة هذه الرافات العملتقتضي 

فتئوا يُشكّكون في الشرتعية الشعبية لقيادتهم التي انتهت صلتحيتها وانهارت برامجها السياسية منذ أمدٍ بعيد. ويبحث هؤلء تعن طُرقٍ للتنظيم بطريقة

مختلفة ويسعون لتحدي قيادتهم.

وفي الوقت نفسه، يواصل الفلسطينيون وأنصارهم مقاومةَ التحتلل والتمييز بتصميم وتطوير أدوات أكثر فاتعلية لتحدي جوهر التحتلل والتمييز ل

القتصار تعلى التركيز تعلى النتهاكات النفصلة. وفي هذا الصدد، وضعت الركة الشعبية لقاطعة إسرائيل وسحب الستثمارات منها وفرض العقوبات

. ينبغي تعمله ولكن ل يزال هناك الكثير، فعالةَوسيلة تعليها

ثمة تحاجةٌ لتوسيع دائرة التصدي لهذه النتهاكات القوقية في الوليات التحدة ودول التاد الوروبي، كالنتقال من سحب الامعات والكنائس

لستثماراتها في إسرائيل إلى إخراج السندات الكومية السرائيلية من الافظ الستثمارية الملوكة لزائن البلديات والوليات المريكية وتسريع وتيرة

الطوات الوروبية الذرة التمثلة في وضع تعلمات تعلى منتجات الستوطنات من أجل تعليق اتفاقية التجارة بي التاد الوروبي وإسرائيل.

 للتوقف تعن النظر إلى السياسة والقتصاد من منظورين منفصلي. فالعاكفون تعلى التخطيط للمستقبل الفلسطيني كثيرون، وكل واتحدٍوثمة تحاجةٌ ماثلة

 تعلى سبيل الثال ل الصر. وبالطبع هناك وزير،توني بلير واللجنة الرباتعية، ومعهد راندولديه خطة للفلسطينيي: إسرائيل، والبنك الدولي، منهم 

الارجية المريكي جون كيري الذي ينبري في الوقت الراهن لرتعاية الفاوضات بخطته الموّلة بأربع مليارات دولر والتي تُصرّ تعلى خطة التقسيم الشؤومة

رغم أن تصرفات إسرائيل تعلى أرض الواقع جعلت من تحل الدولتي أمرًا شبه مستحيل.

لقد تحان الوقت لكي ينبري الفلسطينيون تحول العالم والتضامنون معهم للملف القتصادي. فالستثمار القتصادي بوجهه الصحيح هو شكلٌ من أشكال

 الذي يُكّنالستثمار الذي تروّج له إسرائيل ومؤيدوها من أجل تعكير الياه ومواجهة تحركة القاطعة، بل "  الستثمار اليجابي   "  وليسالقاومة اللتعنفية - 

الفلسطينيي من البقاء في أرضهم والعمل من أجل الرية والعدالة والساواة.

كلّ فرصة تعمل تُستَحدَث في فلسطي اليوم ل ينبغي أن تكون لجلِ "النمو" بل لجل الصمود، أي ل بد لها من أن تُبقي العائلت في أرضها وتُشرِكها

تعلى نحو بنّاء. فجوهر هذا الصراع يتمثل في الشعب كما في الرض. فالرض ضمّتها إسرائيل واتحتلتها واستوطنتها واستنزفتها وتحاصرتها وجزأتها –

وهي تحكايةٌ ل تنفك تُروى. ولكن الصعوبة أكبر في وصف فقدان المل، والبطالة، والفقر، وسوء التغذية، والكثير من الصاتعب الخرى التي يعانيها

الهجّرون والرّدون من أملكهم.

ولهذا السبب يجب تعلى الناشطي الفلسطينيي وتحركة التضامن الدولية أن ينكبوا تعلى العمل تعلى تطوير القتصاد الفلسطيني من خلل الستثمار في
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مع نظام الرتعايةودتعمها وربطها بالتعمال التجارية تحول العالم. ويجب القيام بالشيء ذاته ، التعمال التجارية في فلسطي، الصغيرة منها والكبيرة

الصحية والنظام التعليمي.

تعندما ينظر اليل الصغر سناً إلى تعقودٍ خلت من النضال الفلسطيني لنيل الرية والعدالة، فإنه ل يرى سوى بضعة محاور تعريضة تتمثل في الكفاح

السلح الذي فشل في انتزاع القوق الفلسطينية من قوةٍ تعسكريةٍ مسلحة من الطراز العالي؛ والقانون الدولي الذي يُردّد قرارات المم التحدة؛ والنتفاضة

 وتزئة600,10000 مستوطن وانتهت تعند زُهاء 100,10000الولى التي بددتها القيادة الفلسطينية والقوى العالية؛ والفاوضات الثنائية التي انطلقت تعند 

ما تبقى من أرض فلسطي.

الكثيرُ من الشباب الفلسطيني ينظر إلى الواقع ويقول: ربا نحن ضِعاف ول نقوى تعلى إقامة دولة؛ وكل ما نحتاجه فعلً هو تحقوقنا. ولعلهم قريباً جداً

سينظرون إلى إسرائيل ويقولون: لقد انتصرتِ، وستأخذين كل شيء: الضفة الغربية والقدس وغور الردن والستوطنات والياه والطيف الكهرومغناطيسي

والال الوي. ولكن ستأخذينا نحن كذلك، وكل ما نريده هو الساواة أو ل شيء، كما قال الراتحل إدوارد سعيد بكل بلغة.

وبغض النظر تعن الترتيبات السياسية في نهاية الطاف، فإن مَن يظن أن الفلسطينيي، كلّ الفلسطينيي، سوف يقبلون بأقل من الرية والساواة في

 من جديد. تاريخ العالموطنهم، فإن تعليه أن يقرأ

http://bit.ly/psVsionهذه الوثيقة متوفرة باللغة النليزية:

 هو رجل اتعمال، متخصص في تطوير قطاع التعمال وبالتحديد قطاع تكنولوجيا العلومات. ساهم في إنشاء شركة التصالت الفلسطينية(سام بحور

PALTEL)   ومركز بلزا  (PLAZAللتسوق. تعمل في الونة الخيرة في مجلس المناء في جامعة بيرزيت وشغل منصب أمي صندوق الامعة. هو  (

HOMELAND: Oral History of Palestine). شارك بحور في ترير كتاب (Dalia Associationمدير البنك العربي السلمي ومدير مؤسسة (

and Palestinians يكتب باستمرار في الشأن الفلسطيني، وينشر أتعماله  في الوقع اللكتروني (www.epalestine.com.
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"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير تحزبية وغير ربحية، مهمتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام تحول القوق النسانية للفلسطينيي وتحقهم

في تقرير الصير، وذلك ضمن إطار القانون الدولي وتحقوق النسان. يلتزم التعضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا

الطروتحة.يكن اتعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السياسات الفلسطينية"، كمصدر اساسي

لتلك الواد.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومات تعن "الشبكة"، زوروا الوقع اللكتروني التالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا تعلى البريد اللكتروني التالي :
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