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ُعر�ض ًة للمخاطر ،ف�إنّ خماطره كانت �أقل من تلك التي يتعر�ض لها النا�شطون يف الف�صائل الوطنية
ب�شكل مبا�رش� ،أو بالعمل الع�سكري املقاوم.
خالل هذه املرحلة ويف غياب (دولة) فل�سطينية ،كان القطاع امل�ؤ�س�ساتي �أو اجلمع ّياتي ُيعبرّ عن نوع من
«العقالنية» الن�ضالية ،وااللتزام ،واالنتماء الوطني الرباغماتي �إن جاز التعبري ،فمن جهة ،هو يتيح
العمل ب�أقل خطر ممكن ،ومن جهة �أخرى ي�ساهم بامل�شاركة يف نوع من الإدارة املحلية الفل�سطينية للح ّيز
العام ،وذلك بتقدمي خدمات «عامة» ،عرب االلتفاف على ما ُي�س ّمى «الإدارة املدنية» لالحتالل.
مل ي ُدم هام�ش املناورة ال�سيا�سية هذا من قبل القطاع �أو احلقل اجلمع ّياتي طوي ًال ،فبعد ثالثة �أعوام من
بدء االنتفا�ضة الأوىل (1990-1987م) ،ط ّبق االحتالل جمموع ًة من الإجراءات للق�ضاء عليها ،ومن
�ضمنها منع عمل اللجان ال�شعبية ،حيث انخف�ض الفعل اجلماهريي( ،)23وحقبة جديدة حت�ضريية بد�أت
بالظهور ،وهي الرتتيب امل�ؤ�س�ساتي ال�ستقبال ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والتح�ضري لإقامة «الدولة
الفل�سطينية» امل�ستقبلية ،ودخول التمويل الدويل لدعم ما ُي�سمى «مفاو�ضات ال�سالم» ،و�إن�شاء ال�سلطة
الفل�سطينية ،واالنق�سام الف�صائلي حول تبنّي اتفاقيات (�أو�سلو) �أو معار�ضتها ،وتراجع دور الف�صائل
الفل�سطينية ،ك ّلها من ال�صفات العامة التي مت ّيز مالمح احلقبة اجلديدة ،حقبة ما بعد (�أو�سلو).
وبالتايل فقد ت�أثر احلقل اجلمع ّياتي بدوره على م�ستوى تنظيمه الداخلي ،كما على م�ستوى م�سارات
�أفراده ومنا�ضليه .تُ�شري حمامي �إىل �أنّ «م� َأ�س َ�سة» املنظمات غري احلكومية (ما تبقى من جلان �شعبية)،
والتي بد�أت بالظهور ،تطلب العمل وفق منطق امل�رشوع ،ومن ث ّم ّمت ا�ستبدال القاعدة ال�شعبية لهذا
القطاع بتنمية امل�صادر الب�رشية ،والتح�شيد ال�سيا�سي بتقدمي اخلدمات .من جهة �أخرى ا�ستفادت
املنظمات غري احلكومية من بع�ض الدعم املايل الذي �ساعد يف ا�ستقاللها نوع ًا ما عن �أحزابها ال�سيا�سية،
كما �أنّ كلمات مثل «مهني» و«تكنوقراط» بد�أت بالظهور كبديل عن «�سيا�سي» �أو «وطني» ،بكلمات
�أخرىَ ( ،مه َننَة ال�سيا�سي) كما عنونت حمامي مقالها( .حمامي1995 ،؛ 2000م)
يف جمال الزراعة ،كانت اللجان املنبثقة من الف�صائل ال�سيا�سية جتتمع لتنظيم العمل ا َ
جلمعي لكافة
احلركة الوطنية ،حتت ا�سم «جلنة التن�سيق العليا الزراعية» .املنا�ضلون ممن التقيناهم ،وبع�ض
م�س�ؤويل املنظمات غري احلكومية التي تعمل بامل�رشوع ،هم ب�شكل عام متطوعون� ،أو يتلقون م�ساهمات
مالية حمدودة من �أحزابهم ال�سيا�سية �أو جمعياتهم ،وقليلة جد ًا تلك احلاالت التي كانت تتلقى راتب ًا
�شهري ًا ،وذلك ب�سبب ق ّلة التمويل .كان التفاعل بني ه�ؤالء املنا�ضلني «املهنيني» تدور َرحاه يف �إطار
�سيا�سي يتم توجيهه من الف�صائل ال�سيا�سية.
 -23دون الدخول يف تفا�صيل �أو حتليل �أ�سباب هذا الرتاجع الذي يعتربه البع�ض ب�سبب التناف�س الف�صائلي وما ُي�س ّمى «ع�سكرة االنتفا�ضة»
عرب القوات ال�ضاربة للف�صائل والتح�ضري ملرحلة ال�سالم.
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بعد توقيع اتفاقيات (�أو�سلو) ،و�إن�شاء �سوق عمل عام (قطاع عام) ،والذي �سمح بتوظيف منا�ضلي
«فتح» ب�شكل خا�ص� ،أدت املنظمات غري احلكومية هذه املهمة ملنا�ضلي الي�سار ب�شكل خا�ص .وك�سائر
اللجان ،اختفت اللجنة العليا لتن�سيق الزراعي ،حيث بد�أ �أع�ضا�ؤها بالعمل يف هياكل و�أج�سام جديدة:
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،املنظمات غري حكومية ،ووكاالت التنمية الدولية ،بالإ�ضافة لوكاالت
رتجم االهتمام الدويل بالأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة بازدياد التمويل فح�سب؛ بل بعر�ض
املمولني .مل ُي َ
فر�ص عمل ال�ستقطاب الكفاءات املحلية ،مما يف�سرّ مرور بع�ض الفاعلني من العمل يف م�ؤ�س�سات حملية
�إىل م�ؤ�س�سات �أجنبية ودولية ،حتى ا�ستقر املقام ببع�ض ممن �إلتقيناهم بالعمل يف املنظمة الدولية
بقي ه�ؤالء املنا�ضلون «املتخ�ص�صون» يعملون يف ال�شبكات نف�سها التي ت�شكلت يف
التنموية .وبالتايلَ ،
مرحلة (الإق�صاء الق�رصي والطوعي) من �سوق العمل الزراعي �أثناء االحتالل املبا�رش الإ�رسائيلي قبل
(�أو�سلو)� ،إىل ان�ضمامهم لأ�سواق العمل بعد (�أو�سلو) من �سلطة ومنظمات خمتلفة.
هذا االنتقال �أدى �إىل تغيرّ �ألقابهم وم�سمياتهم من خالل املنظمات التي يعملون بها ،وتغيرّ املل�صق
الذي ُيع ّرف بهم ،فت ّم التح ّول من منا�ضلني «متخ�ص�صني ومهنيني» ميثلون ف�صائل وطنية يف اللجان
ال�شعبية� ،إىل موظفني «مهنيني» ميثلون منظمات غري حكومية قطاعية� ،أو �سلطة وطنية فل�سطينية� ،أو
م�ؤ�س�سات دولية عاملة يف التنمية� .إذن التحول من العمل الن�ضايل املتج�سد باللجان ال�شعبية �إىل هذا
الن�سق اجلديد من العمل ،املنظمات غري احلكومية ،ال ي�أتي من فراغ ،فمن جهة ،عملية خلق املنظمات
غري احلكومية تقوم بفر�ض احلدود اجلديدة لعمل ه�ؤالء املنا�ضلني ،ومن جهة �أخرى ت�ش ّكل امل�شهد
معنى لن�شاطاتهم.
اجلديد ،الذي ي�ضمن ت�أطري تفاعالتهم ،و�إعطاء ً
«ال يتم خلق المؤسسات من فراغ أو في سوق بال جسد ،تعتمد المؤسسات على
عالقات قائمة بين األفراد ،بين منظمات موجودة ،هي نفسها مرتبطة ببعضها
البعض بشكل أو بآخر ،بين مصادر .عملية اإلنشاء هذه هي عملية إعادة صياغة
عناصر موجودة ،المصادر الجديدة فعلي ًا هي مصادر قليلة العدد ،أو على األقل في
بداية نشأتها»)24(.

 .2العمل ا َ
وروحه اجلديدة:
جلمعي اجلديد
ُ

يف العام 1997م ،يبد�أ العمل اجلمعي مب�رشوعنا التنموي ،م�رشوع بقدر ما هو ريادي يف املعنى
التنظيمي اجلديد من جتميع فاعلني متناف�سني فيما بينهم ـ يف مرحلة �رصاع ت�صل �إىل الت�شكيك ب�رشعية
كل منهم وحتى �سبب وجوده يف «احل ّيز العام» الفل�سطيني ،راجع التناف�س بني املنظمات غري احلكومية
وال�سلطة يف هذه احلقبة ،واالتهامات املتبادلة بالف�ساد ،والإق�صاء ،والتبعية لأجندات خارجية ـ بقدر ما
ريادي مبنطقه اجلديد ،واللغة اجلديدة امل�ستخدمة( ،انظر الحق ًا) ،والتي كانت �سابق ًا لغ ًة ن�ضالي ًة
هو
ّ
«متخ�ص�ص ًة» .ي�رشح لنا �أحدهم:
( -24جر�ستي وبارت.)30 :2008 ،
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«مبدأ الشراكة في العمل في هذه الفترة كان يقوم على تقاسم هذا العمل
بين المؤسسات غير الحكومية .ولكن وزارة الزراعة كانت أيض ًا مؤسسة تنفيذية،
وهذا أدى إلى أن التنفيذ كان مقسم ًا على أربع مؤسسات (ثالث منظمات غير
حكومية والوزارة))25(»...

العمل� ،أو بالأحرى ميزانية امل�رشوع ،مت تق�سيمها بالت�ساوي ،فعلى الرغم من اختالف حجم هذه
امل�ؤ�س�سات ون�سبة متثيلهاّ ،مت تقا�سم التنفيذ ،و�إعطاء كل م�ؤ�س�سة احل�صة نف�سها ،وهذا ما ُيف�سرّ
ح�صول وزارة الزراعة على احل�صة نف�سها التي ح�صلت عليها �أي منظمة غري حكومية يف بداية العمل.
عت روح العمل ال�سابق نف�سها يف تق�سيم العمل بني
هذا ُيظهر �أن ال�سنوات الأوىل من تنفيذ امل�رشوع تت ّب ْ
الف�صائل عرب اللجان ال�شعبية�( ،أي لغة املحا�ص�صة والكوتا).
�إنّ املنطق اجلديد الذي مت ا�ستداخله عرب هذا امل�رشوع مل ُي ِلغ املنطق القدمي ب�شكل فوري ،وهذا يتنا�سب
مع عملية ف�صل �أو قطع متدرجة ولي�ست عملية ف�صل مبا�رشة :ت�شكيل �إطار جديد للعمل امل�شرتك لهذه
املنظمات غري احلكومية حتت �إ�رشاف املنظمة الدولية التنموية بد ًال من الإطار امل�شرتك املنبثق عن
اللجنة العليا للتن�سيق الزراعي حتت �إ�رشاف احلركة الوطنية.
تطبيق هذه الروح اجلديدة يحدث ب�شكل تدريجي دون الإلغاء التام لل�سياق �أو املرياث ال�سيا�سي
االجتماعي� ،أو حتى دون التجاوز التام حلالة التناف�س بني املنظمات غري احلكومية فيما بينها من
جهة� ،أو مع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من جهة �أخرى .هذه امل�شاكل يتم جتاوزها �ضمن ّي ًا بفعل
بحكم العمل امل�شرتك للأطراف املتنازعة ،والذي ميثل نوع ًا من االعرتاف امل�شرتك العملي،
الوقت ،وذلك ُ
ً
واملتبادل بني ه�ؤالء الفاعلني .ونرى �أن امل�رشوع ي�شكل �أدا ًة ممُ� َأ�س َ�سة لروح العمل اجلديدة ،والتي
تنعك�س الحق ًا يف م�سارات امل�ؤ�س�سات والأفراد (انظر الحق ًا) .فمن الآن و�صاعد ًا ،يتم التفاعل بني
ه�ؤالء الفاعلني واملنظمات من خالل امل�رشوع الذي ي�شكل مكان ًا للعمل امل�شرتك ،ف�إنه ُيعترب كذلك مكان ًا
لالعرتاف العملي امل�شرتك.
من جهة �أخرى ،تعاملت املنظمة الدولية التنموية مع املنظمات غري احلكومية يف البداية (كمتعاقد) ،مما
يجعل عمل هذه امل�ؤ�س�سات ُينظر �إليه على �أنها وكيلة لتقدمي اخلدمات .ومع مرور الوقتّ ،مت التفكري
بااللتفاف على هذه امل�ؤ�س�سات ،وتوكيل القطاع اخلا�ص مبا�رش ًة مبثل هذه الأعمال .يف النهايةّ ،مت اعتبار
املنظمات غري احلكومية «�رشكاء( ،»partner)26وتوكيل القطاع اخلا�ص يخ�ضع ل�صالحيات هذه
م�ستوحى من �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية ،من تقا�سم العمل با�سم «ال�رشاكة»،
امل�ؤ�س�سات .وهذا االعتبار
ً
و «ا ُ
حلكم الر�شيد» ،حيث يتم من خالله تقوية وتفعيل دور احلقل املجتمعي� ،أو ما ُي�س ّمى وفق هذه
( -25مقابلة ،جنوب ال�ضفة� ،آب .)2009
 -26للمتعاقدين  contractorيكون هنالك عقد � contractأما لل�رشكاء  partnerفيكون اتفاقية تعاون project cooperation
. agreement
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يهجن �سلوك الفاعلني
الأدبيات بـ ِ «املجتمع املدين» .هذا الإطار ال ي�شكل النظام اجلديد الذي �سوف ّ
وخطابهم فح�سب؛ بل يذهب �إىل �أبعد من ذلك ،وهو �رشعنة تدخل وتطبيع وجود امل�ؤ�س�سة الدولية
العاملة يف جمال التنمية ،والتي ت�صبح م�س�ؤولة عن عمل جمموع الفاعلني املحليني( ،الوزارة واملنظمات
غري احلكومية جمتمعة).
هذا التحول نحو منوذج جديد يت�ضمن عملية (�إق�صاء لل�سيا�سة) ،مفهوم يتخلله بع�ض الغمو�ض،
ويثري العديد من اجلدل ،والذي نكتفي بالإ�شارة �إىل نتائجه اللغوية يف هذه الدرا�سة فقط (انظر الحق ًا).
هذا بالإ�ضافة لعملية (التفريغ ال�سيا�سي) ،والدينامية املركبة التي ت�سيطر على تفاعل املنظمات غري
احلكومية وعالقتها بالف�صائل والأحزاب ال�سيا�سية ،والتي �سنعاجلها يف مقال �آخر.
ففي الوقت الذي تَظهر فيه املنظمات غري احلكومية وك�أنها ال �سيا�سية �أمام املمولني ،تَختَبئ خلف
�أحزابها ال�سيا�سية عندما تواجه م�شكلة مع ال�سلطة (انظر حمدان( ،)2006 ،والذي طالب ب�إعالن
االنف�صال التام بني الف�صائل وهذه املنظمات ،لوقف ما �أ�سماه «انتهازية» هذه املنظمات من جهة،
وتن�صلها من م�س�ؤولياتها �أمام ف�صائلها من جهة �أخرى) ،دون تف�صيل هذه النقطة املهمة ،فمعظم
ّ
الكوادر احلزبية انخرطت يف قطاع املنظمات غري احلكومية ،مما انعك�س يف القدرة املالية والـت�أثريية
لهذه املنظمات ،والتي جتاوزت �أحيان ًا قدرة الف�صائل التي انبثقت عنها هذه املنظمات (�أنظر الحقا))27(.
وبالرغم من التعقيد الذي يعرتي هذه املفاهيم ،ف�إنّ بع�ض الأمثلة ت�ستطيع �إي�ضاح اخلطوط العري�ضة
لهذه العملية ،وعلى �سبيل املثال ،ف�إنّ ال�شخ�ص املركزي ،ومن�سق امل�رشوع من قِبل الدولة املانحة مع
امل�ؤ�س�سة الدولية امل�س�ؤولة عن امل�رشوع هو فل�سطيني ،وكان �سابق ًا �أحد املنا�ضلني املجتمعيني خالل
الثمانين ّيات ،والآن ميثل دولة مانحة(� .)28أحدهم ي�رشح لنا هذا التحول:
«مع مرور الوقت صار هناك تحول ،حتى داخل المؤسسة نفسها ،الفجوة gap
اتسعت بين المؤسسة ومرجعها السياسي ،وذلك ألن ك ًال منهما لديه مفاهيمه،
وبـهذا يرى كل منهما األشياء بطريقة مختلفة؛ ما أدى إلى اتساع المسافة بين
السياسي والمهني)29(»...
ولتدعيم وجهة نظره ،يعطينا َم َث َلني :الف�صل بني حزب ال�شعب و�إحدى منظماته ال�صحية ،وم�شاركة
م� ّؤ�س�س منظمة غري حكومية تابعة للحزب يف احلكومة احلالية الفل�سطينية على الرغم من معار�ضة حزبه
لقبول امل�شاركة يف الوزارة .ون�ؤكد على ما رواه لنا حمدثنا� ،إذ �أ�شار لنا فاعل �آخر ب�أن الوزير املعني كان
من �أكرث الوزراء ّ
حظ ًا بالتّهاين يف اجلرائد املحلية وال�صادر جز ٌء منها من قبل املنظمة غري احلكومية،
 - 27على �سبيل املثال انظر احلالة الدرا�سية يف �أطروحة الدكتوراه لكارولني �أبو �سعدى (�أبو �سعدى.)2005 ،
-28جند م�سارات متثل عك�س هذه احلالة ،من �ضمن العاملني الذين قابلناهم يف �إحدى امل�ؤ�س�سات املحلية �شخ�ص كان قد عمل قبل ذلك يف املنظمة الدولية
التنموية ،ما يهم هنا هو ال�شبكة نف�سها.

( -29مقابلة ،جنوب ال�ضفة� ،آب 2009م).
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والتي كان يعمل فيها .ي�ضيف متحدثنا:
بحكم عمله
«هذا ُيظهر اختالف ًا في مفاهيم التنمية ،أو المفاهيم المؤسساتيةُ ،
في المنظمة غير الحكومية ،غير رؤيته ،وأصبحت مختلفة عن رؤية حزبه)30( .»...
َّ
ُي�ؤ ّثر امل�شهد اجلديد واملنظمات غري احلكومية على «الر�ؤية» ،وتُ�ستبدل الر�ؤى القدمية ب�أخرى جديدة،
وتُ�صبح املنظمات غري احلكومية �أحيان ًا �أقوى من الأحزاب ال�سيا�سية التي �أن�ش�أتها ،وت�شكل بالتايل
رافع ًة مالي ًة وب�رشي ًة (موظفني وقاعدة �شعبية) للم� ِّؤ�س�سني �أنف�سهم ،وذلك النخراطهم القوي مع
م�ؤ�س�ساتهم ،حيث ن�ستطيع ت�سمية هذه املنظمات ب�أ�سماء م�ؤ�س�سيها (البع�ض ي�سميها ممَ الك).

 .3التح ّول يف دَور املنظمات غري احلكومية /معايري اختيار هذه امل�ؤ�س�سات:

حا َل هدف تقوية دور املنظمات غري احلكومية  -وامل�ستوحى من �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية ُ -دون
ا�ستبدال هذه املنظمات بالقطاع اخلا�ص يف عملية تنفيذ امل�رشوع� ،إذ دار النقا�ش حول �إعطاء القطاع
اخلا�ص م�س�ؤولية التنفيذ مبا�رشةً ،دون املرور باملنظمات غري احلكومية .وا ُ
حل ّجة �أو الب ّينة متثلت يف �أن
هذه املنظمات ت�ؤدي دور ًا مدني ًا� ،أو عم ًال جمتمعي ًا ( civil workبلغة متحدثنا) ،بجانب القيمة امل�ضافة
االقت�صادية للعمل .فعدد املنظمات غري احلكومية العاملة بامل�رشوع ارتفع من ثالث منظمات يف البداية
�إىل �أكرث من ع�رش يف العام 2008م ،مع الأخذ بعني االعتبار �أنّ م�شاركة املنظمات غري احلكومية �شجع
البنك الدويل على التفكري بتمويل هذا امل�رشوع ،على الرغم من �أن الزراعة لي�ست �أحد �أولوياته ،وبهذا
تكون العالقة املبا�رشة مع امل�ستفيدين عرب املنظمات غري احلكومية.
ومن جهة �أخرى ،قامت امل�ؤ�س�سة الدولية العاملة يف جمال التنمية ،بالإ�ضافة لوزارة الزراعة ،ب�إعداد
قائمة من املعايري الختيار املنظمات غري احلكومية املنا�سبة لتنفيذ ن�شاطات امل�رشوع ،ومن �ضمنها:
•خربة املنظمة يف املجال ،ومدى انخراطها لدى املزارعني :امل�شاريع املنفذة من قبل املنظمة،
ميزانياتها ،وجناح املنظمة تُعتمد كم�ؤ�رشات لهذا املعيار.
•�أهداف ر�ؤية مهمة املنظمة غري احلكومية :يجب �أن تعك�س مقاربة م�شاركة (امل�شاركة ومقاربة
مر ّكزة على م�شاركة املزارعني) .participatory and farmer-centered approach
•ال�شفافية وامل�س�ؤولية املالية :وجود حما�سب للمنظمة غري احلكومية� ،أو فريق حما�سبي ،وممار�سة
التدقيق الداخلي واخلارجي ،و�أن يكون لديها تقارير مالية وح�ساب مايل.
•عدد العاملني والطاقم التنفيذي املهني.
•ال�سمعة الطيبة يف املجال الزراعي ح�سب ت�صنيف وزارة الزراعة ور�أي اللجنة)31( .
ُّ
املنظمات غري احلكومية املختارة تُدعى املنظمات املحلية املنفِّذة
 - 30امل�صدر ال�سابق.
( -31امل�صدر :وثائق امل�رشوع).
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 .organizationsكل منظمة تُ�س ِّمي من�سق ًا عنها ،يكون م�س�ؤو ًال عن االت�صاالت ،والتقدم يف العمل،
وب�إر�سال التقارير لإدارة امل�رشوع .يجتمع مدير امل�رشوع ،ومن�سقو املنظمات ،وم�س�ؤول من الوزارة،
وممثلون �آخرون للأق�سام املحلية للوزارة ،مر ًة �شهري ًا ،ملناق�شة التقدم يف تنفيذ امل�رشوع.
نالحظ غياب املعيار ال�سيا�سي يف اختيار املنظمات ،على الرغم من �أنه �أمر مف�صلي لطريقة العمل قبل
(�أو�سلو) يف اللجان العليا للتن�سيق ،عندما كانت اللجان ال�شعبية تقوم مقام الناطق املجتمعي با�سم
الف�صائل الوطنية ال�سيا�سية .ولكن يف الوقت نف�سه ،للح�صول على ح�ساب بنكي ،يجب �أن تكون
م�سجلة يف وزارة الداخلية .مبدئي ًا ،الت�سجيل ال ميثل �إ ّال �إ�شعار ًا ،ولي�س طلب �إذِن .ولكن
املنظمات ّ
بعد �أحداث غزة يف العام 2007م ،و�إعالن حالة الطوارئ يف ال�ضفة الغربية (مر�سوم 2007/16م)،
والذي مبوجبه ُي�سمح لوزارة الداخلية مبراجعة جميع تراخي�ص املنظمات غري احلكومية .ونتيجة لهذه
الأو�ضاعّ ،مت �إغالق العديد من املنظمات غري احلكومية( ،معظم املنظمات املقربة من حما�س) ،ومنظمات
�أخرى مل ت�ستطع احل�صول على الرتاخي�ص( ،)32فاملعيار ال�سيا�سي الغائب من وثائق امل�رشوع يعود
بحكم ال�سياق.
بقوة هنا ب�شكل غري مبا�رش ُ
من خالل قراءة وثائق امل�رشوع ،يتبينّ �أنّ طلب م�شاركة املنظمة غري احلكومية يف تنفيذ امل�رشوع
يجب �أن يكون م�صحوب ًا ب�شهادة ت�سجيل ،وتاريخ الت�سجيل ،والوزارة التي ّمت من خاللها ا�ست�صدار
�سن قانون 2000م اخلا�ص باجلمعيات ،ف�إن بع�ض املنظمات كانت
الرتخي�ص .يف الواقع ،قبل عملية ّ
م�سجلة لدى الوزارة املعن ّية ،ولي�س لدى وزارة الداخلية .فبالتايل هذا ال�رشط ،وظاهره التّقني والإداري
َّ
�أو البريوقراطي «املهني» يعك�س جانب ًا �سيا�سي ًا بامتيازَ ،كون م�ؤ�س�سات حما�س م�ستثنا ًة بحكم الواقع.
كما ر�أينا ،ف�إنّ تط ُّور دور املنظمات غري احلكومية من (متعاقد) �إىل (�رشيك) يتزامن مع ارتفاع يف
عدد املنظمات امل�شاركة .امل�رشوع ُيعبرّ عن الأيديولوجية النيوليربالية :م�شاركة (املجتمع املدين)
وم�ؤ�س�ساته ،وهو �أي�ض ًا مكانٌ لالعرتاف امل�شرتك من قبل جميع الفاعلني العاملني بامل�رشوع.

َ .4فـردَنة امل�ستفيدين:

ج�سد النموذج اجلديد ت�صوير ًا جديد ًا للعامل عرب تعريفاته ،ونظرته ل�رشائح امل�ستفيدين ،ول�سنا هنا
ُي ّ
ب�صدد ر�صد تغيرّ حمدود على امل�ستوى اللفظي� ،أو ال ُّلغوي� ،أو التقني� ،أو املنهجي ،فمن ا�سرتاتيجية
ال�صمود التي تخللت حقبة ما قبل (�أو�سلو) ،وحتديد ًا �أعوام الثمانين ّيات ،والتي �شملت جميع
الفل�سطينيني يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة العام 1967م� ،إىل هذه الإ�سرتاتيجية اجلديدة املعتمِدة على
م�رشوع «التنمية» ،والتي ت�ستهدف «م�ستفيدين» ،نالحظ عملية َف ْر َد َن ٍة للفعل ،وللعالقات االجتماعية،
ولل ُبعد اجلمعي على �أكرث من م�ستوى.
 -32انظر2008 ،ICHR( :م) ،قانوني ًا يتم الت�سجيل عرب التقدم طلب من قبل ثالثة من امل�ؤ�س�سني ،وبغياب الرد من قبل وزارة الداخلية
خالل �شهرين ،تُعترب اجلمعية م�سجلة ،وفق القانون نتحدث عن �إجراءات ت�سجيل ولي�ست ترخي�ص.
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�إنّ دخول م�صطلحات مالية و�إدارية مثل «ال�شفافية» ،و«امتالك» امل�رشوع من قبل امل�ستفيدين يو�ضح
هذا التحول التقني ،ويكاد يعك�س ُج َّل اهتمام م�س�ؤويل امل�رشوع بالأبعاد املالية والتقنية ،وذلك من خالل
ت�أثري �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية يف �إعطاء الأولوية لل ُبعد املايل التقني ،والذي غالب ًا ما ُيغفل العالقات
املجتمعية ،ويتعامل معها ب�سطحية ،كما ر�أينا يف ر�سالة النا�شطة من زميبابوي للممول يف مقدمة هذه
الدرا�سة� ،إذ ي�ستبدل الرقم الإن�سان ،ويت ّم �رشح هذه العالقات وفق  ،Frameworkيعتمد امل�ؤ�رشات
واخلانات الت�صنيفية املعدة �سلف ًا.
ونالحظ �أنه يف بداية امل�رشوع كانت كل منطقة تدخّ ل تُعامل كوحدة واحدة ،ويتم اعتبار جمموع
املزارعني امل�ستفيدين يف نف�س منطقة التدخُّ ل كمجموعة واحدة� ،أو ج�سم واحد .ولتطبيق مفهوم «امتالك
امل�رشوع وم�شاركة املجتمع» ،كان يجب على امل�ستفيدين امل�شاركة مالي ًا يف تكاليف امل�رشوع� ،إذ كان
بع�ض املزارعني يج ُد �صعوب ًة يف عملية الدفع؛ مما ي�ؤخر العمل بامل�رشوع كام ًال يف منطقة التدخُّ ل املعتربة
كوحدة ،وبالتايل �أ ّدى مثل هذا الت�أخري يف التنفيذ �إىل عزوف بع�ض املزارعني «امل�ستفيدين» عن امل�شاركة
بامل�رشوع.
من جهة �أخرى ،وللإجابة عن �رشط «ال�شفافية» لكل موقع تدخُّ ل ،كان هناك ح�سابان بنكيان منف�صالن:
الأول به املبالغ املح َّولة من املنظمة الدولية العاملة يف التنمية ل�صالح املنظمة غري احلكومية املنفذة يف
املوقع ،واحل�ساب الآخر ال�ستالم م�ساهمات املجموعة امل�ستفيدة ،وتُدير هذا احل�ساب جلنة منتخبة من
املزارعني ،بالتن�سيق مع املنظمة غري احلكومية ،وال ُب ّد من توقي َعني على الأقل ل�رصف �أي (�شيك)،
�أحدهما من ممثل املزارعني ،والآخر من ممثل املنظمة غري احلكومية.
لكن ،ولتفادي عملية الإبطاء يف العمل الناجتة عن هذه الإجراءات املاليةّ ،مت �إلغاء فكرة اعتبار موقع
التدخّ ل كوحدة واحدة ،و�أ�صبح التعامل مع املزارعني ب�شكل مبا�رش وفردي ،مع �إبقاء ا ُ
حلكم على
�أدائهم يف العمل ،وبالتايل يتم الدفع للمزارعني ب�شكل مبا�رش على طريقة مبلغ مقطوع ،ح�سب التقدم يف
تنفيذ العمل ،و َبعد الت�أكد من َجودة العمل املنفَّذ ،وح�سب م�س�ؤويل امل�رشوع ،ف�إنّ هذه الطريقة تُ�س ّهل
عمل الفاعلني يف امل�رشوع ،وتُي�سرّ عملية التقييم والنجاعة والفاعلية.
�إنّ احلل املقرتح مل�شكلة ظاهرها تقني �أو بريوقراطي �أو عملي يعك�س ت�صوير ًا جديد ًا للعامل ،انبثق
عن النموذج «التنموي» .ومن ناحية �أخرى ،كان للم�رشوع يف البداية ٌ
هدف مزدوج (خلْق فر�ص عمل
وم�ساعدة املزارعني) ،وتغطية �أكرب عدد ممكن من امل�ستهدفني .لهذا مت تعريف امل�ستفيدين لي�شمل هذه
التعريف :جميع امل�ستفيدين من امل�رشوع ،وح�سب اللغة امل�ستخدمة يف امل�رشوع ،two target groups
�أي جمموعتني من امل�ستهدفني ّمت حتديدهما :املزارعني ،والعاطلني عن العمل .ي�رشح لنا �أحدهم:
«كنا نستهدف المزارعين بمساعدتهم على استصالح قطع أراضيهم كي يتمكنوا
الحقا ،وهذا من شأنه أن يكون بمثابة استثمار ُمد ّر لدخل العائلة،
من العمل بها ً

32

التنمية التطبيقية

والعمال الذين فقدوا أعمالهم في (إسرائيل) ،كان ممنوعا أن يكون العامل
ِ]الذي يعمل في إنشاء البنية التحتية للمشروع ،من آبار طرق أسوار [ٍ...أن يكون
هو نفسه مالك ًا لألرض الخاضعة لالستصالح ،كان لدينا مجموعتان منفصلتان من
المستهدفين ،مع فصل بينهما ،فمن كان المزارع المستفيد ،يجب أال يكون هو
نفسه العامل ،والعكس صحيح ،حتى األقارب من الدرجة األولى له ،كنا نقوم بتح ّرٍ
()33
 investigationوكنا صارمين بهذا الموضوع."....

هذا التفريق بني �رشيحتني منف�صلتني ُينكِر ب�شكل �ضمني وجود العائالت ،والعالقات املجتمعية ب�شكل
�أو�سع ،على الرغم من عدم �إهمال العائلة ب�شكل مطلق� ،إذ ما زالت تنعك�س يف امل�ؤ�رشات الرقمية.
فالنظرة للعامل تعتمد على جمتمعات (فردانية غربية) م�ستقاة من روح النموذج اجلديد ،وغالب ًا ما
تتج�سد يف �أرقام� .إنّ ت�صوير العامل والواقع بهذا ال�شكل واجه �صعوبات يف التطبيق على الأر�ض،
وا�ستلزم تعديالتٍ �أخرى ذات طبيعة تقنية َمر ًة �أخرى ،فقد واجه الفاعلون يف امل�رشوع حقيقة مفادها
�أنّ العائلة الواحدة حتتوي على العمال ،كما حتتوي على املزارعني ،وقد ّمت �إلغاء هذا التفريق واعتبار
املزارعني ال�رشيحة الوحيدة امل�ستفيدة من امل�رشوع ،والتي مت ّثل وحدة العائلة.

ميكننا مالحظة �أن الإجراءات ّ
مت تغيريها على م�ستو َيني:
املوجهة لل�شعب الفل�سطيني حتولت مل�ساعدات
•على م�ستوى املجتمع الفل�سطيني :امل�ساعدة ّ
(جمموعات م�ستهدفة)� ،أو (عاطلني عن العمل)� ،أو (مزارعني). ...
•على م�ستوى التجمعات �أو املجموعات امل�س�ؤولة عن مواقع التدخّ ل :يف البداية كانت تُعترب كوحدة
واحدة ،ويتم �إدارة املوقع من قبل جلنة منتخبة ،تبع ًا لعملية الفردنة التدريجية ،والتي تُغ َّلف
بظاهر تقني( ،رمبا بدون ق�صد ،حلل م�شاكل تقنية وعملية الظاهر) ،بد�أ متثيل املوقع مب�ستفيد
واحد فقط ،ميثل العائلة (النووية) امل�ستفيدة� ،إذ ًا؛ ممثل واحد للعائلة الواحدة .ومع �أن ذلك
امل�ستفيد واحد ،يتم �إح�صاء عدد �أع�ضاء العائلة جميع ًا كم�ستفيدين ،و�آخرين كم�ستفيدين غري
مبا�رشين .وهنا نعود �إىل عملية تقدمي العائلة على �أنها جمموع من الأرقام ،و�إهمال العالقات
االجتماعية ،لأنه لي�س بالإمكان التعبري عن هذه العالقات وفق الإطار الرقمي �أو من خالل
امل�ؤ�رشات.
يف النهاية ،ف�إنّ امل�ستفيدين املبا�رشين من امل�رشوع هم املزارعون فقط (الفقراء) ،والذين يقعون يف
منطقة تغطية امل�رشوع نف�سه ،وليتم �إقرار اختيار امل�ستفيدين ،يجب تعبئة العديد من النماذج ل�ضمان
تطبيق املعايري التالية:
•عائلة املزارع تقع يف منطقة تغطية امل�رشوع ،ودخلها ال يتجاوز  2000دوالر �سنوي ًا.
( -33مقابلة ،جنوب ال�ضفة� ،آب 2009م).
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•الأولوية تُعطى للعائالت املزارعة� ،أي العائالت التي يكون الدخل الأ�سا�سي ملُعيلها من الزراعة،
وللعائالت الكبرية العدد ،وللعائالت التي تت�ضمن معاقني ،وللعائالت التي تقع حتت م�س�ؤوليات
الن�ساء.
ً
•يجب �أن يكون �أحد �أفراد العائلة قادرا على العمل يف الأر�ض.
()34
•يجب امتالك الأوراق الثبوتية ال ّالزمة للأر�ض.

 .5التعميم واال�ستخدام املفرط للغة والأدوات الإدارية حتى االبتذال:
اال�ستبدال التدريجي للغة الن�ضال الوطني املتج�سدة يف املكان والزمان
الفل�سطين َّيينْ :

فلنذ ّكر بفر�ضيتنا الأ�سا�سية لهذا الف�صل :منتجات امل�رشوع تتجاوز ُبع َده االقت�صادي ،وم�رشوع
التنمية الذي نعر�ضه هنا ُولِد يف �سياق تناف�سي بني املنظمات غري احلكومية وال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،يف الوقت الذي بد�أ تقدمي منوذج جديد يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة� ،أَ َال وهو «احلوكمة
�أو احلكم الر�شيد» .ولإي�ضاح الت�ص ّور االجتماعي وال�سيا�سي الذي ي�شكله هذا النموذج� ،سنبينّ كيف
يعتمد امل�رشوع على تعميم لغة جديدة ،ون�رش مفرداتها ،والتي ت ّدعي ُبعدها عن ال�سيا�سة« ،الال�سيا�سة»
«واحليادية» ،وهي لغة الإدارة الواجب على الفاعلني بامل�رشوع تبنّيها وتطبيقها)35( .
وفق �أحد الفاعلنيّ ،مت قبول فكرة امل�رشوع �رسيع ًا من قبل ( ،working sector group )36ولكن
ّمت ت�أجيلها من قبل املانحني يف البداية .متحدثٌ �آخر ( )37ي�رشح لنا �أنه مل َيقبل �أي من املمولني متويل
امل�رشوع يف البداية ،فقد كانت (الكلمات) امل�ستخ َدمة يف �أول فكرة للم�رشوع لو�صف �أهدافه على النحو
التايل« :لمواجهة االحتالل واالستيطان ،ومساعدة الفلسطينيين على الصمود على
أرضهم ،والحيلولة دون مصادرة األراضي من قبل االحتالل  .»...فكان احلكم على مثل هذه
الكلمات ب�أنها ال تخدم «ال�سالم» .يقول لنا �أحد العاملني بامل�رشوع« ،كان يكفي أن نـغ ّير هذه
الكلمات بالمصطلحات :خلق فرص عمل في المجال الزراعي ،مشاركة المجتمع
المدني ،والقطاع الخاص »...كي يتم اعتماد امل�رشوع ،وي�ضيف « :نكتب ما يريدون
ونفعل ما نشاء»)38(.
( -34امل�صدر :وثائق و�أوراق امل�رشوع).
-35ميكن اال�ستفا�ضة مبو�ضوع "احليادية الأكادميية" و"مهننة التنمية" ،وبناء �إ�شكالية الفقر ،و�إعادة �صياغة املحلي وفق باراديغم �أو
ت�صويرات غربية ،يف كتاب مواجهة التنمية لأ�سكوبار الـ ما بعد حداثي .انظر ( :ا�سكوبار1995 ،م).
 -36ي�رشح لنا �أحدهم بهذا اخل�صو�ص« :بعد (�أو�سلو) راعي قطاع الزراعة كان احلكومة الإ�سبانية ،ووزارة الزراعة كانت متثل امل�ستفيد
املبا�رش ،واملنظمة الدولية التنموية كانت تلعب دور ال�سكرتاريا .ه�ؤالء الفاعلون جمتمعون � togetherشكلوا working sector
 groupو�أ�صبحت وزارة الزراعة الـ ( .» lead sectorمقابلة ،جنوب ال�ضفة� ،آب 2009م ،امل�صطلحات بالإجنليزية على ل�سان املتكلم).
ف�ضل العودة �إىل الوطن بد ًال من العمل كباحث يف م�ؤ�س�سة �أجنبية
 -37متزوج يف اخلم�سين ّيات من عمره� ،أنهى درا�ساته العليا يف الزراعةّ .
(مقابلة ،و�سط ال�ضفة� ،أيلول 2009م).
(-38مقابلة ،و�سط ال�ضفة� ،أيلول 2009م).
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ب�شكل مبا�رش يف امل�ؤ�رشات ب�شكل فوري( ،متام ًا كما الحظنا �سابق ًا يف غياب النُّظم االجتماعية والعائلة
كم�ؤ�س�سة يف �أرقام امل�ستفيدين)َ ،كون العمل ي�أخذ وقت ًا ،و�أن امل�ؤ�رش يعك�س االنتهاء من مرحلة دون �أن
يعك�س التقدم داخل املرحلة نف�سها .لهذا ي�صعب �أن تنعك�س ب�شكل مبا�رش بع�ض الن�شاطات املنفذة على
الأر�ض يف امل�ؤ�رشات ،لأنّ هذه الأخرية تعك�س احلالة النهائية للن�شاط نف�سه.
بكلمات �أخرى ،يوجد ت�أخري �أو فرق بني التقدم احلقيقي يف العمل والتقدم امل�شار �إليه بامل�ؤ�رشات.
على الرغم من هذا ،مل يتم عر�ض حلول جذرية ملثل م�شكلة كهذه ،وذلك ملحدودية  -حمدودية مفاهيمية
بالدرجة الأوىل  -لغة امل�ؤ�رشات واملحا�سبة املعتمدة كلغة للتوا�صل ،وكون اجلميع مرتبط ًا بعقود مع
ال�سنة املالية �رشط �أ�سا�سي .فبعد �إغالق ال�سنة املالية حما�سبي ًا ،ال ميكن �رصف
املانحني ،حيث احرتام َّ
�أي مبلغ من املال ّمت تخ�صي�صه لل�سنة املالية املغلقة ،والذي قد يعك�س خ�سارة املنظمة غري احلكومية
جزء ًا من امليزانية املخ�ص�صة لها .انظر الحقا كيفية اعتماد املنهج الك ّمي ،ومنهج امل�ؤ�رشات لت�صوير
املجتمعات( ،ونعيد ونذكر بر�سالة النا�شطة يف زميبابوي ملم ّولها) .ن�ستطيع مالحظة النتائج ال�سلبية
ملثل هذا الت�صوير على امل�ستوى الأ�شمل عرب درا�سات عديدة� ،أو�ضحت كيفية �إعادة تعرف الأولويات،
وجعل ما هو يف �آخرها �أو ّلها على غرار(.putting last first )43

إداري:
 .6ال ّتعلي ُم ال ّ
ي�ش ّكل امل�رشوع مكان ًا ترتكز فيه اللغة الإدارية واملحا�سبية ،ويتطلب التمكن من هذه اللغة ا�ستخدام
بع�ض الكلمات وامل�صطلحات حتى باللغة الإجنليزية ،ويعك�س بالتايل نوع ًا من الكفاءة الواجب امتالكها
للعمل ،والبقاء ،والتطور الوظيفي يف (عامل التنمية و�شبكاتها) .وهذا ُيف�سرّ �أهمية التعليم ،والدورات،
خ�صو�ص ًا يف جمال الإدارة ،واملحا�سبة للفاعلني.
انية
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حتى الساعة الثالثة بعد الظهر ،كل العمل كان يدوياً ،بعد زيارة الميدان ...اآلن
هذا العمل يقوم به آخرون في المؤسسة الدولية العاملة في التنمية ...وأنا
نت فهم ًا عملي ًا للتنمية ،ولكن
كو ُ
أعمل في المكتب ،أكثر في التنمية ،بعدما ّ
كان ينقصني ال ُبعد النظري ]لهذا عمل ماجستير في التعاونيات الدولية في
أخذت بعض الدورات التعليمية حول الكيفية التي يصبح
كلية إلدارة األعمال[...
ُ
اإلنسان بها مديراً ،manager ،كثير من الدورات في اإلدارة management،
 ،technicalفي المصادر البشرية ...هذا باإلضافة للدورات الداخلية حول البرامج
المحوسبة)44(»...
نُالحظ �أن امل�ؤ�س�سة الدولية واملنظمات املحلية تعك�س هذا الفهم يف التحول الكبري نحو الدرا�سات
الإدارية عرب الدورات التي تقرتحها على موظفيها ،وهي �شبه �إجبارية للراغبني يف املحافظة على
وظائفهم ،وتطورهم من خالل امل�ؤ�س�سة ،وتعك�سُ العديد من مقاطع املقابالت التي �أجريناها كيف كانت
الإدارة كلمة مرادفة للتنمية� .إن التدريب اجلمعي الذي مت تخ�صي�ص جزء من ميزانية امل�رشوع له،
والذي يهدف لتطوير قدرات الفاعلني يف امل�رشوع ،ي�ؤكد �أهمية النظرة الإدارية واملحا�سبية يف احلقل
التنموي ،فاختيار ال�شخ�ص املن َت َدب عن املنظمة غري احلكومية لهذا التدريب مل يقت�رص على املن�سق
العامل يف امل�رشوع ،والذي ميثل هذا املنظمة( ،)45و�إمنا كان با�ستطاعة املنظمة انتداب حما�سبها� ،أو �أي
�شخ�ص يعمل يف كتابة التقارير الإدارية واملحا�سبية بها ،ليمثل املنظمة يف هذا التدريب.
�إنّ هيمنة االقت�صاد و�إدارة الأعمال ولغتهما الكمية الرقمية يف و�صف وت�صوير املجتمع لي�ست
خ�صو�صية فل�سطينية ،فمث ًال ،حتدثَ ماك�س فرب ومي�شيل فوكو و�إدوارد �سعيد (انظر قائمة املراجع)
و�سطْ وته ،وا�ستخدامه
عن جدلية عالقة العِلم بال�سلطة وال�سيا�سة ،وهنا يجب حتليل دور العِلمَ ،
لأغرا�ض ال�سيا�سة ،و�إحالل النماذج والت�صويرات للعالمَ  ،وتق�سيم فئات املجتمع بني مهيمِن و�رشائح
يتم �إق�صا�ؤها .وما مي ّيز احلقبة احلالية هو َ�سطوة االقت�صاد ،واعتماد هذا املجال التخ�ص�صي ك�أ�سا�س
لتو�صيف العالمَ مبرجعية نيوليربالية .ونالحظ كرثة العر�ض لربامج املاج�ستري العملي يف �أوروبا
حول التعاونيات الدولية ك�أ�سا�س للتنمية ،والتي عاد ًة ما تنبثق من كليات االقت�صاد ،و�إدارة الأعمال،
وامل ُ َعنْون معظمها بربامج «التنمية».
بكلمات �أخرى؛ يجب فهم هذه املعادلة من خالل الآلية التي يتم عربها خلق الطلب عرب العر�ض
والتوجيه العلمي للمجتمعات ،بنا ًء على النظرة النيوليربالية ،وت�صويراتها للعامل واملجتمعات� .إنَّ مثل
هذا التوجيه لأ ّوليات العِلم ،وهيمنة االقت�صاد ،واللغة االجنليزية ي�ؤ�س�س ملرحلة من الإق�صاء ملجموع
يرجح كفة االقت�صاد ،و�إدارة الأعمال
الفاعلني الذين ال تنعك�س قدراتهم وفق ميزان القوى ،والذي ِّ
( -44مقابلة ،جنوب ال�ضفة ،متوز 2009م).
( - 45اجتماع �شهري مب�شاركتنا ،جنوب ال�ضفة ،متوز 2009م).
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(انظر الحق ًا خا�صية خطاب امل�ؤ�رشات الإق�صائية).
وال ُب َّد من التذكري هنا بكتاب (جلرب ري�ست) الأخري ،الذي جاء بعنوان (االقت�صاد املبتذل :بني الأحالم
والأكاذيب) (ري�ست2010 ،م)� ،إذ ُيظهر الكاتب كيفية تركيب االقت�صاد الر�أ�سمايل عرب فر�ضيات
ا�ستُوحيت �أ�صال من العلوم الطبيعية ،وكيف �أن هذا الرتكيب االجتماعي � -أي االقت�صاد  -ما زال
َيعتمد على هذه الفر�ضيات ،على الرغم من حقيقة حتديثها من قبل م�صدرها� ،أي العلوم الطبيعية نف�سها.

ردي وال َو َ�سطي:
ُم�ستوى ا َمل�شروع ال َف ّ

مفاهيمي يف طريقة العمل ،واملمار�سات اخلطابية الناجتة عن هذا امل�رشوع،
ر�أينا كيف كان هنالك حتول
ٌّ
من خالل فح�ص م�ستويني يف هذا امل�رشوع:
• م�ستوى الفرد نف�سه امليكرو ،microوكيف ّمت التغيرُّ يف م�ساره ،من التحول من العمل يف اللجان
ال�شعبية ،واالرتباط الع�ضوي بالف�صائل� ،إىل االندماج باملنظمات غري احلكومية املحلية والدولية،
بالإ�ضافة للم�ؤ�س�سات الدولية.
َّ
• امل�ستوى ال َو َ�سطي� :أي م�ستوى امليزو  ،mésoوالذي متثل هنا يف �شبكة العمل التي جتمع وزارة
مع منظمات غري حكومية ،وم�ؤ�س�سات دولية ،ومانحني.
ف�شبكة العمل التي و�صفناها مل تُولد بعد (�أو�سلو)� ،إمنا هي ا�ستمرار ل�شبكات مت ت�شكيلها قبل
(�أو�سلو)� ،إ ّال �أن الإطار الراعي وامل� ِّؤطر لهذه ال�شبكات قد تغري ،كما نالحظ �أي�ض ًا �أن �إزاحة الهدف
الوطني يف التحرر ،و�إ�ضافة �صيغة تقنية عملية ،وو�ضع م�سافة مع ما هو ن�ضايل ووطني (با�سم
الال�سيا�سة) ال يحدث دون �إيجاد مربر �أخالقي ملثل هذا التحول ،فال يكفي الإ�شارة �إىل الرواتب -
مهما ارتفعت  -والرتقيات على �أنها ال�ضامن الوحيد لهذا التحول يف ال�شبكات .وهنا ي�أتي ال�س�ؤال ،ما
هو ال ُبعد الأخالقي الذي يربر هذا التحول ،والعمل وفق املنطق اجلديد� ،أو مبعنى �آخر :ما هو املعنى
ا َ
جلمعي الذي يربر �سلوك الفاعلني اجلديد؟
أظن �أن الإجابة ت�أتي من فر�ضيتنا� :أن التنمية غاية نبيلة تكاد ت�صل �إىل حد العقيدة ،ولكن تبقى التنمية
� ُّ
ً
ً
ً
ً
َّ
هنا مفهوما معياريا تقنيا (انظر الحقا) ،و�أنها ب ّررت التحول يف العديد من ال�شبكات ،و�أطرت التحول
الذي و�صفناه من خالل امل�رشوع ال�سابق ،فقد ت�ش ّكلت العديد من ال�شبكات باملنطق نف�سه ،والتحوالت
نف�سها ،ومنها م�شاريع حماربة الفقر املدقع ،والتي ت�ض ّم �أكرث من وزارة ،بالإ�ضافة ملنظمات غري
حكومية ،وم�ؤ�س�سات ،ومانحني دوليني ،متام ًا كما حدث يف ال�شبكة التي ح ّللناها هنا ،ومن ناحية عملية
يجب الإ�شارة �إىل �أن ا�ستمرار مثل هذه ال�شبكات يف العمل ،وحتو ّلها املفاهيمي يخدم اخلطاب التنموي
اجلديد يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة�( ،سنحلله يف الف�صل الثاين) ،على النحو التايل:
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بالن�سبة للمانحني ،فهذا العمل امل�شرتك يجرد االنتقادات التي تتهم املنظمات غري احلكومية بتكرار
العمل ،و�إنّ الكل يعمل ويكرر ال�شيء نف�سه ،دون وجود امل�ستوى الأقل من التن�سيق ،فهي تُظهر نوع ًا
من امل�س�ؤولية من قبل ال�سلطة ،وهذه املنظمات بجانب امل�ؤ�س�سات الدولية ،وتعك�س نوع ًا من التن�سيق
جت�سد �أدبيات امل�ؤ�س�سات
امل�شرتك للعمل اجلمعي� ،أو للعمل املتعلق باحليز العام ،هذا بالإ�ضافة �إىل �أنها ّ
الدولية التي تدعو جهار ًا �إىل (ال�رشاكة القطاعية) ،فهذا ُي�رشعِن وجود هذه ال�شبكات وهذه الأج�سام
بت�صويرها اجلديد ،وي�شكل نوع ًا جديد ًا من الفعل الذي رمبا يكون م�ستقب ًال� ،أو �أ�صبح ح�سب بع�ض
امل�شاهدات ،م�صدر ًا جديد ًا ل�رشعية ه�ؤالء الفاعلني ،كونه يعك�س نوع ًا من احلر�ص امل�شرتك ،وامل�س�ؤولية
يف العمل وتكامليتها ،فت�صبح هذه ال�شبكات م�صدر ًا ل َع َظمة فاعلي التنمية ،و�أ�سا�س ًا لإعطاء قيمة
ال�سيرَ الذاتية للفاعلني( ،حتليل �سِ يرَ هم الذاتية ،)CV
تف�ضيلية خلرباتهم التكنوقراطية ،ومبالحظة ِّ
جند مدى اهتمامهم ب�إظهار هذا النوع من العمل يف ال�شبكات يف خرباتهم ،وذلك ملا له من �أثر �إيجابي يف
تقدير �إمكاناتهم.
من جهة �أخرى ،يوفر هذا النوع من العمل ح ًال مزدوج ًا للفاعلني املحليني ،فمن ناحية املنظمات غري
احلكومية ،فهذا ي�ضمن لها عدم انخفا�ض ميزانياتها بعد قيام ال�سلطة الفل�سطينية ،ويعزّز �سبب
وجودها�( ،أ�رشنا �سابق ًا �إىل تذبذب امل�ساعدات بني ال�سلطة وهذه املنظمات)� .أما من جانب ال�سلطة،
ال�سمعة ،كونها تَقبل العمل امل�شرتك مع ما ُي�س ّمى
فهو ُيظهرها يف َدور امل�س�ؤول ،ويعطيها �صور ًة جيد َة ُّ
يف �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية بـ ِ «املجتمع املدين» ،ويعك�س النهج النيوليربايل يف �إدارة �ش�ؤون البالد.
�إنّ هذه ال�شبكات ت�ستقي فل�سفتها من �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية؛ التي �أ�صبحت الإطار امل� ِّؤطر واملق ِِّيم
ل�سلوك الأفراد ،وامل�ؤ�س�سات ،وم�صدر ت�صوير الواقع الفل�سطيني .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن العمل امل�شرتك
ي�شكل م�صدر ًا جديد ًا ل�رشعية الفعل ال�سيا�سي ،وتقا�سم احل ِّيز العام ،فهو يت�ض ّمن اعرتاف ًا �ضمني ًا
وعملي ًا لكل فاعل بالآخر� ،سوا ًء على امل�ستوى ال�شخ�صي� ،أو امل�ؤ�س�سة املمثلة� ،أو القطاع الذي متثله كل
م�ؤ�س�سة وفق ت�صوير امل�ؤ�س�سات الدولية.
جت�سد ال�شبكة التي ينتجها تنفيذ امل�رشوع �آلية ال�رشاكة القطاعية يف تقا�سم احليز العام ب�شكل
�إذن ّ
ً
مهني ،بعيدا عن ال�سيا�سة الف�صائلية� ،أو النموذج الوطني ،ونالحظ كيف تُ�ساهم مثل هذه ال�شبكات يف
ا�ستدخال اللغة التقنية التي فر�ضها النموذج التنموي ،وكيف ت�صبح مكان ًا لتداول هذه اللغة ،والرتويج
لها من خالل املجتمع وامل�ستفيدين ،وعرب الالفتات التي تعلن عن امل�رشوع ،واملوجات الإعالمية ،ومن
هنا ت�صبح هذه ال�شبكات �إحدى الآليات للرتويج للتنمية امل�ستوحاة من �أدبيات امل�ؤ�س�سات العاملية.
وال ينبغي حتليل هذا التحول على �أنه نوع جديد يف العمل؛ بل �إنّه حتو ٌل يف ت�صوير العامل نف�سه الذي
نعي�شه ،مبا فيه املجتمع من َف ْردنة ،وتق�سيمه �إىل قطاعات و�أرقام وم�ؤ�رشات ،وبكلمات (بولتن�سكي)
لل�سمعة �إىل عامل يحتكم للم�شاريع.
هو انتقال من عالمَ يحتكم ُّ
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السمعة  ...يتم ربطه بالتواصل الجماهيري ،بينما يهتم عالم
«فعالم ُّ
َ
المشاريع بِـ «االتصال الفردي...أو عبر مجموعات صغيرة» .مدينة المشروع
مكونة « ...من عدة مشاريع تضم عدة أشخاص
ُتستخدم كآلية تبرير ُبنية ّ
بعضهم يشارك في أكثر من مشروع ...يمكننا الحديث عن بنية اجتماعية عبر
المشاريع  ..أو تنظيم عام للمجتمع عبر المشاريع)46(»...
وال ُب َّد من الإ�شارة هنا �إىل �إ�شكالية ما ُي�سمى بـ ِ «مهننة» املنظمات غري احلكومية ،عرب ما ُي�س ّمى بـ ِ
«عقالنية» اخلطاب واملمار�سة ،والتخ ّلي عن الأيدولوجيا مقابل االكتفاء بتقدمي اخلدمات ،وفر�ض
التخ�ص�ص التقني ،والذي َح َّد من اللجوء �إىل اجلماهري ك�أ�سا�س ل�شرَ عنة الفعل ،والتدخل يف احل ِّيز
العام .كل هذا يجعل الت�سا�ؤل م�رشوع ًا حول �آليات التمويل يف حتويل الف�صائل ال�سيا�سية �إىل منظمات
�سهلة التطويع ،خ�صو�ص ًا بعد خلق حالة من التبع ّية املالية.
�إنّ التفريغ ال�سيا�سي لكوادر الف�صائل يقوم ب�شكل �أ�سا�سي على توظيف هذا الكادر يف م�شاريع مم َّولة؛
تعمل حتت ُبنى ما ُي�س ّمى ِبـ «املنظمات غري احلكومية» ،وعلى �سبيل املثال ،عندما ُيعر�ض على منظمة غري
حكومية عاملة يف الزراعة م�رشوع ًا «للجندر» ،ف�إنّ املنظمة تقوم بخلق ُبن ّية منظمة غري حكومية ،وتُوظف
كوادر الف�صيل (املق ّرب من املنظمة) من الن�ساء ،وعند انتهاء امل�رشوع ،جتد هذه املنظمة احلديثة الن�ش�أة
نف�سها مليئة بالكادر الن�سائي ،وال�سيا�سي يف الأ�صل ،معتمد ًة بالكامل على الدعم الدويل ،وتنتظر ما
يقرتحه املم ّول من م�شاريع ،فتتح ّول املنظمة من و�سيلة �إىل غاية ،و ُي�صبح هدفها البقاء ،واحلفاظ على
وجودها ،كما يتح ّول الكادر ال�سيا�سي للف�صائل الفل�سطينية �إىل جمموعة من املوظفني (عرب عملية
التوظيف).
وتقوم التنمية ونهج احلوكمة على خلق منظومة خطابية �أخالقية ،لتربير و�شرَ َعنة مثل هذا التحول،
وميكن فهم التفـريغ ال�سيا�سي من زاوية �أخرى ،فالعديد من ال�سيا�سيني الذين مل يحالفهم احلظ يف
االنتخابات الأخريةَ ،وجدوا يف �إن�شاء منظمات غري حكومية طريقة لال�ستمرار يف التدخل باحل ّيز العام؛
�إذ تُ�ش ّكل املنظومة اخلطابية للتنمية الإطار القِـ َي َمي امل ِّربر ملثل هذا العمل ،وقد الحظنا �إن�شاء العديد من
املنظمات غري احلكومية بعد االنتخابات ،يرت�أ�سها من مل يحالفهم احلظ يف االنتخابات ،و�أخري ًا ،ف�إنّ
خلق تبعية اقت�صادية مبا�رشة للمم ِّول هي �إحدى امليزات التي ميكن مالحظتها على امل�ستوى الفردي
وال َو َ�سطي.
ُيع ُّد وجود مثل هذه امل�شاريع غري منف�صل عن ال�سياق املحيط بها ،ف�إذا دفعنا بالتحليل �إىل الأمام قلي ًال،
و�أَخ�ضعنا املمار�سات اخلطابية على امل�ستوى املاكرو macro؛ �أي اخلطاب املهيمِن �أو الر�سمي يف
ال�ضفة الغربية ،نالحظ وجود تقاطعات مع امل�رشوع ال�سابق ،ولربط هذه التقاطعات ومتف�صالتها،
ُخ�ضع اخلطاب التنموي الر�سمي للتحليل؛ لإظهار التغيري الذي اعرتاه.
فلن ِ
( -46بولتن�سكي2000 ،م.)158،198 :
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ل�سطيني:
طاب املُهيمن �أو ال ّر�سم ِّي ال ِف
ال َّتنمي ُة يف ِ
اخل ِ
ّ

يف الوقت الذي تتجذر فيه املمار�سات التنموية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �إىل حقبة ما قبل �أو�سلو،
ف�إننا نالحظ �أن جت�سيدها �آنذاك ارتكز �إىل �أيديولوجيات قومية ،ووطنية ن�ضالية ،على امل�ستوى
اخلطابي على الأقل .فمن ال َه ّبات اجلماعية واالنتفا�ضات ال�شعبية ،ودعم الفل�سطيني لل�صمود على
�أر�ضه من ناحية عملية .وكما ورد �سابق ًا ببعدها النظري ك�أطروحة «التنمية باحلماية ال�شعبية»،
لعادل �سمارة على �سبيل املثال ،جند �أن م�صطلح التنمية نف�سه مل يكن جديد ًا على الأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة .فاملمار�سات التنموية كانت هنا ،على الرغم من بع�ض االلتفاف حول هذه امل�صطلحات من ر�أ�س
املال الفل�سطيني؛ لتح�ضري ال�سوق ال�ستثماراته قبل �أو�سلو« ،كما ر�أينا مع �أ�سطورة التنمية خلليل
نخلة»� .إال �أن الفهم التنموي كان يعك�س ُبعد ًا �أيديولوجي ًا �سيا�سي ًا ،ظهر ب�شكل وا�ضح يف اخلطاب
التنموي الفل�سطيني قبل �أو�سلو ،وكان ي�شكل نظام ًا قيمي ًا وتقييم ًا لل�سلوك والفعل.
�إن التحول الراديكايل من وجهة نظرنا؛ ال ميكن فهمه على امل�ستوى اللفظي فقط ،و�إمنا على املمار�سة
اخلطابية نف�سها ،وعلى النظام القيمي والتقييمي املنبثق من هذه املمار�سات .حيث ينبثق عن هذا
اخلطاب ُبعد ًا معياري ًا ومرجعي ًا؛ لتقييم ال�سلوك الفردي وامل�ؤ�س�ساتي ،بحيث يكون كل �سلوك متوافق
مع هذا اخلطاب �سلوك ًا جيد ًا وتنموي ًا ،وما عدا ذلك يتم �إق�صا�ؤه .كما �أن هذا اخلطاب يعك�س الآلية
اجلديدة ل�رشعنة ال�سيا�سي الفل�سطيني (الفل�سطيني اجلديد) ،و�رشعنة دور وموا�صفات امل�ؤ�س�سة التي
حتاول تقا�سم الفعل يف احل ّيز العام.
ال ميكننا احلديث عن التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف الآونة الأخرية؛ دون الإ�شارة �إىل برامج
حكومتي فيا�ض الثانية ع�رشة والثالثة ع�رشة ،واملعنونة بـ «خطط التنمية يف فل�سطني» ،واملعروفة بخطة
فيا�ض الأوىل والثانية .مل يخت�رص اللغط واجلدل( )47الذي �أثارته هذه اخلطط على الفاعلني والف�صائل
الفل�سطينية ،بل طال حتى امل�ساعد اخلا�ص ال�سابق لكلينتون بخ�صو�ص امل�س�ألة الإ�رسائيلية الفل�سطينية
«مايل روبرت»( )48الذي و�صف دعم منطق فيا�ض بدعم لبقاء االحتالل.
 -47كثرية هي الدرا�سات التي انتقدت �أو �أيدت «�سالم فيا�ض» وخططه .ن�شري �إىل بع�ض منها« :البنك الدويل ي�شيد بخطة فيا�ض و�أن
اجلاهزية و�شيكة لإقامة دولة فل�سطني» (وكالة مع ًا الإخبارية2011/09/17 ،م)؛ ن�رشة بدائل عن مركز بي�سان لأيلول 2008م وحتديد ًا
مقال �إياد الرياحي .نف�س الن�رشة ك�شفت النقاب عن فحوى مقابلة الوزير �أبو دقة جلورج بو�ش ،وبينت هدف الوكالة الأمريكية للتنمية؛
لتغيري ال�سلوك العنيف لل�شباب لكي ي�صبح �سلوك ًا حمفز ًا لل�سالم .من جهة �أخرى ن�رشة «تنمية �أم تطبيع ملقاربة التنمية وامل�شاريع يف
ال�ضفة الغربية» ،ال�صادر عن حملة �أوقفوا اجلدار والتي ر�أت يف م�شاريع ما ُي�سمى التنمية للتطبيع مع �إ�رسائيل واحلفاظ على �أمنها وتقوية
اقت�صادها .من جهة �أخرى يظهر فيا�ض يف �أول � 100شخ�صية عاملية مفكرة وم�ؤثرة يف العامل ح�سب جملة ( Foreign Policyال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية)( ،انظر مع ًا 2009/12/1م)( .انظر �أي�ض ًا مقالة توفيق حداد للرد على الفيا�ضية التي روج لها فريدمان)( .انظر
�أي�ض ًا مقال ناتان ترال ،رجلنا يف فل�سطني ،ت�رشين الأول 2010م والتي تتحدث عن اجلرنال دايتون و�سيا�سات فيا�ض).
http://www.bisan.org/web_files/publications_file/All.pdf,
http://www.stopthewall.org/downloads/PRDPcritique.pdf,
http://thefastertimes.com/Palestine/2009/09/04/%E2%80%9Cfayyadism%E2%80%9D-thomasfriedman%E2%80%99s-field-of-dreams/
http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/oct/14/our-man-palestine/

( -48مايل2010 ،م)
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انعك�ست بع�ض التعديالت ،على الأقل على امل�ستوى اللفظي ،يف خطط فيا�ض ا�ستجابة ملثل هذه
االنتقادات ،حيث كانت اخلطة الأوىل �صادرة بعنوان« :بناء الدولة الفل�سطينية :نحو ال�سالم واالزدهار.
 ،»Building a Palestinian State : towards peace and prosperity 2007ف�صدرت
اخلطة الثانية حتت عنوان« :فل�سطني� :إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة ،»2009 ،ومت الرتكيز فيها على
االحتالل؛ واعتباره �أحد �أهم املعيقات للتنمية .على الرغم من الت�شديد على �إمكانية التنمية يف املقابالت
ال�صحافية ،وحتى يف اخلطط ال�سابق ذكرها ب�شكل عام ،مت الإ�شارة ولو ب�شكل �رسيع �إىل ا�ستحالة
المقيدات االحتاللية ،ومع اإلدراك أن
التنمية امل�ستدامة يف ظل االحتالل« :وبرغم جميع ّ
التنمية المستدامة ال يمكن أن تتحقق في ظل استمرار االحتالل ،فإن واجبنا
الوطني يحتم علينا القيام بكل ما نستطيع إلخراج اقتصادنا من دائرة التبعية
والتهميش ،وإطالق سراحه بما يحقق من دعم مجهودنا لالنخراط في عملية
بناء مؤسسات الدولة وضمان تحقيقها»)49(.
يجدر التذكري هنا مبوجات االنتقادات التي تعر�ضت لها امل�ؤ�س�سات الدولية ،وحتديد ًا برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي؛ بعد اعتماده للناجت القومي للفرد كمكون �أ�سا�سي مل�ؤ�رشات التنمية ،واالنتقادات
التي عك�ست النفور من الهيمنة االقت�صادية يف تكوين نظرة العامل ،وت�صويره التنموي االقت�صادي،
وكيفية �إهماله للعوامل االجتماعية والبيئية .فكان الرد من هذه امل�ؤ�س�سات �أن �أُنتجت م�ؤ�رشات جديدة
لقيا�س التنمية ،بقي �أ�سا�سها اقت�صادي مع جتميل يف ال�صورة؛ عرب �إ�ضافة البعد االجتماعي تارة من
م�ستوى التعليم ،والبعد البيئي تارة �أخرى .ور�أينا بعدها جمموعة جديدة من امل�ؤ�رشات؛ من �ضمنها
م�ؤ�رش التنمية الإن�ساين ،م�ؤ�رشات �أخرى جمندرة ،هذا بالإ�ضافة لبدء ا�ستخدام م�صطلح «التنمية
امل�ستدامة»؛ لإظهار البعد البيئي ،الذي عك�س الإرادة ال�سيا�سية لهذه امل�ؤ�س�سات؛ حلماية الأجيال
القادمة ،وما يف ذلك من قيم نبيلة تعك�س امل�س�ؤولية الأخالقية� ،إال �أن املك ّون الأ�سا�سي لهذه امل�ؤ�رشات
بقي الدخل القومي ،ويف �أح�سن حاالت الدخل القومي للفرد ،وهذا يعك�س قوة ح�ضور االقت�صاد لقيا�س
التنمية� .إال �أن روح الفكر التنموي لأدبيات هذه امل�ؤ�س�سات؛ بقيت ترتكز على االقت�صاد ،واقت�صاد
ال�سوق احلر حتديد ًا .وهذا ما ي�شبه حالتنا هنا ،على الرغم من هذا احلذر املذكور ب�شكل طفيف ،حول
ا�ستحالة التنمية امل�ستدامة يف هذه اخلطة ،تبقى التنمية �أحد �أهم ركائز خطاب فيا�ض وحكوماته �إىل
�أن و�صل يف و�صف التنمية ،يف مقال بعنوان« :هدفنا �إنهاء االحتالل من خالل البناء والتنمية» ،ك�أداة
للحفاظ على الهوية وال�ش�أن الفل�سطينيني ،يقول فيا�ض:
«هدفنا األساسي إنهاء االحتالل من خالل البناء والتنمية ،شدد فياض على
أن دولة فلسطين ستقوم إن أردناها ...قائالً« :ممكن أن يكون هنالك من
يقول ما شأننا بالتنمية ونحن تحت احتالل وحواجز وتهويد..؟ ،وأنا أقول أن
التنمية تحافظ على الهوية ،وتقيم الدولة ،وترفع من شأننا عالي ًا عربي ًا ودولياً،
ويعزز صمود أهلنا وشعبنا»)50(.
( -49برنامج احلكومة الثالثة ع�رشة« ،فل�سطني� :إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة».)13 :2009 ،
( -50وكالة مع ًا الإخبارية� 6 ،شباط .)2011
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مثل هذا الت�رصيح؛ يجعل التنمية جزء ًا �أ�صي ًال وع�ضوي ًا حملي ًا ،ووطني ًا لدى ال�شعب الفل�سطيني� ،إذ
ي�صبح له عالقة بالهوية الوطنية الفل�سطينية ،على الرغم من �أنه وح�سب الت�صوير احلايل يعك�س منوذج ًا
معومل ًا ،و ُيرتجِ م حرفي ًا �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية .دون الدخول باجلدل الدائر حول م�صطلح التنمية
نف�سه ،ودون الرجوع �إىل �أ�صوله اللفظية وا�ستخداماته� ،إال �أنه يجب التذكري ب�أن البع�ض ذهب �إىل
اعتبار التو�صيفات املنبثقة عن التنمية؛ ب�أنها تو�صيفات �سيا�سية بامتياز.
على الرغم من �أنها مغلفة بظاهر مهني وتقني و�إداري� ،إال �أنها تُرتجم الهيمنة العاملية االقت�صادية
وال�سيا�سية ،وبالتايل ف�إن تق�سيم العامل بني «متطور» و«متخلف»« ،جنوب» و«�شمال»« ،عامل �أول»
و«ثالث» ،وعلى الرغم من الظاهر اجلغرايف �أحيان ًا� ،إال �أنها تق�سيمات �سيا�سية بامتياز؛ حيث تفر�ض
معايري ما ي�سمى الدول املتطورة على ما ي�سمى الدول النامية ،وجتعل من القيم امل�ستقاة من هذه الدول
امل�سيطرة معيار ًا �أ�سا�سي ًا للتطور .وال ُبد للإ�شارة هنا ب�أن مبادئ «الندرة يف امل�صادر» ،يتطلب الرتاكم
يف الإنتاج ملحاربة هذه الندرة� ،إذ تربز ك�أهم �أ�سا�سيات االقت�صاد الر�أ�سمايل املهيمن .فت�صبح التنمية
�أدا ًة لفر�ض النموذج العاملي املهيمن ،دون الدخول يف �إعادة ترتيب عالقات القوى العاملية التي تفر�ضها
االقت�صاديات املهيمنة .وهنا تكون التنمية �أداة تطبيع للنظام العاملي اجلديد ،وجعله النموذج العاملي
الأجنع والأوحد ،دون ال�سماح ب�إعادة النظر يف العالقات غري العادلة ،والتي يفر�ضها القوي على
ال�ضعيف على الرغم من الإ�شارة �إليها)51(.
�أما بالن�سبة للو�ضع الفل�سطيني؛ ف�إن اعتبار االحتالل ك�أحد �أهم العوامل املعيقة للتنمية ،يعك�س عملي ًا
جت�سيد ًا لالحتالل نف�سه .فاالحتالل الذي هو �صاحب االقت�صاد الأقوى ،والأقرب �إىل االقت�صاد
الفل�سطيني املنوي فتحه على االقت�صادات الأخرى؛ لي�س متغري ًا �أو عام ًال خارجي ًا على االقت�صاد،
وحتى احلياة الفل�سطينية .واعتباره معيق يجعل منه متغري ًا ميكن حتييده بالعمل ،ولكن الواقع يعك�س
ب�أن هذا االحتالل هو عامل بنيوي و�أ�سا�سي؛ ملنع �أي تنمية �أو حتى قيام مقومات ما ميكن ت�سميته
باقت�صاد فل�سطيني ،ولي�س فقط عام ًال معيق ًا للتنمية .مثل هذا االعتبار النظري انعك�س �أي�ض ًا يف التعامل
مع حما�س؛ على �أنها معيق للتنمية ،بد ًال من �أنها جزء من ال�شعب الفل�سطيني ،ويجب التعامل معها
كم�صدر و�رشيكٍ �أ�سا�سي يف عملية البناء( .)52ال نبالغ �إن قلنا �أن الت�صوير النظري هذا ،وكما �سرنى
الحق ًا يف حتليل مقاربة احلوكمة الر�شيدة؛ ب�أنه يتم �إعطاء ما ي�سمى معيقات التنمية نف�س الوزن،
فت�صبح كل هذه العوامل متغريات ميكن ال�سيطرة عليها ،والتعامل معها ،ورمبا حتييدها ،من «احتالل»
و«حما�س» و«ف�ساد» �إلخ .جعل هذه امل�سائل وهي �أ�سا�س �أي فكر تنموي� ،أي �إنهاء االحتالل كعالقة
 -51لال�ستفا�ضة يف هذا املو�ضوع (انظر ري�ست .)2000 ،ميكننا مقاربة هذه النظرة مع �إ�شكالية احلقوق والقانون الدويل مع الواجب.
نالحظ حالي ًا كيف يت�شبث البع�ض بالقانون الدويل واحلقوق ،بطريقة يتم ا�ستبدال فيها الفعل والواجب الوطني .على �سبيل املثال ،مبا �أن
حق العودة مكفول وفق القانون الدويل لذا يكتفي البع�ض بهذا احلق ،وي�ستبدل به واجب القيام ب�أعمال تكفل حتقيقه .بكلمات �أخرى ،هو
تطبيع للو�ضع القائم عرب القانون الدويل ،ومبد�أ احلق وجعل مبد�أ الواجب والفعل ثانوي ّا.
( -52خطة الإ�صالح والتنمية)101 ،vi :2010 -2008 ،PRDP ،
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هيمنة ،و�إنهاء االنق�سام لي�س فقط كمطلب وطني ،و�إمنا ك�أ�سا�س لل�رشاكة ال�سيا�سية؛ وبالتايل التنموية
و�إنهاء الف�ساد ،جعلها كمتغريات ميكن حتييدها ،لهو جت�سيد للوهم نف�سه.
نعود «خلطط فيا�ض» املتتالية لتو�ضيح هذه النقاط ،و�إظهار بع�ض اخل�صائ�ص العامة والتي من �ش�أنها
�إفادتنا يف تو�ضيح ما ترمي �إليه هذه الدرا�سة:

 .1و�ضع امل�سافة مع ما هو �سيا�سي باملعنى الوطني ،وت�صويره على �أنه
�أ�سا�س الف�ساد:
يف البدء �أ�شارت اخلطة الأوىل �إىل �أن تنفيذها �سيتم بال�ضفة الغربية؛ على �أمل اال�ستفادة من هذه التجربة
لإعادة تطبيقها بغزة الحق ًا( .)53نالحظ مدى حماولة ت�صوير الإدراك للبعد ال�سيا�سي ،وخ�صو�صية
االحتالل للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،ومدى ت�أثري االنق�سام على ما ُي�سمى خطط التنمية ،وعلى الرغم
من الإ�شارة لالحتالل باخلطة الثانية ،بقيت روح الوثائق روح ًا اقت�صادية نيوليربالية ،واعتمادها
القت�صاد ال�سوق احلر كمذهب اقت�صادي( ،)54للحل مع و�ضع م�سافة وا�ضحة مع كل ما هو �سيا�سي
باملعنى الوطني وت�صويره كنموذج منتج للف�ساد.
فمن جهة ،ارتكز التقا�سم الوظيفي داخل وزارات حكومات فيا�ض على البعد املهني� ،أو التكنوقراطي،
وا�ستثناء كل ما هو منبثق عن الف�صائل الفل�سطينية ب�شكل مبا�رش .ففي الوقت الذي مت به اعتبار منظمة
التحرير الفاعل ال�سيا�سي؛ والذي يقود العملية ال�سيا�سية ،وحتديد ًا املفاو�ضات ،مت الرتكيز على البعد
التنفيذي للحكومة .فرنى �أن �آلية اختيار الوزراء؛ اعتمدت على البعد التكنوقراطي ،ومت الرتكيز على
�أن جميع الوزراء هم تكنوقراط ،ومن �أبرز �شخ�صيات ما ي�سمى املجتمع املدين)55(.
ُ
وهنا يتم �إظهار معايري انتقاء الوزراء على �أنهم مهنيون ،ميتازون بال�شفافية واخلربة يف جماالت
تخ�ص�صاتهم ،ولي�س فقط مندوبني �أو منتدبني عن ف�صائل وطنية �أتعبها االنق�سام ،ب�سبب ما يو�صف
ف�شل النموذج الوطني ج ّراء الفئوية واملحا�ص�صة ال�سيا�سية.
من جهة �أخرى ،مت عملي ًا �إظهار نقطة حتول وانف�صال عن املا�ضي وممار�ساته .فقد ت�ضمنت اخلطط
نقد ًا ملمار�سات ال�سلطة املا�ضية من توظيف غري كفء ،وبع�ض عمليات الف�ساد و�سوء الإدارة ،وبالتايل
ا�ستنادها لأ�سا�س مهني ،ومبد�أ اال�ستحقاق يف التوظيف والتخ�ص�ص( ،)56وهنا امتدح الكثري من املانحني
«�إجنازات» �سالم فيا�ض يف جهوده واجنازاته يف حماربة الف�ساد وبناء امل�ؤ�س�سات .هذا ما دفع توما�س
( -53امل�صدر ال�سابق.)5-4 :
 -54يقتب�س حازم النملة عن �رسي حنفي وليندا طرب« :طرحت �أهمية �أن ي�شمل الفعل التنموي مركبني ع�ضويني� :إعادة ت�شكيل االقت�صادات
املحلية �ضمن بنية النموذج الليربايل لل�سوق ،وحترير االقت�صاد من تدخل الدولة� ،أما املركب الثاين؛ في�شتمل على �إعادة ت�شكيل العملية
ال�سيا�سية وفق ًا لنظرية الدميقراطية الليربالية» (حنفي وطرب )30 :2006 ،عن (النملة)15 :2010 ،
( -55خطة الإ�صالح والتنمية)15 :2010 -2008 ، PRDP،
 -56انظر (برنامج احلكومة الثالثة ع�رشة« ،فل�سطني� :إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة»15 :2009 ،؛ الإ�صالح والتنمية-2008 ، PRDP ،
 .)162 ،52 :2010يتم الرتكيز على �أن هذه احلقبة هي حقبة التخ�ص�ص والكفاءة ،انظر املقال« :هذا زمن التخ�ص�ص -فيا�ض ي�شدد على
�أهمية الكوادر امل�ؤهلة» (انظر وكالة مع ًا الإخبارية.)2001/12/20 ،

48

منطق اخلطاب التنموي

فريدمان لو�صف هذا النموذج «بالفيا�ضية» ،والتي ت�ستبدل «العرفاتية»؛ «التي اعتمدت احلقوق �أو ًال
وامل�ؤ�س�سات الحق ًا» ،و�أنه منوذج ًا يجب تعميمه على �سائر الوطن العربي -ح�سب توما�س فريدمان -
«في الواليات المتحدة ،الفياضية هي أكثر المصطلحات إثارة في حوكمة
الوطن العربي ...الفياضية تعتمد على المبدأ البسيط والحقيقي ،والذي يجب
أن تعتمد عليه شرعية كل قائد عربي ،وليس على شعارات الرفض أو الخدمات
األمنية)57(.»..
بالن�سبة له ،الفيا�ضية تعني ال�شفافية وم�س�ؤولية الإدارة التي يجب �أن حتدد �رشعية احلاكم العربي.
وبهذا ينتقده «توفيق حداد»؛ وي�صف تردي حرية التعبري عن الر�أي وما �شابه ذلك يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة يف حقبة فيا�ض ،ويظهر �أن الفيا�ضية لي�ست �إال «حق ًال من الأحالم»(  ،)58متجيد
فيا�ض مل يقت�رص على الأمريكيني ،بل انعك�س �أي�ض ًا لدى الفرن�سيني؛ حيث �أ�شاد ممثل وزارة اخلارجية
يف جل�سة يف  11كانون الأول 2009م يف الوكالة للفرن�سية للتنمية «بيار ديكي�سن» ،باالجنازات امل�رشفة
خلطط الإ�صالح على م�ستوى احلوكمة ،و�إدارة الأموال العامة ،وجهود ال�شفافية ،وعلى امل�ستوى
الأمني ،والذي لي�س له فقط الأثر الإيجابي ال�سيا�سي و�إمنا االقت�صادي( .)59وهنا ال بد من الإ�شارة
�إىل ق�صتني مت ت�سجيلهما �أثناء عملنا امليداين ،الأوىل تتحدث عن جهد �إحدى امل�ؤ�س�سات الدولية؛
لإقرار �سيا�سات ما ُي�سمى عوائد ال�سالم ،»peace dividendes « ،وتقوم الفكرة على مباركة جهود
ال�ضفة الغربية وجمازاة غزة ،ح�سب متحدثنا ،مل يتم اعتماد هذه ال�سيا�سة يف هذه امل�ؤ�س�سة الدولية،
والتي �أثارت جد ًال كبري ًا �أثناء النقا�ش� .أما الق�صة التي مل نت�أكد من �صحتها ،والتي كان لها الكثري
من الدالالت ،حيث روت لنا �سبب ا�ستبدال وزير التخطيط ال�سابق ب�آخر  -طاملا طالب بحل ال�سلطة
�سابق ًا ،-وذلك لرف�ضه امل�صادقة على خم�ص�صات مبا�رشة ملكتب رئي�س الوزراء خارج املوازنة املقررة
خلطة احلكومة ،والتي تمُ ِّكن رئي�س الوزراء من �رصف املبالغ مبا�رشة للم�شاريع التي يراها منا�سبة
دون الرجوع للخطة التنموية ،وبتمويل مبا�رش من الوكالة الربيطانية للتنمية� .إذا ما �صدقت هذه
الرواية ،ف�إنها ت�شابه نوع ًا ما �سيا�سات الراحل «يا�رس عرفات» التي طاملا انتقدها املجتمع الدويل،
والتي كانت ت�سمى ب�سيا�سة «احلقيبة الدوارة»؛ مل�ساعدة كل من يتقدم بطلب م�ساعدة لـ «يا�رس عرفات»،
وكانت �إحدى ركائز مطالب �إ�صالح النظام املايل و�إقرار مبد�أ ال�شفافية .وال�س�ؤال هنا ،ملاذا يتم اعتبار
املبالغ التي كان ي�رصفها الراحل «عرفات» للم�ساعدات االجتماعية نوع ًا من الف�ساد ،و�أما تلك التي
ي�رصفها «فيا�ض» الفتتاح امل�شاريع ال�صغرية خارج خطط التنمية ،بتمويل للتنمية؟ .نكتفي بهذه الأمثلة
على الرغم من العديد من املقابالت التي �أكدت لنا ارتفاع رواتب م�ست�شاري الوزراء ،و�أن معظمهم مت
توظيفهم لعالقاتهم ال�شخ�صية بالوزير .ولكن كان ال بد من الإ�شارة لهذه الأمثلة ،فقط للقول �أن ما
( -57حداد.)2009 ،
( -58حداد.)2009 ،
 -59من حم�رض اجتماع يف وكالة التنمية الفرن�سية  AFDيف باري�س وعلى ل�سان بيار ديكي�سن (وكالة التنمية الفرن�سية.)2009 ،
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ُيعرف مبحاربة الف�ساد يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،يجب �أن يفهم يف �سياق حماربة النموذج الوطني
الفل�سطيني ،لإحالل منوذج التكنوقراط.
�إن التحول املفاهيمي هذاُ ،يظهر مدى �إدخال منوذج جديد للحكم ،وا�ست�سقاء ال�رشعية يف الأرا�ضي
املحتلة .فعملية االنف�صال مع املا�ضي ،و�إدانة املمار�سات امل�سلكية ،ال ت�أتي كنموذج �إ�صالحي فح�سب،
بل هي �إدانة �ضمنية ،وا�ستكمال للجدل حول الف�ساد الذي عرفناه يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة نهاية
الت�سعينات .فمن جهة كانت هنالك مطالب �إ�صالحية فل�سطينية ملحاربة الف�ساد ،وكان هنالك مطالب
دولية وحتديد ًا املطالب املتعلقة مبا ُي�سمى الف�ساد ال�سيا�سي؛ حيث اعتربه املجتمع الدويل �آنذاك
معتمد ًا الرواية الإ�رسائيلية� -أحد �أهم �أ�سباب ف�شل ما ي�سمى عملية ال�سالم .بكلمات �أخرى� ،إن عدمتن�صل ال�سلطة الفل�سطينية ب�شكل قاطع من املقاومة ،ومتويل جزء من جمموعاتها ،كانت تعترب من
�أهم مظاهر هذا الف�ساد .ومبحا�رصة «يا�رس عرفات» ،مت فر�ض من�صب رئي�س الوزراء ،و�رضورة �أن
يكون وزير الداخلية �شخ�ص ًا غري الرئي�س ،كذلك بالن�سبة لوزير املالية ،الذي مل يكن حينها �إال «�سالم
فيا�ض» نف�سه ،كجزء من الإ�صالحات املفرو�ضة على ال�سلطة ،واحلد من مهام عرفات الأمنية والإدارية
واملالية ،وبد�أ �إدخال هذا النموذج اجلديد .ففهم الف�صل مع املا�ضي ينبع من الف�صل مع النموذج املهيمن
�سابق ًا ،والذي كان ي�ستقي �رشعيته  -على الأقل من الناحية اللفظية  -من املقاومة والنهج الوطني .على
الرغم من التحفظات حول بع�ض املمار�سات االنتهازية التي كانت ت�ستخدم الوطنية ومنوذجها ،ف�إن
التحول الذي نتحدث عنه هنا ال ُيدين هذه املمار�سات و�إمنا يتن�صل من النموذج الوطني كنموذج للحكم.
وبالتايل ف�إن التن�صل من هذا النموذج يتم بالتن�صل من �أدواته ونظامه القيمي والتقييمي� ،أي ال داعي
ال�ستخدام معايري ف�صائلية الختيار الوزراء ،لي�س لأنها تتعامل مع قوانني حما�ص�صة م�رضة ،و�إمنا
لأن النموذج اجلديد يق�صي النموذج الوطني كنموذج للحكم وال�رشعية والقيم الخ .وبهذا كان الرتكيز
على التكنوقراط للرتويج للنموذج الليربايل اجلديد يف احلكم ،وا�ستقاء ال�رشعية ،و�إعداد النظام القيمي
والتقييمي؛ �أي تقييم ال�سلوك والفعل ال�سيا�سي نف�سه.
وهنا نالحظ �أن عملية الف�صل مع ال�سيا�سي؛ ت�أتي با�سم مهني وتقني وحتى �أكادميي .فهذا الفعل الذي
يقدم على �أنه تقني هو فعل �سيا�سي بامتياز .جند �أي�ض ًا �أن تق�سيم مبد�أ العمل �إىل �أربعة قطاعات هي
قطاع احلكم ،قطاع التنمية االجتماعية ،قطاع التنمية االقت�صادية ،قطاع البنية التحتية .يف الوقت الذي
�ض ّم قطاع احلكم القطاع الأمني ،مت تطبيقه على �أر�ض الواقع ،ما مت الإ�شارة �إليه يف خطة الإ�صالح
والتنمية( ،)60من رغبة بع�ض املانحني بتجنيد �أفراد ما ُ�سمي امليلي�شيات غري النظامية بالأجهزة
الأمنية ،رغم معار�ضة التوجه النيوليربايل ملانحني �آخرين؛ لتقلي�ص عدد موظفي القطاع العام حتت بند
التق�شف .هنا يجب الإ�شارة �إىل تناف�س املانحني ال�سيا�سي واالقت�صادي فيما بينهم ،دون الدخول يف
تفا�صيل هذا املو�ضوع ال�شائك وحتى خطط فيا�ض �أ�شارت �إىل ذلك .فكتائب املقاومة التي رمبا �أثارت
�أهم االنتقادات املعنونة «بالف�ساد» بداية االنتفا�ضة الثانية ،وما ُ�سمي «الفو�ضى الأمنية» ،يتم التعامل
( -60الإ�صالح والتنمية.)13 :2010 -2008 ، PRDP،
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ونفذنا  515مشروع ًا في مناطق جيم ،وأثبتنا ألنفسنا وللعالم أن مناطق جيم ليست
مناطق متنازع عليها؛ بل جزء من الوطن والخطط .ونفذنا  13مشروع ًا في القدس
وداخل القدس أيضاً...وتحدث عن سبب «النجاح»؛ فقال :أن هناك  3أسباب لتحسين
الرقابة وتحسين الجباية واإلدارة السليمة ،ثم توجه إلينا وسألنا :هل تريدون أن ال
تزيد الحكومة الضرائب؟ إذن سنعتمد أكثر على دعم الممولين؟ وإذا كان العكس
فيجب أن نزيد الضرائب  ،ماذا تريدون بالضبط؟ أعطوني أرقام؟ ،ألن هناك فرق ًا بين
النقيض ونقيضه  ،بدكو ضرائب وال بدكو دعم؟»)70(.

على الرغم من طول االقتبا�س؛ �إال �أنه يظهر لنا لغة الأرقام ،والعمالة والبطالة ،وامل�ؤ�رشات التي يعتمد
عليها فيا�ض دون �إي�ضاح مدى �أهميتها يف �إن�شاء اقت�صاد وطني .فاخلطاب يخفي �أكرث مما يقول� ،أي
نعتقد �أننا فهمنا تركيبة املجتمع وبنيته عرب هذه الأرقام ،وهذا الت�صوير� ،إال �أنها مل تعطنا �أي م�ضمون
لأ�سباب وجود هذه امل�ؤ�رشات� ،أو كيفية تكوينها ،وبالتايل الت�صوير املرجو منها .فامل�ؤ�رش يخفي �أكرث
مما يقول� ،أو �أننا ن�ستطيع ا�ستخدام امل�ؤ�رش ك�أداة �سيا�سية فنجعله يقول ما نريد ،ونكتفي فقط بالتذكري
كيف �أن �صندوق النقد الدويل قد �أ�شاد بتون�س وليبيا م�ؤخر ًا بتقدمها امللحوظ بخ�صو�ص «التنمية»،
ومدى النفاق الدويل بعدها ،وت�أكيده على ا�ستبداد هذه الأنظمة� ،أي تنمية وا�ستبداد يف �آن واحد؟!� ،أي
�أن حالة «التطور» التي روج لها �صندوق النقد الدويل بالأرقام؛ مل تظهر الطابع الأ�سا�سي والبديهي
للم�شهد العام يف البالد.
من جهة �أخرى ،اال�ستخدام املكثف للأرقام هنا له �أثر متييزي �إق�صائي .فهو يعمل على خلق حاجز
معريف اب�ستمولوجي مع من ال يجيد لغة الأرقام هذه� ،أو اللغة الإنكليزية ،وبالتايل ا�ستثنا�ؤه معرفي ًا
من النقا�ش ،وحتى �سحب ال�رشعية عنه حتى يف عملية طرح الأ�سئلة .فرنى فيا�ض ي�س�أل �إن كان لدى
ال�صحافيون �أرقام؟ فالتمييز املعريف هذا والذي ي�أخذ طابع ًا نخبوي ًا تكنوقراطي ًا يعمل على �إق�صاء
�رشائح كبرية من النقا�ش يف كل ما يتعلق باحليز العام� .إذن هو خطاب �إخفائي �إق�صائي ،ولكن با�سم
املعرفة واحليادية الرقمية ،وي�شكل مكون ًا �أ�سا�سي ًا لبناء حاجز معريف بني «عامة ال�شعب» واحليز العام.
�إذ ي�صبح هذا الأخري ممنوع ًا با�سم املعرفة على الهواة �أو بب�ساطة غري املتخ�ص�صني ،وبالتايل �سبب ًا
�إ�ضافي ًا ل�رشعية املتخ�ص�ص واملهني ب�إدارة احليز العام .هذا بالإ�ضافة لت�صوير املجتمع عرب جمموعة
من الأرقام دون التطرق للتفا�صيل ،والإي�ضاحات فت�صبح كل الوجوه �سواء.
ننتقل �إىل مفهوم ال�سيادة؛ �إذ �أ�شارت خطة �إنهاء االحتالل �إليه وركزت على املناطق امل�صنفة(ج)(،)71
ولكنها مل ت�رش �إىل مفهوم ال�سيادة مبعنى القرار الفل�سطيني ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
امل�ستقل .مثل هذا القرار ال ميكن اتخاذه؛ وميزانية احلكومة تعتمد ب�شكل كبري على متويل املانحني.
( -70وكالة مع ًا الإخبارية.)2011/1/16 ،
( -71برنامج احلكومة الثالثة ع�رشة« ،فل�سطني� :إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة».)9 :2009 ،
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ولكن فلن�أخذ مث ًال دور مثل هذه احلكومة باتخاذ قرارات �سيادية على م�ستوى �صك العملة( ،)72وبالتايل
كل ما يتعلق بال�سيا�سات املالية والنقدية� .أكرث من ذلك كيف ميكن اتخاذ مثل هذه القرارات وت�صوير
دور الدولة نف�سه يعتمد على �أدبيات البنك الدويل  -من ر�ؤية وحتى من م�صطلحات ت�صف هذه الر�ؤية
 و�صندوق النقد الدويل؟ �أي باعتماده على خ�صخ�صة ال�سوق ،واعتماد خطط التعديل الهيكلية التيحتد من دور الدولة .كيف ميكن دعم م�شاريع التعليم ،وال�صحة والبنية التحتية الإنتاجية؛ يف ظل هذه
ال�سيا�سات؟ ،مرة �أخرى انظر لنماذج مدمرة لتدخل البنك الدويل يف املراجع ال�سابقة ،بالإ�ضافة لكتابات
«عادل �سمارة» يف هذا ال�ش�أن ،على �سبيل املثال�( .سمارة1995 ،م و2005م).
من جهة �أخرى ،عك�ست خطط التنمية ما ُي�سمى عملية بناء امل�ؤ�س�سات الوطنية الالزمة لقيام الدولة،
وحو�سبة الوزارات والتخ�ص�ص .ب�شكل عام اقت�رصت عملية البناء هذه على ما ُيعرف مبهننة الأجهزة
الأمنية ،وحتديد ًا ما يخ�ص ف�صلها عن البعد التنظيمي باملفهوم الوطني ،وبناء �أو �رشاء مقرات
للوزارات بدل ا�ستئجارها؛ وحتديد ًا يف مدينة رام اهلل دون غريها ،مع الإ�شارة لإمكانية االنتقال �إىل
القد�س عند حتريرها يف امل�ستقبل .عملية البناء التي نتحدث عنها انعك�ست يف البناء الفيزيائي �أكرث منها
يف عملية امل�أ�س�سة ببعدها ال�سيا�سي واالجتماعي الداخلي للمجتمع نف�سه ،ورمبا اقت�رصت �أي�ض ًا على
اال�ستخدام املفرط مل�صطلحات ذات مل�صق �أكادميي وتقني.
نالحظ الرتكيز على م�صطلحات �إدارية بحتة مثل احلو�سبة واملهنية ،بالإ�ضافة مل�صطلحات ذات طابع
م�ؤ�س�ساتي دويل؛ كال�شفافية واحلكم الر�شيد والنزاهة .دون الدخول يف متاهات امل�صطلحات ،والتي
�سنتطرق ل�سبب توظيفها الحق ًا ،نكتفي بالإ�شارة لهذا االقتبا�س حول احلكم الر�شيد:
«مصطلح الحوكمة ،هو من االختراعات اللفظية التي أتت لتغني العلوم السياسية
واالجتماعية .ولكن من الصعوبة حصر مجال هذا المصطلح ...ولكن إلى ما هو
أبعد من مصلحة االستفادة من هذا المصطلح ،فإن الحوكمة أصبحت األداة المميزة
للخطاب السياسي ...هذا المفهوم له خاصية احتواء العديد من المعاني المختلفة
بشكل كبير ،و المتناقضة أحياناً .ولكن اعتماد الخطاب السياسي عليه ،يعطيه
نوع ًا من الصبغة العلمية ...الفعل الملتزم بالحوكمة له دالالته الحداثية والناجعة...
لماذا إذن استخدام مصطلح حوكمة لنقول سياسي إال إذا لم يكن هذا بفعل
الموضة؟»)73(.
�إ�ضفاء ال�رشعية الأكادميية والعلمية على امل�صطلحات ال�سيا�سية؛ ال تخدم فقط تدعيم ال�سيا�سي
باخلا�صية العلمية و�سلطة العلم ،و�إمنا تعك�س التقدمي اجلديد للعمل ال�سيا�سي بالقناع الأكادميي
 -72غياب العملة الفل�سطينية �أدى �إىل انعدام ما ُي�سمى ال�سيا�سات النقدية وازدواجية نظام ال�رصف املايل ،فمن جهة :الغياب التام لأي
�سيا�سة نقدية كما يف نظام ال�رصف الثابت للتبادل ،ومن جهة �أخرى وجود العديد من العمالت الأجنبية ال�صعبة �أدى �إىل تذبذب �سعر
ال�رصف كما يف نظام ال�رصف املرن .هذه احلالة مت و�صفها من ف�ضل النقيب ب�أنها دمج ثنائي القطب لأ�سو�أ ما يف النظامني املاليني يف �آن
واحد .انظر( :النقيب2000 ،؛ �صبيح.)2007 ،
( -73عبد القادر ،مل ين�رش بعد.)2-1 :
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واملهني .فمن هنا ن�ستطيع فهم �سلطة الألقاب مثل دكتور و�أكادميي ومثقف .لكن مقاربة احلوكمة لها
ُبعد �سيا�سي �آخر؛ �أال وهو تقدمي الفاعلني يف احليز العام بت�ساوي ،دون عك�س عالقات القوى وميزان
الهيمنة بني ه�ؤالء الفاعلني .فعلى �سبيل املثال يتم اعتبار القطاع اخلا�ص قطاع ًا م�ساوٍ يف الوزن والت�أثري
للقطاع العام� ،أو ما ي�سمى املجتمع املدين� ،أو حتى القطاع املحلي (البلديات) .وبتو�سيع ال�صورة
ل�ضم الفاعلني الدوليني ،من مانحني ،كفاعلني باحليز العام الفل�سطيني ،ف�إن مثل هذا االعتبار النظري
ي�ساوي  -يف وزن الت�أثري  -بني ع�ض ٍو ملجل�س حملي مع ممثل جلهة مانحة دولية ،على �سبيل املثال؛ حيث
يقدم االثنني كفاعلني يعمالن على �أ�سا�س مبد�أ ال�رشاكة وامل�شاركة؛ نظرية الفاعل نف�سها يجب تفكيكها
كونها تخفي كل عالقات القوى هذه؛ وهذا ما دفع بع�ض الذين قابلناهم �سابق ًا تفهم عدم قبول املانحني
متويل م�شاريع يف مناطق (ج)؛ �إذ مت اعتبار املمول بال �سلطة ،ويعاين من االحتالل مثله مثل املزارع
الفل�سطيني.
كما الحظنا من االقتبا�س املطول لفيا�ض ،ارتكز االقت�صاد الوطني على النظام ال�رضيبي( ،)74كبديل
للتمويل ،ودور احلكومة النيوليربايل يف االقت�صاد� ،إذ كانت �إجابته عن عدم وجود فكرة التدخل
احلكومي حلماية الأ�سعار؛ هو لتجنب ا�ستغاللها من خالل التجار ،وهذا من �إميانه املطلق بنظرية
ال�سوق احلرة .بنف�س الوقت� ،أكد الو�صول �إىل الألفية الثانية من امل�شاريع ال�صغرية ،واملهمة من وجهة
نظره للمناطق املهم�شة .ولكن هل من املمكن لنا احلديث عن اقت�صاد وطني يرتكز على م�شاريع �صغرية،
لدمج ما ُي�سمى بامله�شمني؟ ،على الرغم من التناق�ض الذي �أ�شارت �إليها درا�سات عديدة ،ومنها درا�سة
بي�سان امل�ؤخرة التي تتحدث عن �أن الفقراء ما زالوا يدفعون الثمن (م�صدر �سابق) ،ولفهم مثل هذا
الت�ص ّور نفرت�ض الفر�ضيتني التاليتني:
�أو ًال :تعتمد �أركان االقت�صاد الوطني على ركائز اقت�صادية وطنية ،من بنية حتتية ذات طابع �إنتاجي،
وتدعيم لقطاع ال�صناعة والإنتاج ،واقت�صاد ال�شبكات التي ال ميكن للقطاع اخلا�ص القيام بها؛ نظر ًا
لكلفتها الباهظة ،وطول عمر اال�ستثمار ،وبالتايل بطئ العائد واملردود على اال�ستثمار� .أما بخ�صو�ص
امل�شاريع ال�صغرية ،فرمبا يكون لها الأثر يف اندماج �أو تقليل حدة الفقر ،ملا ُي�سمى �أقليات �أو فئات
مهم�شة .ولكن �أن يتم اعتبار هذه امل�شاريع على �أنها ركائز لالقت�صاد الوطني ،فهذا ي�ؤكد �أنه مت
اعتبار جميع �أفراد ال�شعب الفل�سطيني يف الأرا�ضي املحتلة كفئة مهم�شة ،وبالتايل لن ينتج عن مثل هذه
امل�شاريع �إال اقت�صاد وطني مهم�ش .فكيف يتم بناء اقت�صاد وطني دون �صك عملة� ،أو دون بنية حتتية
اقت�صادية منتجة وم�صنعة؟ ،و�إذا كانت الإجابة على هذه الأ�سئلة تخ�ضع لل ُبعد ال�سيا�سي ،فكيف لنا
احلديث عن اقت�صاد وطني يف مثل هذه الظروف املو�ضوعية؟� ،أي كيف ميكن لنا تربير وجود ما ُي�سمى
اقت�صاد وطني دون �سيادة �سيا�سية واقت�صادية ومالية؟.
ثانياً� :إن انفتاح ال�سوق الفل�سطينية على االقت�صاد الإ�رسائيلي؛ �أدى �إىل ما و�صفه بدقة «ف�ضل النقيب»
 - 74انظر على �سبيل املثال م�شاركة عبد ال�ستار قا�سم� :إثقال الفل�سطيني بال�رضائب( .قا�سم.)2011/1/18 ،
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يف مقاله الذي �أ�رشنا له �سابق ًا املر�ض الهولندي .فباحلفاظ على عالقات القوة والهيمنة بني طريف
املعادلة� ،أنتج مثل هذا االندماج واالن�صهار �إىل والدة اقت�صاد فل�سطيني ريعي� ،أي �أن الريع الذي
كانت �أجور الأيدي العاملة داخل الكيان تُدخله للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،دون مقابلته بزيادة يف
الإنتاج املحلي نتيجة لعالقات الهيمنة� ،أدى �إىل ح�صول النتائج ال�سلبية لالقت�صاد الريعي� ،أي االرتفاع
بالأ�سعار والت�ضخم دون حدوث منو حقيقي( .)75ما تهدف �إليه خطط التنمية من انفتاح ال�سوق ،رمبا
يعزز مثل هذه النتائج و�أن الدعم الدويل ُي�شكل هذا الريع اجلديد.
ولكن مبثل هذه التناق�ضات َمل يتم الإكثار من احلديث عن عملية بناء االقت�صاد الوطني ،ورمبا �أكرث من
ذلك ببناء اقت�صاد «مبني على املعرفة» ،رغم غياب بديهيات مقومات االقت�صاد الوطني نف�سه؟ ،وكما
بيننا �سابق ًا ،عرب احلديث عن ما ُي�سمى م�ؤ�رشات التنمية الإن�سانية ومركبها االقت�صادي ،ب�أن مفهوم
التنمية املعومل هذا مرتبط باالقت�صاد ب�شكل ع�ضوي ،على الرغم من م�ساحيق التجميل االجتماعية
والبيئية التي تل�صق به ،فلماذا احلديث بكرثة عن م�ؤ�رشات تنموية القت�صاد وهمي؟� ،أال يجوز ال�س�ؤال
هنا ،هل نتحدث عن تنمية وهمية �أي�ض ًا� ،أو حتى عن خرافة التنمية يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة؟� ،أال
يقت�رص ما تُ�سميه اخلطط اقت�صاد ًا فل�سطيني ًا على �إدارة مالية مليزانية احلكومة ،و�إن�شاء نظام �رضيبي
جديد ،وافتتاح امل�شاريع ال�صغرية واالكتفاء باقت�صاد ريعي من جهة ،واقت�صاد يعتمد على اخلدمات من
جهة �أخرى؟ ،ملاذا تُعترب التنمية ك�أحد ركائز اخلطاب الفل�سطيني الر�سمي ،رغم كل هذه االنتقادات؟� .إذا
كانت التنمية خرافة ومقيا�س القت�صاد وهمي ،فما جدوى اال�ستخدام؟.
من وجهة نظرنا� ،إن اال�ستخدام املفرط مل�صطلح التنمية� ،إمنا هو جت�سيد للتبعية االقت�صادية ،وم�أ�س�سة
لعالقات القوى وميزانها غري املتزن .نُ�شري �أن االقت�صادي الفرن�سي «فران�سوا بريو»( ،)76قد اعترب
التنمية تغيري ًا يف عالقات القوى ل�صالح الطرف الذي ي�سعى للتنمية ،وب�أن الطرف املهيمن ال ي�سمح
بتنمية الطرف ال�ضعيف ،وذلك للحفاظ على حالة التبعية هذه ،وعلى عالقات القوى غري املتزنة من
�أجل م�صاحله .ولكن �إذا كان ما يقوم به فيا�ض تنمية حقيقية تعمل على تغيري معادلة الهيمنة ،كيف
ن�ستطيع فهم املقاالت التي متدحه من �أطراف الهيمنة نف�سها؟� ،إذ ًا ما يهم ما ُي�سمى املجتمع الدويل
هو احلفاظ على حالة التبعية هذه ،وجت�سيدها وم�أ�س�ستها ،عرب متويل مثل هذه اخلطط .احلفاظ على
الأمور ب�شكلها الراهن ميكن فهمه من الفر�ضية التي طرحناها لفهم «فل�سطني �أو�سلو» ،ا�ستمرار ًا يف
الوقائع وتغيري يف الت�صوير� ،أي انف�صال يف ت�صوير نف�س الوقائع .بكلمات �أخرى ،مت ت�صوير الأمور
والوقائع املت�صلة ب�شكل جديد ،يتما�شى مع �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية ،دون الت�أثري على ميزان الهيمنة
وعالقات القوى غري املتزنة .ومن هذه الفر�ضية يمُ كن فهم ت�سمية ممار�سات كانت موجودة قبل �أو�سلو،
 -75لال�ستفا�ضة انظر( :النقيب.)2000 ،
 -76امل�صدر :حما�رضات جامعية يف االقت�صاد( .جربييه.)2007 ،
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وتو�صف ب�أنها لدعم ال�صمود ،لرناها يتم ت�صويرها ب�أنها تنموية� .أدى هذا �إىل تركيب هذه «احلقيقة
الوهمية» با�ستخدام اللغة «املهنية» ،والتي جعلت من ال�سلطة الفل�سطينية من ناحية الت�صوير ج�سد ًا
لدولة ،بينما يعتمد م�س�ؤوليها بال ا�ستثناء على ت�صاريح املرور الإ�رسائيلية .مثل هذا التناق�ض جعل
الرئي�س «حممود عبا�س» يقول :ب�أنه ال يقبل ب�أن يكون «رئي�س بلدية» ،كما كرر «�سالم فيا�ض» ب�أنه :لن
يقبل دولة «ميكي ماو�س» �أو دولة «في�سبوك» .مثل هذه الت�رصيحات تعك�س مدى الفجوة بني الواقع
وبني ت�صويره يف اخلطاب الدويل والفل�سطيني.
ولكن عود ًة ملفهوم التنمية نف�سه ،ورغم كل هذه التناق�ضات ،ما هو مربر ا�ستخدام وتوظيف هذا
امل�صطلح؟ بالإجابة على هذا ال�س�ؤال ننهي ورقتنا هذه.

وم�صدر جدي ٍد ّ
ال�سيا�سية:
كعقيدة
ال ّتنمية
ٍ
لل�شرعية ّ
ٍ
للإجابة على الأ�سئلة ال�سابقة� ،سوف نعود للحالة الدرا�سية؛ امل�رشوع التنموي بالإ�ضافة للعر�ض
ال�رسيع الذي قمنا به ،ملا ُي�سمى خطط التنمية يف فل�سطني .لقد مت تقدمي م�ستويني يف اخلطاب التنموي،
م�ستوى امل�رشوع؛ «ميزو» «»meso؛ والذي يربط منظمات غري حكومية بوزارة وم�ؤ�س�سة دولية،
ومن الطرف الآخر م�ستوى اخلطاب املهيمن الر�سمي؛ �أي حكومة فيا�ض وامل�صادق عليها وفق ر�ؤية ما
ُي�سمى املجتمع الدويل .با�ستبعاد ال�سيا�سة ومفهوم ال�سيادة ،ما هو الفارق املفاهيمي الذي يف�صل حدود
عمل احلكومة عن املنظمة غري احلكومية؟� ،أال ي�صبح م�رشوع اعتبار احلكومة منظمة غري حكومية،
ولكن على نطاق �أو�سع؟ و�إذا كانت احلكومات غري م�صادق عليها من املجل�س الت�رشيعي ،فما هي
�رشعيتها القانونية؟ �أمل تُظهر «كارولني �أبو �سعدى» يف �أطروحتها للدكتوراه (�أبو �سعدى2005 ،م)،
املتعلقة مبنظمة غري حكومية زراعية؛ �أن ميزانية هذه املنظمة جتاوزت ميزانية وزارة الزارعة؛ وب�أن
هذه املنظمة ب�شكل عملي تتجاوز قدرة الوزارة يف عملها؟)77( .
«أنا ال أختلف مع فياض مهنياً ،ولكن سياسي ًا نستطيع النقاش» ،بهذه اجلملة �أجابنا
�أحد الذين قابلناهم؛ ليعطي ر�أيه يف «�سالم فيا�ض» .نالحظ �أن �أهم نتيجة ال�ستخدام التنمية كم�صطلح
هي ا�ست�سقاء ال�رشعية ،ويكفي هنا تذكر ن�سبة الأ�صوات التي ح�صل عليها رئي�س الوزراء يف االنتخابات
الأخرية ،لي�صبح الرجل الأول يف احلكومات املتالحقة بعد �أحداث قطاع غزة� .إن �إ�ضافة مفهوم املهنية
لهو مربر للتدخل والعمل يف «احليز العام» ،بوجه «مهني تنموي» عرب �شبكات ت�ضمن تداخل القطاعات
وعابرة للحدود؛ على م�ستوى الأفراد (العاملني يف �شبكات معوملة) ،وامل�ؤ�س�سات املحلية والدولية؛
املمثلة يف �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية ،واحلكومة (بدورها الليربايل اجلديد) .لفهم هذه النقطة الحظنا
 -77نعود لنف�س النقطة التي ذكرناها يف الف�صل الأول ،والتي تعك�س مدى �إهمال قطاع الزراعة من خالل تخ�صي�ص ميزانيات متدنية
جد ًا لهذه الوزارة رغم �أهمية قطاع الزراعة يف االقت�صاد الفل�سطيني ،والرمزية ال�سيا�سية والوطنية للأر�ض يف ال�رصاع مع االحتالل
الإ�رسائيلي.
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ومعنى للعمل اجلمعي؛ �أدت
يف امل�رشوع الذي عر�ضناه �سابق ًا �أن ا�ستخدام �رشعية التنمية ك�صفة
ً
�إىل االعرتاف العملي امل�شرتك بني جمموع الفاعلني يف امل�رشوع ،وكيف �شكل امل�رشوع املكان الذي
تتج�سد فيه اعرتاف ًا عملي ًا و�ضمني ًا ب�رشعية جمموع الفاعلني؛ يف الوقت الذي ا�شتدت فيه االتهامات بني
ال�سلطة واملنظمات غري احلكومية .هذا بالإ�ضافة لالعرتاف ال�ضمني ب�رشعية تدخل ،وحتى �إ�رشاف
امل�ؤ�س�سة التنموية الدولية .فهذا االعرتاف ال�ضمني يعك�س �أدبيات «ا ُ
حلكم الر�شيد» ،وامل�شاركة على
�أ�سا�س قطاعي مهني «ال�رشاكة القطاعية» ،ولي�س على �أ�سا�س وطني �أيدلوجي .ففي الوقت الذي ت�صبح
به املهنية واخلربة �أهم ال�رشوط للم�شاركة يف امل�رشوع ،يتم جت�سيد النظرة النيوليربالية يف ت�صوير
املجتمعات �إىل ثالثة قطاعات :القطاع العام ،والقطاع اخلا�ص واملجتمع املدين .على �سبيل املثال ،ال يتم
التعبري عن غياب عمل منظمات تابعة حلما�س يف امل�رشوع ،كنوع من الإق�صاء وفق هذه النظرة كونه
مت و�ضع م�سافة مهنية وتقنية مع ما هو �سيا�سي ،و�إمنا يعزى لأ�سباب تقنية ب�أن مثل هذه امل�ؤ�س�سات
تعمل يف اجلانب اخلريي ،وهو لي�س ببعد تنموي ،متام ًا كما يح�صل مع اجلمعيات التي مت �إن�شا�ؤها،
وفق القانون الأردين ،وتو�صيفها ب�أنها جمعيات «خريية تقليدية جهوية» الخ� .أو يتم اعتبارها ب�أنها
ال ت�ستويف م�ستلزمات م�شاركتها من خربة الأ�شخا�ص العاملني بها� ،أو عدم حيازتها للأوراق الالزمة
للت�سجيل الخ .نف�س املنطق والروح ينطبق على طريقة اختيار الوزراء ،فتم ا�ستثناء العامل ال�سيا�سي،
واعتماد �رشعية الوزير وفق ما ُي�سمى معايري النزاهة وال�شفافية والتكنوقراط واملهنية� .إذ ًا تقوم
القطاعات اجلديدة مبكان الف�صائل ال�سيا�سية ،وحتل مكانها با�سم التقنية واملهننة لتتنا�سب مع ما
ُي�سمى مرحلة البناء.
فمن جهة مت ا�ستبدال الف�صائل وجلانها ال�شعبية مبنظمات غري حكومية ووزارة ،على الرغم من �أن
م�ضامني امل�شاريع الفعلية مل يتغري بقدر ما مت التحول يف الت�صوير نف�سه .ومن جهة �أخرى يخدم
هذا امل�رشوع �رشعنة تدخل امل�ؤ�س�سة الدولية ،و�إ�رشافها على عمل امل�ؤ�س�سات املحلية ،كون الغاية هي
االعتماد على خربتها الدولية يف جمال التنمية� .إن تدخل امل�ؤ�س�سة الدولية على م�ستوى امل�رشوع ،كما
تدخل املجتمع الدويل عرب ما ُي�سمى الدعم ،هو �ضمني ًا �رشعنة هذا التدخل بنا ًء على مبد�أ «احلاجة �أو
االحتياج» .ففي الوقت الذي يتم الت�شديد به على �شُ ح امل�صادر يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وقلة
اخلربة ،ف�إن مرحلة التنمية وما ُي�سمى البناء امل�ؤ�س�ساتي؛ بحاجة �إىل اخلربة واملال الدويل .يتم ت�صوير
هذا التدخل ببعده اخلرباتي والتقني واملايل ،و�رشعنته التقنية لعدم الدخول يف �رشوطه ال�سيا�سية
املجحفة .ومن هنا ن�ستطيع فهم توقيع العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وغري احلكومية ما ُي�سمى
وثيقة حماربة «الإرهاب» الأمريكية املهينة بحق مقاومة ال�شعب الفل�سطيني و�شهدائه؛ حتت خانة
االحتياج .و�أخري ًا ،تبد�أ ظاهرة جديدة بالتبلور داخل الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،عرب ترخي�ص مئات
املنظمات غري احلكومية الأجنبية� ،أو حتت ُم�سمى �رشكات غري ربحية ،للعمل ب�شكل مبا�رش دون حتى
وجود �أي و�سيط فل�سطيني ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،انظر  ،CHFوكمنيكو�س)78(.
 -78انظر :مواقع الإنرتنت لهذه امل�ؤ�س�سات/ال�رشكات يف قائمة املراجع.
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كما الحظنا مت ا�ستدخال امل�سافة ال�سيا�سية مع العمل «التنموي» ،وارتكز اخلطاب على تربير
�رشوط املمولني ال�سيا�سية ب�صيغة تقنية ،كما �أ�رشنا �سابق ًا يف حالة امل�رشوع بعدم ا�ستخدام كلمات
ال�صمود واملقاومة والتعبري عنها بكلمات اقت�صادية �أخرى؛ مثل البطالة والفقر والتنمية .من جهة
�أخرى ربط فيا�ض خططه بالتقليل من حدة االعتماد املايل على اخلارج ،وبهذا برر نظامه ال�رضيبي
ب�س�ؤاله« :تريدون دعم �أم �رضيبة»؟ فاقت�رص عمل احلكومة على هذين الدورين دون الإ�شارة للم�صادر
الفل�سطينية التي يحتكر االحتالل الإ�رسائيلي ا�ستخدامها.
«التنمية»؛ غاية نبيلة وعقيدة تربر وجود دعم دويل ،رغم اجلدل حول �رشوطه ال�سيا�سية .في�أتي الدعم
الدويل ل�سد حاجة حملية من جهة ،وللم�شاركة يف عملية البناء امل�ؤ�س�ساتي املعلنة من جهة �أخرى.
مثل هذه ال�رشعية لي�ست �صدفة؛ �إذ �أن توقيع «اتفاقية �أو�سلو» قد �أدخل ُبعد ًا نظري ًا جديد ًا ،باعتبار
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة �أرا�ضي «ما بعد �رصاع» .مثل هذا االعتبار جعل هنالك انف�صال يف ت�صوير
ومتثيل نف�س الوقائع التي مل تتغري على الأر�ض .فتارة ُيعترب االحتالل طرف ًا �آخر ،وتارة �رشيك ًا دون
تغري حقيقي على الأر�ض .مت الإ�شارة �إىل هذا الت�صوير النظري يف كتاب «حنفي وطرب» (م�صدر �سابق)،
ولكن مثل هذا التغري يف الت�صوير ي�ستلزم �أدوات جديدة للتعامل مع الفعل ال�سيا�سي اجلديد ،ومن هنا
ن�ستطيع فهم التحول يف اللغة من ال�صمود �إىل التنمية ،ومن ال�رشاكة ال�سيا�سية �أو ما ي�صفه البع�ض
بتهكم «املحا�ص�صة ال�سيا�سية»� ،إىل ال�رشاكة القطاعية ،ومن الن�ضال �إىل اخلربة التنموية والإدارية.

حم ُل عقيدة التنمية وترويجها عرب مقاتلي التنمية يف ّ
ال�شبكات املُعوملة:
�أ�صبحت التنمية عقيدة ي�ستقى منها �رشعية الفعل ال�سيا�سي اجلديد ،مع التن�صل من الفعل ال�سيا�سي
نف�سه .فاحلكومة كما امل�رشوع ال�سابق تعرف �أفعالها؛ ب�أنها تنفيذية وتقنية ،وال �ش�أن لها بالفعل
ال�سيا�سي .ولكن للرتويج لهذه العقيدة ،يتم االعتماد على �أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية من الناحية
النظرية ،وعلى مروجني حمليني معوملني لهذا الفكر ،ما ميكننا ت�سميتهم مبقاتلي التنمية .ومن هنا
ن�ستطيع فهم ت�شكيل �شبكات ما ُي�سمى الفعل التنموي املعومل� ،أو ما �أ�شار �إليه «حنفي وطرب» بالنخبة
الفل�سطينية املعوملة .هي �شبكات يتم ربطها مبا�رشة بعملية التمويل ،وت�صبح العالقة ال�شخ�صية لها
دور كبري يف �إدارتها ،و�إظهار عظمة وقدرة بناتها .منوذج جنده يف عديد من املناطق ،انظر مث ًال درا�سة
عن �أمريكا الالتينية «النتوين ببنجتون»؛ ودور العالقات ال�شخ�صية يف التوزيع اجلغرايف وامل�ؤ�س�ساتي
للم�شاريع( .)79ولكن لتو�ضيح دور هذه ال�شبكات يف حالتنا الدرا�سية نعيد التذكري بثالثة م�سارات
ُذ ِك َرت يف هذه الدرا�سة�« ،سالم فيا�ض» ،و�أحد العاملني بامل�رشوع ،وم�ؤ�س�س منظمة غري حكومية عاملة
يف امل�رشوع ال�سابق.
م�سار «�سالم فيا�ض» والذي �أنهي ر�سالة الدكتوراه يف االقت�صاد ،وحتديد ًا بالعملة �أو النقد .انتقل
من العمل يف �شبكات معوملة ،من �صندوق النقد الدويل �إىل عمله على امل�ستوى ال�سيا�سي يف الأرا�ضي
 -79انظر( :ببنجتون.)2004 ،
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الفل�سطينية املحتلة .يدافع م�ؤيدوه ب�أنه يجيد ا�ستخدام لغة املمول ،ويعرف التعامل مع املجتمع
الدويل كونه ي�شكل �صمام الأمان ل�ضمان ا�ستمرار الدعم الدويل( ،)80وحتديد ًا بعد مقاطعة ما ُي�سمى
املجتمع الدويل حلكومة الوحدة الوطنية( ،)81ال ُبد من الإ�شارة هنا �أن اللغة امل�ستخدمة هذه لي�ست �إال
اللغة االقت�صادية الإدارية التقنية التي و�صفناها �سابق ًا ،مع �إ�ضافة نوع من اخلا�صية العلمية« ،على
املو�ضة» ،لبع�ض م�صطلحاتها كما ر�أينا مبثال احلوكمة �أو ا ُ
حلكم الر�شيد .نالحظ مدى تقاطع اللغة
امل�ستخدمة يف �شبكة امل�رشوع مع لغة خطط فيا�ض .فرنى �أنها تعك�س ما ُي�سمى ال�رشاكة القطاعية بد ًال
من ال�رشاكة الوطنية ،والتي �أ�صبحت تُ�سمى ب�سلبية «املحا�ص�صة الف�صائلية» .تعتمد غالب ًا هذه اللغة
على امل�صطلحات الإدارية وامل�ؤ�رشات املالية واالقت�صادية ،وكل ما يتعلق بالأمتتة والنظام الكمبيوتري
من �إعداد قوائم للبيانات الكمبيوترية� ،إىل �إعالن خطط فيا�ض عن نيتها �إدخال ال ُبعد التقني واحلو�سبة
جلميع الوزارات .بكلمات �أخرى ،انتقل «�سالم فيا�ض» من العمل يف ال�شبكات املعوملة للم�ؤ�س�سات
الدولية للعمل ال�سيا�سي املحلي دون خروجه من هذه ال�شبكات.
�أما بالن�سبة لأحد العاملني يف امل�رشوع ،فلقد انتقل من العمل باللجان ال�شعبية ،وامل�ؤ�س�سات املحلية
الوطنية �إىل امل�ؤ�س�سات الأجنبية �أو ًال ،ثم الدولية يف الطاقم املحلي ،وبعدها انتقل للعمل يف امل�ؤ�س�سة
الدولية التنموية يف الطاقم الدويل .وهذا يظهر لنا كيفية ت�سل�سل ما ُي�سمى خرباء التنمية يف املنا�صب،
لكن ب�رشط دخولهم يف ال�شبكات املعوملة� .صحيح �أن دوره رمبا يقت�رص فقط على ما ُي�سمى الدور
التنموي التقني ،ولكن هذا يعك�س انخراط الأفراد ب�شبكات معوملة ،تعتمد يف مقايي�سها على الكفاءة ملا
ُي�سمى اخلبري يف التنمية املعوملة.
�أما بالن�سبة مل�سار �أحد م�ؤ�س�سي املنظمة غري احلكومية .فلقد انتقل من العمل يف اللجان ال�شعبية �إىل
العمل يف املنظمة غري احلكومية �إىل العمل كوزير .برر هذا الوزير بعد رف�ض حزبه امل�شاركة بالوزارة،
ت�سلمه من�صب الوزير ب�أنه ميثل منظمته غري احلكومية ،واملجتمع املدين ،و�أنه َق ِبل العمل يف هذه
الوزارة كتكنوقراط ومهني ،ولي�س كممثل لف�صيل فل�سطيني .ورد يف �أحد مقابالتنا� ،أنه خالل عمله
وتطوعه يف اللجان ال�شعبية؛ تعرف على �أع�ضاء وفود الت�ضامن الأوروبية �أثناء زياراتهم الت�ضامنية
للأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف الثمانينات� .أ�صبح �أحد �أع�ضاء هذه الوفود ممث ًال لقن�صلية �أوروبية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،وحافظ على عالقته مع م�ؤ�س�س املنظمة غري احلكومية ،وبالتايل جند �أن
�أغلبية متويل هذه املنظمة تعتمد على هذه الدولة الأوروبية .ال ُبعد ال�شخ�صي الذي �أ�رشنا له �سابق ًا،
يمُ كن �إيجاده يف جميع هذه امل�سارات ولكنه يح�صل يف �إطار ال�شبكات املعوملة.
من هذه الأمثلة ن�ستنتج ما يلي� ،أن امل�سارات الثالثة؛ هم من �أع�ضاء ال�شبكات «املعوملة» �أو املرتبطة
 -80بالن�سبة للدعم الدويل ومقاطعة حكومة الوحدة الوطنية ،كانت ال�رشوط الثالث لدعم هذه احلكومة ترتكز حول االعرتاف ب�إ�رسائيل من
قبل حما�س .نذكر �أن خافري �سوالنا �رصح �آنذاك ب�أنه عك�س ال�صورة التي تناقلتها و�سائل الإعالم ،ب�أن الدعم الدويل مل يتناق�ص �أيام حكومة
الوحدة بل ازداد ب  %19عام  2006مقارنة بعام  2005ولكنه غري يف م�ساره� ،إذ ازداد حينها تدفق الأموال �إىل املنظمات غري احلكومية
(انظر بول ري�شار .)2006 ،كما ميكننا الإ�شارة هنا لتزايد دور وبروز «م�ؤ�س�سة» الرئا�سة حينها يف تلقي الدعم الدويل.
 -81حكومة الوحدة على الأقل من ناحية الت�صوير دون الدخول بواقعية هذا الت�صوير.
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منطق اخلطاب التنموي

مب�ؤ�س�سات عاملية� ،سواء يف العمل �أم التمويل ،على الرغم من االختالف يف مدى الت�أثري ومدى التمثيل،
هم من حملة ال�شهادات العليا ويجيدون اللغة الإنكليزية .ال�شبكات حتتكم للغة امل�ستخدمة واملعرفة
باللغة التنموية املعوملة من جهة ،و�أن «عظمة» وقدرة الأفراد بها تعتمد على مدى ا�ستدخالهم لت�صوير
التنمية املعومل؛ �أي التي تعتمد �أدبيات امل�ؤ�س�سات ،ومدى انخراطهم الأفقي والعمودي يف هذه ال�شبكات
من اجلهة الأخرى .بالإ�ضافة لهذا العمل يف �شبكات� ،إن ال ُبعد ال�شخ�صي ُي�صبح ُبعد ًا هام ًا ،ورمبا يحدد
م�صائر م�ؤ�س�سات ب�أكملها ،وبالتايل امل�شاريع التي يتم تنفيذها .هذه ال�شبكات ت�صبح جت�سيد ًا لعقيدة
التنمية نف�سها ،وم�صدر ًا لل�رشعية ال�سيا�سية اجلديدة امل�ستخدمة يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة .رمبا
مع حدوث الثورات يف العامل العربي ن�ستطيع مالحظة التحول من النموذج الأيدلوجي ال�ستح�ضار
ال�رشعية  -بغ�ض النظر عن مدى ا�ستخدامه لأغرا�ض �شخ�صية �-إىل منوذج تقني وتكنوقراطي ،فلطاملا
�سمعنا عن بطولة «ح�سني مبارك» يف حرب �أكتوبر ال�ستح�ضار �رشعية حكمه ،عك�س ما ي�ستخدمه
«الربادعي» الذي ي�ستقي �رشعيته من العمل التكنوقراطي واملهني ،با�ستح�ضار اللغة املعوملة من
�شفافية وحكم ر�شيد الخ .ففي احلالة الفل�سطينية ،تراجع عمل احلركة الوطنية ،والدخول القوي
ملجتمع املانحني ،و�إن�شاء هذه ال�شبكات التنموية واملعوملة �أدت �إىل دخول هذا النهج النيوليربايل لإدارة
احليز العام .لكن عملية التن�صل من الوطني ،وو�صفه م�سبب ًاَ للواقع الفل�سطيني ال�صعب كنموذج ،ترك
الطريق �سه ًال �أمام دخول التكنوقراط ال�ستبدال �رشعية الوطني يف قيادة امل�سرية .هذا ال يجب فهمه
على �أن النموذج الوطني لي�س به �سلبيات ،ولكن ل�صق املمار�سات الو�صولية لبع�ض منتفعيه على �أنها
ممار�سات ع�ضوية لهذا النموذج� ،أدى �إىل تراجعه كنموذج ،وك�صمام �أمان لعملية التحرر الوطني
الفل�سطيني.
هذه املالحظات تعك�س ما تو�صل له كتابي «�ساري حنفي» ،و«لندا طرب»؛ حول النخبة الفل�سطينية
املعوملة ،وكتاب «بولتن�سكي» عن الروح اجلديدة للر�أ�سمالية� .إذ يعك�س الأول نظريات حول ال�شبكات
املعوملة ،بينما ُيظهر الثاين ال�شبكات القائمة على ت�صوير العامل اجلديد لعامل يحتكم للم�شاريع .فمن
جهة نالحظ ظهور النخبة املعوملة؛ والتي تنخرط ب�شبكات عاملية ،واملقتنعة �أو على الأقل التي ا�ستدخلت
�أدبيات امل�ؤ�س�سات الدولية يف ت�صويرها لدور الدولة ،والقطاعات املختلفة يف ما ُي�سمى التنمية� .أما
«بولتن�سكي» فهو ُيظهر حتول العامل �إىل عامل يدار بامل�شاريع ،وت�صبح ال�شبكات هي البنية التي
ي�ستطيع الأ�شخا�ص تطوير وظائفهم من خاللها يف زمن الهيمنة الر�أ�سمالية .ولكن ترتبط عظمة الرجل
نف�سه بكفاءته العلمية ومعرفته الإدارية للتمكن من �إدارة امل�شاريع املختلفة ،وقدرته على االن�سجام مع
�أدبيات عوامل امل�شاريع ،وقدرته على االنخراط ب�شبكات من هذا النوع ،والعمل بها حتى عندما تت�سع
ال�شبكة �أو يتغري امل�رشوع.
ومن ُهنا جن ُد تقاطع م�ساراتِ الأ�شخا�ص ،وم�ساراتِ م� ّؤ�س�ساتهم ،وال�شبكات الناجتة عن تنفيذ ما
ُي�س ّمى بـ ِ «امل�شاريع التنموية» ،وبالتايل «مقاتلون ُجدد  ..لعقيدة جديدة».
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مقاتلو التنمية

اخلـــاتـمة:

�إنّ تراجع احلركة الوطنية الفل�سطينية ،والذي بدا وا�ضح ًا بعد انهيار االحتاد ال�سوفييتي ،بالإ�ضافة
لتغيرُّ الو�ضع الإقليمي نتيجة حلرب اخلليج الأوىل ،هذه الظروف املو�ضوعية بالتزامن مع بع�ض
امل�سلكيات الفردية االنتهازية داخل الف�صائل� ،أدت رمبا �إىل هذا الرتاجع يف العمل الوطني الفل�سطيني.
انتهازية البع�ض ومدى ت�شابكهم واندماجهم بف�صائلهم ،زاد �صعوبة عملية الف�صل بني احلدود
ال�شخ�صية للأفراد واحلدود التنظيمية� ،أي حدود الف�صيل كم�ؤ�س�سة ،وحدود من يعمل داخل �إطار
الف�صيل( .)82هذه املمار�سات التي عك�ست مبد�أ (ال�شخ�ص الف�صيل) ،رمبا �أ�ضعفت النموذج الوطني
كنموذج .ولكن نالحظ �أن مثل هذه املمار�سات مل تختفي يف النموذج اجلديد ،كما ر�أينا يف هذه الدرا�سة،
بل �إنها ا�ستمرت حتت ت�صويرات جديدة .فنموذج فيا�ض يف احلكم؛ ارتبط با�سمه وما زال الرجل
يرت�أ�س احلكومة تلو الأخرى ،بحيث مت الربط ب�شكل متناق�ض بني الفكر الذي يتم الرتويج له ب�شكل
�شخ�صي� ،أي ارتبط فكر ما ُي�سمى بامل�أ�س�سة واحلكم الر�شيد با�سم فيا�ض ،وما عر�ضناه من مبد�أ
«الفيا�ضية» .ن�ستطيع مالحظة نف�س الإ�شكالية لدى املنظمات غري احلكومية التي طاملا تغنت بارتباطها
بالقاعدة ،والعمل امل�ؤ�س�ساتي وب�شفافيتها ودميقراطيتها ،ب�أن الكثري منها ي�شكل مناذج ممالك تعرف
ب�أ�سماء م�ؤ�س�سيها� ،أو مدرائها ،حتى جرت العادة ت�سمية بع�ضها مبنظمة فالن� .أي �أننا عربنا من
(الف�صيل ال�شخ�ص) �إىل (امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة ال�شخ�ص).
ج�سد «�سالم فيا�ض» التحول يف امل�شهد الفل�سطيني بعد �أو�سلو� ،إذ ارتكز خطابه على
بو�صوله لل�سلطةّ ،
حقبة «التنمية» يف فل�سطني .رغبة �سيا�سة مدعومة من املجتمع الدويل ترتكز على املهننة والتكنوقراط،
و�إحالل منوذج التنمية واحلكم الر�شيد .فبهذا النموذج ميكن حل لي�س فقط م�شاكل احلقبة الأوىل
من �أو�سلو من «ف�ساد» و�إدارة �سيئة ،بل حل م�شاكل حقبة ب�أكملها مت حتميل �أ�سباب ف�شلها ملفهوم
الن�ضال كم�صدر للخراب ،وما ترتب على هذا من ت�سميات ازدرائية كـ «املحا�ص�صة الف�صائلية»
و«عبثية املقاومة» وطرق التوظيف واحلكم الفا�سدة .فمرحلة بناء امل�ؤ�س�سات ال حتتاج �إىل هذا الزخم
ال�سيا�سي ،وم�س�ألة بناء امل�ؤ�س�سات حتتاج �إىل «خرباء متخ�ص�صني» ،ووجود املهنيني التكنوقراط مع
ازدراء كامل لل�سيا�سة ببعدها الوطني .فالروح اجلديدة هذه جتعل مثل هذا النموذج ال�سيا�سي يعمل
با�سم الال�سيا�سة.
وعلى الرغم من �أن التحول يف املمار�سات اخلطابيةُ ،ب ِّررت بداياته بنوع من اال�سرتاتيجية التكتيكية،
�إال �أننا مع مرور الوقت؛ بد�أنا نالحظ النتائج النظرية الت�صويرية والعملية التي ترتبت عليه .فمن
جهة �أ�صبحت هذه املمار�سات ت�شكل ركائز هذه العقيدة ببعدها النظري والت�صويري ،ومن جهة
�أخرى بد�أنا نالحظ انعكا�سها على ممار�سات و�سلوك العاملني يف حقل التنمية ب�شكل خا�ص ،وامتدادها
 -82وهنا نذكر بع�ض الأمثلة لتو�ضيح هذا النموذج� :أمني �رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الذي انتقل �أو ان�شق من ف�صيل لآخر ،حتى
�أنه الآن و�صل لأمانة ال�رس دون انت�سابه ر�سمي ًا لأي ف�صيل يف املنظمة .مثال �آخر ،مل يحالف �أحد كوادر فتح احلظ يف انتخابات امل�ؤمتر
ال�ساد�س للجنة املركزية ،فكانت النتيجة �إحلاقه بتنفيذية املنظمة.
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اخلامتة

للحقول الأخرى وخا�صة احلقل ال�سيا�سي .على �سبيل املثال� ،أعلنت مركزية فتح معايريها التي
ترى ت�شكيل احلكومة وفقها وهي؛ «ال�شفافية» و«النزاهة» و«املهنية»( .انظر وكالة مع ًا الإخبارية،
2001/02/27م) .لي�س املهم ما تت�ضمنه هذه امل�صطلحات من معنى؛ بقدر ما لها من داللة رمزية
لهيمنة م�صطلحات نهج التنمية واملَ ْه َننَة ،ولغة االقت�صاد ب�شكل عام ،وانتقالها نحو احلقول الأخرى،
وحتديد ًا حقول الفعل ال�سيا�سي التحرري.
وبالرغم من �أنّ هذه امل�صطلحات ُولِدت من رحم النهج الذي يزدري ال�سيا�سة ،وي�ضع ح ّد ًا فا�ص ًال
معها كما الحظنا� ،إ ّال �أنها انعك�ست يف ركائز خطاب هذه احلقول ال�سيا�سية .نتذكر ُهنا َع َمل ُبورديه
ُ
و�سلطة الكلمات ،وامل�صطلحات يف َ�صقل احلقائق ،واقتبا�سه
(انظر بورديه1991 ،م) عن ُ�سلطة الرمزُ ،
َ
ّ
ملارك�س؛ الذي ط َر َح �إ�شكالية تنقُّل امل�صطلحات بني الدول ،وال�ضرَّ ر الناجت عن هذا االنتقال؛ كون
امل�صطلحات تنتُج عن عملية تاريخية ،يتزاوج فيها املكان والزمان مع الظروف املو�ضوعية املحيطة.
وبنا ًء عليه ،ف�إنّ ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو :ما حجم ال�ضرّ ر الذي ُيحِ د ُثه انتقال امل�صطلحات
الناجتة من نهج التكنوقراط �إىل احلقول الأخرى ،وحتديد ًا احلقل ال�سيا�سي التحرري؟!
�إنّ انت�شار هذه املُ�صطلحات يف احلقول املختلفة جعلها تُ�صبح ركائ َز متثي ٍل وت�صوي ٍر للواقع الفل�سطيني
اجلديد ،نتائج ت�صويرية متثيلية على م�ستوى الواقع االقت�صادي ،واالجتماعي ،وال�سيا�سي الفل�سطيني
من جهة ،وترجمة هذه الت�صويرات عملي ًا يف �سلوك الأفراد وامل�ؤ�س�سات وممار�ساتها ،وبالتايل �شَ ّكلت
هذه املنظومة اخلطابية �أ�سا�س ًا جديد ًا ال�ست�سقاء ال�رشعية اجلديدة؛ التي تتالء ُم مع هذا الت�صوير
اجلديد للواقع ،حيث تكون التنمية به العقيدة الأ�سا�سية بامتياز.
أ�صاب املُمار�سات اخلطابية �أ ّك َد �ضمن ًا َعلى
�إنّ التحو َل
املفاهيمي( ،ال ّدالالت املعيارية للمفاهيم) ،الذي � َ
ّ
ت�صديق وتثبيت فر�ضيات م�سبقة ،وتقدميها على �أنها م�س َّلمات وبديهيات ،وبهذا ت�ش ّكل ما ن�سميه
«احلقيقة الوهمية» �أو «الت�صوير الوهمي» للحقيقة ،بجمعها بني �أن�صاف احلقائق و�أن�صاف الأوهام.
ومن هنا ن�ستطيع فهم اللجوء املفرط ال�ستخدام ما ُي�س ّمى بـ ِ «املجتمع املدين» ،على الرغم من ال َّلغط
حول ا�ستخدام هذا امل�صطلح ،وما ُي�س ّمى بـ ِ «ا ُ
حلكم الر�شيد» ،و«الكفاءة» ،و«العقالنية»  ...الخ.
ورغ َم �أنها حقيقة وهمية؛ �إ ّال �أنها ت�شكل العقيدة الأ�سا�سية التي ن�ستطيع من خاللها فهم منطق الفعل
ملجموع العاملني يف حقل التنمية ،و�أق�ص ُد حتديد ًا الفهم الذي حتاول فر�ضه الطبقة املهيمنة يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة ،وبدعم من امل�ؤ�س�سات الدولية العاملة يف هذا ال�ش�أن ،حيث جند كيفية جت�سيد هذا
تناق�ض
النموذج النيوليربايل ب�شكل َع َملي ،وترويج نظرته عرب هذه ال�شبكات ،وه�ؤالء املقاتلني� ،إنّه
ٌ
�صارخ بني عقيدة ت ّدعي «العقالنية» وتهاجم «احلاملني» ،ومع ذلك فهي تقوم ببناء حقيقة من الوهم
واحللم.
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نُذ ِّكر هنا مب�سارات الأ�شخا�صُ ،بناة ال�شبكات التنموية ،مقاتلي التنمية ،وم�ستدخلي لغة املم ّول ،ونُذ ِّكر
باللغة امل�ستخدمة اجلديدة ،لغة �إدارية تهدف �إىل تغليف الفعل ال�سيا�سي مب�صطلحات �إدراية واقت�صادية،
(البع�ض يذهب منتقد ًا �أنها ت�شوي ٌه مق�صو ٌد للوعي الفل�سطيني) ،فهذا الت�صوير النَّظري  -مع مقارنته
وبحكم اليافطات التي حتمل
بالو�ضع القائم على الأر�ض  -خَ َلق حال ًة من االغرتاب لدى بع�ض الفاعلنيُ ،
�أ�سما َء ممو ّليها ،وتكاثر عدد «اخلرباء الأجانب» العاملني يف مكاتب الوزراء ،واملنظمات غري احلكومية،
ِ�صـرنا جن ُد يف فل�سطني كل �أ�سماء دول العامل با�ستثناء فل�سطني.
التح ّول من لغة �صمود ومقاومة �إىل لغة بناء وتنمية ،من اعتبار الفل�سطيني رجل ق�ضية �إىل رقم
اقت�صادي ينعك�س ِبن َِ�سب بطالة وعمالة ،فقر وغناء� ،أ�صبحت التنمية عقيدة يرتكز عليها اخلطاب
الفل�سطيني الر�سمي ،والنظام املعنوي (املوزع للمعنى) ،لدائرة الفعل ال�سيا�سي ،تناق�ض بني هذا
الت�صوير جند م�ضمونه يف اجلملة ال�شهرية التي افتتح بها (ديبور) حماولته (جمتمع الفُرجة):
الحالي...نفضل الصورة على الشيء ،النسخة على األصل ،التصوير
شك في وقتنا
ّ
«بال ّ
على الحقيقة ...ما هو مقدس بالنسبة لنا ليس إال الوهم ،وما هو مد ّنس ليس
إال الحقيقة ...أكثر من ذلك ،يعظم المقدس بأعيننا شرط أن تتناقص الحقيقة
يكمل
مكمل الوهم هو نفسه بالنسبة لنا ما ّ
ويزداد الوهم ،على الرغم من أن ّ
المقدس)83(»...
(لدي ر�ؤية) ،وو�صف كل ما هو �أيديولوجي
دي ُحلم) :اخلطاب الالعقالين� ،إىل عقالنية ّ
التحول منَ ( :ل ّ
ب َع َبثي وحامل وغري واقعي ،واعتماد النظرة الواقعية للأ�شياء هي �أحد مميزات هذه احلقبة اجلديدة.
فـ َ « َع َبث ّية» الن�ضال ال تقف �أمام هيبة الرباغماتية الواقعية ،على الرغم من كل ما عر�ضناه من َوه ِم
هذه الواقعية .ولكن ال�س�ؤال املِف�صلي هنا هو :ماذا �ستَفهم الأجيال التي ُولِدت يف الت�سعين ّيات من هذا
اخلطاب؟ ب� ّأي عيونٍ �سوف يرى جيل اليوم الواقع الفل�سطيني اجلديد ،هل �سريونه بعيون �أيديولوجية
�أم بعيون الوهم النيوليربايل؟ �أمل يقُل �أحد الفال�سفة« :يف طريقة ر�ؤية الأ�شياء توجد طريقة للوجود» ،هل
طي الن�سيان � ..أم �أنّ هذا اخلطاب ّمت ا�ستدخاله
ت�ستطيع ه ّبة جماهريية واحدة �إزالة كل هذه الركائز �إىل ّ
لدى �رشائح وا�سعة من املجتمع الفل�سطيني عرب هذه ال�شبكات املعوملة؟!

نهج
با�س ِم العِل ِم واملعرف ِة ُيخفي
خطاب «التنمية» �أكرث مما يقول ،وبا�س ِم الال�سيا�سة واملهنية يت ّم تثبيت ٍ
ُ
و�سيا�سي بامتياز ،وبا�سم التخ�ص�ص َيعمل اخلطاب على �إق�صاء من �صنّفتهم املنظومة التقييمية
�شمو ٍّيل
ٍّ
النابعة عنه بـ ِ «غري متخ�ص�صني» .ويف الوقت نف�سه ،يت ّم الرتكيز على ا�ستدامة التنمية وطول مداها،
�إ ّال �أنه يتم ا�ستثناء كل امل�شاريع الكبرية� ،أو تلك التي ال ميكن قيا�س مدى ت�أثيـرها على املدى الق�صري،
متام ًا ك ِف ْكر ال�رشكات اخلا�صة.
َي ّدعي اخلطاب احليادية والتعددية ،و َيفر�ض �شمولية الفكر على احلياة ب�أكملها ،من حلظة الفعل �إىل
( -83ديبور.)1992 ،
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حلظة فرز �أدوات تقييم ومراجعة الفعل ،حتى على م�ستوى اللغة وامل�صطلحات ،ي ّدعي الأ�صالة و�أنه
نتاج حراكٍ داخلي ،وهو لي�س بغري و�صفة ّمت ا�ستريادها من مكاتب امل�ؤ�س�سات الدولية ،على الرغم من
ف�شلها يف حتقيق �أهدافها املع َلنة عنها حتى اللحظة يف �أي مكان يف العامل .وهنا نذ ّكر بتناق�ض مف�صلي
وروحي لهذا اخلطاب ،على الرغم من غياب منوذج عملي ناجح للتنمية ،يت ُّم اعتماد اخليال يف و�صف
نتيجة التنمية� ،إذ مل ن َر حتى الآن ما ُي�س ّمى بـ ِ «الإن�سان املتطور» ،رغم اعتبار البع�ض الرجل الأبي�ض
مثا ًال لذلك ،ورغم اعتبار البع�ض الآخر الدول الغربية( )84كدول متطورة� ،إ ّال �أنّ هذه االعتبارات تنبثق
من الفكر اال�ستعماري اجلديد ،وهيمنة الرجل الأبي�ض.
�إنّ هذه املعيارية يف و�صف نتيجة التنمية ،دون وجود منوذج عملي واحد� ،أ ّدت �إىل تناق�ض مف�صلي مع
«عقالنية» هذا الفكر؛ والتي ير َّوج لها بابتذال� ،إذ تَ�ستدعي التنمية الإميان بالنتائج كما تفعل الأديان.
َف َبنِي الب�رش مل يروا اجلنّة بعد  -با�ستثناء الأنبياء  -ولكن بع�ضهم ي�ؤمن بها ،كذلك التنمية ،ت ّدعي
نبي هذه العقيدة؟!
العقالنية ،وت�ستدعي املعتَقد ،فمن هو ُّ
لقد حاولنا �إظهار هذه التناق�ضات وتو�ضيحها من خالل درا�ستنا هذه ،حيث �أ�صبح االغرتاب �س ّي َد
املوقف ،فعندما يكون الإق�صاء هو القاعدة ،ال جدوى من احلديث عن االندماج كا�ستثناء .بب�ساطة يجب
و�ضوحها .وننهي درا�ستنا ب�أحد املواقف التي طاملا
قلب املعادلة؛ كي يعود للفعل معناه ،ولل�صورة
ُ
واجهت �شعبنا يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة:
ُيح ّد ُثنا �أحد ال�شباب العاملني يف امل�رشوع ال�سابق طالب ًا النُّ�صح:
علي للعمل لديهم ...ال أريد
«لقد قامت الـ ( )USAIDبعرض وظيفة براتب مغري ّ
غريب عن أهلي ومجتمعي ،كيف باستطاعتي أن اشرح لهم سبب
أن اشعر بأنني ٌ
حصولي على تصريح للدخول للقدس على الرغم من عدم تمكن والدي الحصول
أردت الذهاب إلى القدس ،أريد
على مثل هذا التصريح للذهاب هنالك للصالة؟ إذا ُّ
أن اذهب كفلسطيني؛ وليس كموظف لدى الـ (»...)USAID

ما هي النّظرة التي يحملُها الفل�سطينيون ملجتمع املانحني وقد ملأت اليافطات الطرق ،وو�سائل الإعالم
ب�إعالنات من نوع« :بدعم من ال�شعب الأمريكي ال�صديق»« ،بدعم من  ،»...وكيف يرى املُزارعون هذا
الدعم �إذ يطلب منهم فاعلو امل�رشوع �شُ كر املانح لكر ِم ِه بعد حتفيظهم ال�سم الوكالة التنموية املانحة عدة
مرات كي ال ُيخطئوا بلفظ ا�سمها؟! �أ َال يذ ّكرنا كل هذا بق�ص�ص (�أورويل) وما ي�س ّميه الفكر املزدوج،
وبت�صوير جديد (لفل�سطني املانحني) ،بينما ترزح فل�سطني حتت االحتالل ،وهي احلقيقة التي يحاول
اجلميع طم�سها.
 -84بع�ض علماء الأنرثبولوجيا اجتهوا لدرا�سة املجتمعات الغربية نف�سها لي�صدر التور حماولة عنونها :مل نكن يوم ًا متح�رضين( .التور،
.)2007
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يقول (�أوريل) يف ق�صته ال�شهرية(« :»1984« )85الحرية هي حرية القول أن  ،4 =2+2عندما
تكتسب حرية هذا المبدأ فالبقية ستتبع» .متى نكت�سب مبد�أ احلرية للقول �أن ما يحدث يف
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة لي�س �إ ّال َذ ّر ًا للرماد يف العيون؟! ننتظر ال ِه َبات القادمة كي نت�أكد ما �إذا كان
ما ُي َّروج له مبا ُي�سمى «الفل�سطيني اجلديد» حتو ًال فعلي ًا ،وا�ستدخا ًال لهذا اخلطاب اجلديد ،لدى الأجيال
القادمة � ..أم �أنها اقت�رصت فقط على حت ُّول حمدود يف ت�صوير هذا الإن�سان؟!

�( -85أورويل)1950 ،
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•النملة حازم2010( ،م) ،جُم َت َم ُع ا َملانِح َ
راجعَ ٌة َنق ِد ّي ٌة يف/من
ني و�إِعَ اد ُة ِ�ص َياغ ِة ا َمل َح ِّليُ :م َ
يني ،مركز بي�سان للبحوث والإمناء :رام اهلل ،فل�سطني.
َز َم ِن "ال َّتن ِم َيةِ" ال ِف َل�سطِ ّ
البحث امليداين:
•مقابالت منذ عام 2006م واخلا�صة بر�سالة الدكتوراه يف الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة وحتديد ًا
ال�ضفة الغربية ،ويف فرن�سا.
•مقابالت مع فاعلني من امل�رشوع التنموي �صيف عام 2009م ،ومقابالت مع عاملني يف
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة بامل�رشوع �سوا ًء كانت حكومية ،غري حكومية ،دولية ،متويلية.
•�أوراق امل�رشوع ووثائقه بالإ�ضافة ملجموعة من حما�رض االجتماعات ال�شهرية منذ عام
2007م� ،شاركنا يف جمموعة منها.
•وثائق ودرا�سات داخلية ّمت احل�صول عليها خالل البحث امليداين.
وكالة معاً الإخبارية:
•�سالم فيا�ض :ماذا تريدون؟ هل تريدون دعما خارجيا �أم اقت�صادا وطنيا؟،2011/01/16 ،
فيا�ض=http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=351680&MARK

• هذا زمن التخ�ص�ص -فيا�ض ي�شدد على �أهمية الكوادر امل�ؤهلة:2010 /12/20 ،
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=343912
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2010/09/17 ،•البنك الدويل ي�شيد بخطة فيا�ض و�أن اجلاهزية و�شيكة لإقامة دولة فل�سطني
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=315728

2009/12/1 ، �شخ�صية عاملية �أحدثت تغيريا يف العامل هذا العام100  فيا�ض �ضمن. د:•جملة
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=243523&MARK=فياض

2010/06/8 ،•بلري يريد وجودا دوليا على معابر غزة
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=292892&MARK=توني
بلير

2010/02/27 ،•مركزية فتح حتدد معايري اختيار الوزراء يف احلكومة اجلديدة
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=363894

:•مواقع �أخرى
2011/01/18 ،•�إثقال الفل�سطيني بال�رضائب
http://paltoday.ps/arabic/News-99592.html

: مقتطف من كتاب،•ر�سالة �إىل املمول
http://www.cid.org.nz/training/resources/Win_Everjoice_Letter_
to_Donor_Friend.pdf
http://www.chf-pal.org :CHF •موقع

:•موقع كيمونيك�س
http://www.chemonics.com/projects/default.asp?content_
id=%7B94471544-9DA9-43A1-8F1F-A4B6EC15D5DC%7D

RFI:RFI :http://www.rfi.fr/moyen-orient/20100801-•
negociations-directes-israel-avertissement-barackobama-mahmoud-abbas
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: فل�سطني، رام اهلل، بدائل،2008  �أيلول،•مركز بي�سان للبحوث والإمناء
http://www.bisan.org/web_files/publications_file/All.pdf

2010/12/12 ،•الفقراء يدفعون الثمن
http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a4986410a9192282&c_id=1

:•موقع الوكالة الأمريكية للتنمية
http://www.usaid.gov/locations/middle_east/countries/wbgaza/

: •حملة �إيقاف اجلدار ونقد خطة الإ�صالح والتنمية
http://www.stopthewall.org/downloads/PRDPcritique.pdf

:•رجلنا يف فل�سطني
http://www.nybooks.com/articles/archives/2010/oct/14/our-man-palestine
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