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يف القول الذي ينقد والقول الذي ينق�ض
ناجح �ساهني
ق�سم البحث/بي�سان

يعي�س العامل اليوم زمن التكتالت الكربى. ولي�س اأدل على ذلك من حماولة القارة الأوروبية منذ عقود اأن جتد 
اأ�س�سًا للتن�سيق القت�سادي وغريه و�سوًل اإىل حلم توحيد اأوروبا يف دولة واحدة على غرار الوليات املتحدة. ولي�س 
من الع�سري على املرء اأن يدرك اأننا ن�سهد حقبة تتحرك فيها كتل �سخمة بالفعل من قبيل ال�سني والوليات املتحدة 
وكندا والربازيل والهند. وهنا يوجد موارد هائلة وخربات وا�سعة واأ�سواق عمالقة ميكن اأن تفي بحاجات ا�ستيعاب 
الإنتاج قبل التفكري يف الفائ�س الذي ل بد من البحث عن اأ�سواق خارجية ت�ستوعبه. هل ميكن بهذا املعنى اأن يكون 
بالطبع هي ل دون  الإجابة  للمناف�سة؟  الغربية وغزة فر�سة  ال�سفة  ناهيك عن  اإ�رضائيل  اأو  الباك�ستان  اأو  للربتغال 
مواربة. ومن هنا فاإننا ل نذهب حد الدعاء باأن امل�ساكل التي يعاين منها الفل�سطيني اقت�ساديًا هي من النوع الناجت 
العاملية و�سفة ل قبل لل�سفة وغزة بها. نذكر يف هذا  ال�سوق  اأن حتقيق ا�ستقالل فعلي عن  عن الحتالل فقط. كما 
ال�سياق اإن كلينتون منت�سف الت�سعينيات لوح بح�سار اقت�سادي على ال�سني، فردت ال�سني ب�سخرية اإن الزمن الذي 
كانت فيه ال�سني بلدًا قاباًل للح�سار قد وىل، واأن ال�سني من جانبها تفكر يف ال�سيء نف�سه اأي فر�س احل�سار على 
الوليات املتحدة. القت�ساد ال�سيني معتمد على ذاته بدرجة ي�سعب معها القول اإنه يحتاج ب�سكل خطري اإىل اأحد. 
قد تكون �سلعة النفط هي ال�سلعة التي ل ميكن املجادلة يف �سعف ال�سني جتاهها. لكن حتى هنا هل يجروؤ اأحد على 
حرمان ال�سني من »حقها« يف احل�سول على هذه ال�سلعة ال�سرتاتيجية. غالبًا ل ميكن ذلك، فا�ستفزاز ال�سني ميكن 
اأن يجر اإىل عواقب وخيمة جدًا على القت�ساد وال�سيا�سة وال�سالم العاملي. هل ينطبق هذا الكالم على فل�سطني املحتلة 
اأن  بالإبداع واخليال  ات�سف  العقل مهما  املقابل يع�رض على  اأن ل. ويف  القول  نافلة  الغربية وغزة(؟ من  )=ال�سفة 
يت�سور كيف ميكن لفل�سطني اأن حتقق اأي درجة من الكتفاء يف اأي �سيء وهي الفقرية باملوارد املختلفة، وال�سغرية 
يف حجمها اإىل درجة ل ي�سبهها اإل الفاتيكان وبع�س الإمارات التي تعوم على بحار من النفط وتخلو من ال�سكان. من 
هنا ودون اأن نهدف اإىل الرتويج مل�ستقبل عربي قومي، وبغ�س النظر عن التوجه عربيًا وحمليًا نحو الإقليمية يف ظل 
�سعارات من قبيل: »الأردن اأوًل« و»قطر فوق اجلميع« ..الخ فاإننا نزعم اأن هذه املنطقة م�سريها الحتاد اأو الندثار، 
اأو بلغة عزمي ب�سارة ال�سابقة اإما اأن تنتج م�رضوعها الكبري اأو تتحول اإىل اأجزاء يف م�ساريع الآخرين �سواء اأكانوا 
اأتراكًا اأم اإيرانيني اأو حتى »اإ�رضائيليني«. واإذا كان املرء قادرًا على تخيل اأن يذهب الغرور بال�سعودية اإىل التفكري 
بالكتفاء )وهو اكتفاء ريعي ل اأكرث(، فاإن من الع�سري تخيل اأن ي�سل الغرور بنا يف رام اهلل اإىل امل�ستوى نف�سه. وقد 
يكون من غري املالئم لعرب النفط اأن يفكروا يف م�ساريع من قبيل بناء كتلة عربية م�سرتكة، ولكننا جنزم باأن باقي 
العرب لي�س لهم مكان حتت ال�سم�س )على حد تعبري نتانياهو( اإل اإذا وحدوا جهودهم ب�سكل اأو باآخر لي�سريوا اإىل 

حال من التكامل والتعا�سد القت�سادي على الأقل اإن مل يكن ال�سيا�سي والع�سكري اأي�سًا. 

لي�س هذا التقدمي غريبًا على اأجواء امل�ساهمات النقدية العميقة التي يعر�سها هذا الكتاب، ولكننا ل نزعم من جهة 
اأخرى خلوها التام من روؤى واأطر نظرية توحي بتفكري ينح�رض يف الإقليم الفل�سطيني وحده. وهذا ي�سب يف راأينا يف 
جناح الثقافة املهيمنة يف تكري�س اإنتاج خطاب اإقليمي يعالج احلالة الفل�سطينية مبعزل عن عمقها العربي. هناك على 
الرغم من ذلك ميل عام لدى الأوراق املقدمة لنقد التبعية للخارج، والتاأكيد على احلاجة لدعم الجتاه نحو الداخل 
بغر�س تعزيز ال�ستقالل عن ال�سوق العاملي واإ�سعاف قيود التبعية لقوى العامل الكربى. وهذا امليل على الرغم من 
ذلك ل ي�سل اإىل فح�س اإمكانيات ال�ستقالل يف م�ستوى الإقليم ومقارنتها بفر�س النمو املتكامل يف اإطار قومي. ورمبا 
اأن ال�سكوت هنا تعبري عن حالة الهيمنة الأيديولوجية للمفاهيم الإقليمية ال�ساعدة اأبدًا منذ منت�سف ال�سبعينيات من 

مقدمة
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القرن املن�رضم. هنا ياأتي الفارق بني القول الذي ينقد والقول الذي ينق�س الذي ن�سري اإليه يف العنوان. وخطورة النقد 
يف الزمن الذي نعي�س هو اأنه ا�ستحال نقدًا يتعاي�س مع الواقع القائم، بل ويذهب يف ن�سخته »ما بعد احلداثية« املهيمنة 
على نطاق وا�سع يف معاقل الراأ�سمالية املركزية بالذات، اإىل القول باأن التغيري غري ممكن من حيث املبداأ. وهكذا يغدو 
النقد جمرد فن قائم من اأجل ذاته، تالعب يتعمق يف الن�س اإىل ما ل نهاية دون اأن يلوي على �سيء. لدى بي�سان قناعة 
را�سخة  باأن النق�س ما يزال على الأجندة، واأن بناء البديل املحلي والكوين الثوري والنقي�س لكل ما هو قائم، هو 
م�رضوع الإن�سانية و�رضديتها الكربى التي ل نظنها قد ماتت، ول نريد لها اأن متوت. ويذهب حتليلنا اإىل الزعم باأن 
فكرة موت الطبقات وال�رضديات على ال�سواء هو جزء ل يتجزاأ من اأ�سلحة الراأ�سمال الأيديولوجية الفتاكة لن�رض روح 

الياأ�س والقنوط والإحباط يف �سفوف املنا�سلني واحلاملني ببناء واقع اإن�ساين مناق�س.

يف �سياق مالحظاتنا العامة على كتابنا هذا، و�سمن التوجه الأ�سا�س اأعاله، نود اأن ننوه اإىل عدم اإغفال الأوراق 
عمومًا لواقعة مهمة هي اأن الدعوات املختلفة اإىل تغيري منط التنمية وما اإليها تتجاهل اأن ذلك التغيري املن�سود ل بد اأن 
ي�سطدم بقوة بجدار �سخري اإ�رضائيلي وجدار �سخري اأ�سد �سالبة ميثله الغرب الأوروبي والأمريكي على ال�سواء. 
هذا بالإ�سافة بالطبع اإىل م�سالح طبقية فل�سطينية حملية ترتبط مع اخلارج بروابط و�سيجة ل تغيب عن بال معظم 
م�ساهمات هذا الكتاب. فهل ميكن فعليًا ويف ظل الحتالل فتح هوات يف هذه اجلدر املنيعة؟ جوابنا ال�رضيع هو النفي. 
ومن هنا ن�سجل اأنه على الرغم من عمق التحليل والك�سف املعريف يف درا�سات هذا الإ�سدار، اإل اأن البع�س منها يقع 
يف تفكري يتجاهل الواقع، وخ�سو�سًا يف بنيته الكلية، وهو اأمر ل يعود يف ظننا اإىل اأي نق�س يف الأدوات البحثية بقدر 
ما هو ان�سجام مع بع�س النظريات اجلديدة التي تعلي من �ساأن اخل�سو�سيات واجلزئيات، وتهجر ما ا�سطلح على 
ت�سميته بال�رضديات الكربى. ويف هذا ال�سياق تقع بع�س املفارقات من قبيل اأن الباحث عوا�رضة يف ورقته العميقة 
يذهب حد القول ب�رضورة اأن ن�سرتط على املمول بع�س ال�رضوط ال�سيا�سة بالذات. غني عن القول اإن هذا التوجه 
الإمالءات  ينفذ  اأم نحن يف مو�سع من  ياأمر وينهى،  النظرية. ولكن هل نحن فعاًل يف مكان من  الناحية  اإيجابي من 

والتعليمات؟

يحتوي هذا الكتاب جمموعة مميزة من الدرا�سات التي تدور حول حمور التنمية من موقع نظري مغاير للغة 
ال�سائدة. ويجدر بنا اأن نذكر يف هذا ال�سياق اأن بي�سان كانت م�ستغرقة يف ال�سنوات القليلة املن�رضمة مبا ميكن اأن 
ن�سميه عملية نقد ملو�سوعة التنمية مفهومًا وتطبيقًا. وقد جاء جهد بي�سان امل�سار اإليه ان�سجامًا مع اهتمامات بي�سان 
البحثية والإمنائية على ال�سواء، اإذ ل يغيب عن بالنا اأن بي�سان موؤ�س�سة بحثية تنموية معًا، ومن هنا ياأتي بحثها يف 
مو�سوع التنمية يف �سلب اهتماماتها البحثية املجردة، وم�ساهمته يف بناء الفعل املقاوم معًا. فهو هم نظري وعملي 

يف اآن.

الكتاب حماولة من بي�سان لإ�ساءة املو�سوع باأكرب قدر من امل�ساهمات لالإحاطة بجوانبه املختلفة، رمبا يحدوها 
طموح ما اأن يطلق هذا الكتاب املحرر نقا�سًا مثمرًا حول املو�سوع يف امل�ستويات النظرية والقت�سادية وال�سيا�سية 

واملجتمعية. فكون التنمية مو�سوعة نظرية وعملية ي�ستدعي ذلك كله. 

تاأتي درا�سة جورج كرزم »الفعل التنموي املقاوم وخرافة التنمية حتت ب�ساطري الحتالل« درا�سة �ساملة وناقدة 
للممار�سة والنظرية فيما يخ�س مو�سوع التنمية يف ال�ساحة الفل�سطينية. وتبني الدرا�سة كيف اأن فكرة التنمية يف 
هذا املعنى تخلق الأوهام باإمكان بناء �سيء من ذلك يف ظل الحتالل. ل بل يذهب الوهم برواد التنمية اإىل توهم اإمكان 
اإجنازها بتمويل خارجي من اأطراف راأ�سمالية وا�ستعمارية و�سديقة لإ�رضائيل. ومييز املوؤلف نظريًا بني التنمية التي 
ت�ستهدف ال�ستقالل والعودة اإىل الذات بالإنتاج املوجه للداخل عو�سًا عن املوجه لغايات الت�سدير واملعد على مقا�س 
ال�سواء،  العاملي على  الذي يفك الرتباط باملحتل الإ�رضائيلي وال�ستعمار  الوطني  الإنتاج  الراأ�سمالية، وبني  الدول 
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ويعزز دورة راأ�س مال حملية ت�ستند اإىل قطاعات الإنتاج املرتكزة على املوارد املحلية: الأر�س والزراعة وال�سناعة 
التي تعتمد على الزراعة املحلية ويف حدود التقليد الفل�سطيني، واحلجم الفل�سطيني، وال�سوق الفل�سطيني، واإن اأمكن 
الفقراء،  الأغنياء وتفقر  تغني  اإمنا  فاإنها  ال�سوق،  الليربالية وحترير  اأما دولة  العربية.  الأ�سواق  اأي�سًا يف  بالتفكري 

وتعمق ارتباط اقت�ساد الوكالت باإ�رضائيل والدول ال�ستعمارية. 

تنمية  اأو  للتنمية  »بديل  دعنا  درا�سة طارق  اأ�سا�س  ت�سكل  ال�سوق  الليربالية واقت�ساد  النقدية بحق  الفكرة  هذه 
التنمية. وهذه النظرية تنتقد، مثلما هو معروف، ب�سكل  اإىل نظرية/ات ما بعد  بديلة« التي تقراأ الواقع بال�ستناد 
جذري الت�سورات الليربالية للتنمية، مبينة طابع الإحلاق القت�سادي وال�سيا�سي الذي مييز هذا الفهم القريب من 
الآخر  من  وينفلت  الذات  حول  يتمحور  بفعل  اخلا�سة  العنا�رض  جملة  الدرا�سة  وت�ستعر�س  ال�ستعماري.  النف�س 
�سيا�سيًا واقت�ساديا، وكذلك ثقافيًا عندما يعيد العتبار للتجربة املحلية، مبا يف ذلك عنا�رض الثقافة املحلية. وي�سكل 
مفهوم احلركات الجتماعية مفهومًا مفتاحًا يف فهم التوجه النظري لهذه املدر�سة على الرغم من عدم دقة متثله يف 
ال�سياق الفل�سطيني ب�سبب عدم روؤية البحث لالرتباط ال�سمني وال�رضيح يف الكثري من الأحيان للن�ساط الجتماعي 
ال�سيا�سي مبنظمة التحرير وبف�سائلها املختلفة. وهناك قراءة للواقع الفل�سطيني يف �سياق اأو�سلو ل تخلو من الكثري 
من امل�سوغات املنطقية، لكنها تت�سف على الرغم من ذلك بروؤيتها ملواجهة بني فل�سطني من ناحية والعامل الغربي من 
اإىل فل�سطني بو�سفها وحدة معزولة عن  ال�سيت. وهذا يرى  الذائعة  التمول/التمويل  اأخرى، يف ظل عالقة  ناحية 
»جريانها« العرب. ولي�س و�سفنا هذا يف باب متني عالقات ل وجود لها بني فل�سطني وحميطها العربي. بل اإننا على 
العك�س نقراأ تبعية فل�سطينية للمحيط العربي اأكرث عمقًا يف امل�ستوى الواقعي وخ�سو�سًا من النواحي ال�سيا�سية مما 
هي باأية جهة خارجية اأوروبية اأو اأمريكية اأو غري ذلك. ومن هنا فاإننا اإمنا نقراأ اأو�سلو وتداعياته يف �سياق ما جرى 
العام 1990  العراق يف  املا�سي، ثم �رضب  القرن  ال�سبعينيات من  اأواخر  اتفاقيات كامب ديفد يف  منذ توقيع م�رض 
وانطالق قطار مدريد. لكننا نرى يف املقابل اأن نهو�س حركات املقاومة الإ�سالمية يف فل�سطني ممثلة يف حما�س واجلهاد 
الإ�سالمي هو اأمر تابع ملا يجري يف �سوريا ولبنان يف عالقتهما باإيران والعراق. وقد جنحت حركة حما�س يف الفوز 
يف انتخابات العام 2006 يف ظل النت�سار املدوي للمقاومة اللبنانية يف حرب متوز. ول بد اأن تداعيات ما يجري الآن 
يف م�رض وغريها من البلدان يف ظل �سعود قوى الإخوان امل�سلمني بتوجه جديد ترعاه قطر ومرجعياتها املختلفة اأمر 
اإىل الداخل معتمدة على  اأما حماولة البحث لروؤية فل�سطني متجهة  يوؤثر بو�سوح يف معطيات ال�ساحة الفل�سطينية. 
ذاتها فاأظنها ل تتلقى �سندًا كافيًا من الواقع، ورمبا اأن فل�سطني يف حال حتررها كلها ل ت�ستطيع اأن تنه�س مبفردها 
كيانًا م�ستقاًل قائمًا بذاته. اإذ اأين هي املوارد املتاحة لذلك، ورمبا يجدر بنا فل�سطينيًا وباآخرين من اأ�سقائنا يف الأقطار 
اإقليمه  اأن نفكر يف ت�سكيل تكتل �سيا�سي واقت�سادي ما، قد يكون قادرًا على العتماد على نف�سه وحماية  املجاورة 
وموارده من العدوان والهيمنة ال�ستعمارية باألوانها املختلفة. ولذلك فاإن الورقة التي يقدمها الباحث دعنا ل بد اأن 
توؤخذ باهتمام كبري من حيث هي مقدمة نظرية ملاهية فعل فل�سطيني يقاوم يف ظروف معينة دون اأن يعني ذلك اأن هذا 
الإقليم من البالد العربية ي�ستطيع بالفعل اأن يكون �سيئًا مبفرده. ولعل من اأبرز امل�ساكل التي تواجه فكرة تطبيق 
بالفعل ذات خ�سو�سيات متيزها عن  فل�سطني  اأن تكون  الأ�سلي يف  ال�سك  فل�سطني، هو  التنمية على  بعد  ما  نظرية 
حميطها العربي. ومن ناحية ثانية يبدو لنا اأن الرتكيز على املمار�سات ال�سغرية بدًل من املمار�سة املخططة الكبرية 
ين�سجم مع روؤية الليربالية اجلديدة التي تنجح ب�سكل وا�سح يف تنفيذ خمططها يف فل�سطني. وهو ما يعني �رضورة 

البحث عن طرق تتجاوز الفردي واجلزئي لفك الرتباط. 

غري اأن ما �سبق ل يتناق�س مع واقعة اأن الباحث دعنا يقدم مقاربة ثقافية مميزة انطالقًا من نظرية ما بعد التنمية. 
ويوظف الكاتب ب�سكل خالق معطيات املدر�سة انطالقًا من واقعة اأهمية الثقافة يف بناء اإطار يوؤ�س�س لال�ستقالل عن 
اأهمية  الهيمنة اخلارجية، وعلى الرغم من اأن النزعة الثقافوية ميكن اأن ت�سلل املرء وتدفع به اإىل مواقع تقلل من 

مقدمة
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العنا�رض املادية يف الوجود الجتماعي، اإل اأن الورقة وعلى �سعيد الأ�س�س الثقافية ت�سهم بالفعل يف تفح�س الواقع 
اإمنا  اأنها  تتجاهل  ل  اأنها  كما  الراهن.  املاأزق  من  للخروج  معينة  م�سارات  وتقرتح  تفا�سيله،  ت�سخ�س  كبري:  بعمق 
تعالج ال�ساأن الثقايف ل غري. وهي لذلك حتدد هدفها منذ البداية بو�سفه حماولة لال�ستفادة من اأدبيات نظرية ما بعد 
التنمية من اأجل توجيه النقد اإىل الأيديولوجيات التنموية ال�سائدة، والتي تتبنى خطابًا يتقاطع مع التوجهات الفكرية 
التي يتم �سياغتها يف الغرب خالقة اأوهامًا معرفية تت�سل بعملية التنمية. رمبا يجدر بنا هنا اأن نت�ساءل ما اإذا كانت 
التحتية  البنية  هو  اأو   - لالقت�سادي  ي�سكل �رضطًا  فيها  ال�سيا�سي  اأن  الفل�سطينية هي حالة خا�سة، مبعنى  احلالة 
لالقت�سادي- خالفًا لالأحوال العادية التي يكون فيها القت�سادي اأ�سا�سًا لل�سيا�سي. اإن منطًا من القت�ساد يتم بناوؤه 
على نحو معني من اأجل اأن يخدم ال�سالم ال�سيا�سي مع اإ�رضائيل. وهكذا فاإن حاجات ال�سيا�سة هنا هي التي حتدد 
�سكل القت�ساد، ومن هذا املنطلق نذهب اإىل الزعم باأن اإجناز التحرر الوطني ي�سكل اأ�سا�سًا �رضوريًا لأي اجتاه لبناء 

اقت�سادي يتعار�س مع رغبات املحتل وراعيه يف مركز النظام الكوين.

البنية  ظل  يف  الثقافة  ل�رضط  حتليلها  بعمق  املميزة  ال�سيخ  الرحيم  عبد  درا�سة  اأي�سًا  تاأتي  الثقافة  حمور  يف 
الكولونيالية. وتنطلق قراءة ال�سيخ من اأ�سا�س نظري يرى اإىل التجربة الثقافية الفل�سطينية بو�سفها جتربة م�ستقلة، 
اأو قائمة بذاتها. وقد ل يكون منطلق الباحث اأن هناك انف�ساًل بني فل�سطني والوطن العربي. ولكن ال�سياق الراهن 
قد يوحي لبع�س القراء اأننا يف مواجهة فكرة ل تختلف عن القول بثقافة اأردنية اأو لبنانية. ولو �سح القول بوجود 
ثقافات متباينة يف العامل العربي، فاإنه �سينطبق اأكرث على ق�سمة من قبيل امل�رضق واملغرب. اأما يف بالد ال�سام وم�رض 
على �سبيل املثال فال بد اأن من الع�سري علينا اأن نرى اأنف�سنا خارج فريوز ومار�سيل وخليل حاوي وال�سيخ اإمام و�سنع 
اهلل اإبراهيم واأمل دنقل. ل نقول ذلك يف باب اخلطابة القومية ول من يحزنون، واإمنا يف باب اإدراك التفاعل الوا�سع بني 
اأبناء هذه املنطقة الذي يجعل من املحال فعليًا الإ�سارة اإىل ثقافة لبنانية اأو اأردنية اأو ما اأ�سبه. واإذا كان اإن�ساء احلدود 
ال�سيا�سية �رضطًا كافيًا لولدة ثقافة ما، فاإن ذلك رمبا يعني اأن غزة ميكن اأن تنتج ثقافتها اخلا�سة. لكننا بالطبع ل 
نقول هنا اأن درا�سة ال�سيخ التي ت�سرب غور الواقع الفل�سطيني تتبنى فهمًا اإقليميًا للق�سية الثقافية. وكل ما هنالك 
هو اأن الباحث يح�رض بحثه يف الإطار الفل�سطيني حماوًل ر�سم خريطة للخروج من عنق زجاجة الواقع عن طريق 
العودة اإىل ميثاق منظمة التحرير للعام 1968 بو�سفه اأ�سا�سًا وهاديًا للثقافة املقاومة. وهي فكرة تهدف اإىل مقاومة 
اخلراب الذي يحل منذ اأ�سلو والذي يرى ال�سيخ اأن هناك اإمكانية ما لتجاوزه خ�سو�سًا اأن هناك حالت حتافظ على 
اجتاه البو�سلة من قبيل بيت ال�سعر الذي يوا�سل اإنتاج ثقافة مغايرة لل�سائد على الرغم من ال�سرتاطات الواقعية 
التي يدور يف فلكها. والواقع اأن هناك تفاوؤًل معينًا يف ورقة ال�سيخ باأن هناك اإمكانية للعودة اإىل زمن جميل م�سى اأو 
على الأقل ا�ستلهامه يف امل�ستوى الفكري/الثقايف. ولكننا نخ�سى هنا وجود عملية ف�سل غري واقعية للمنتج الثقايف عن 
�رضوط اإنتاجه. واإذا كنا نحرتم وجهات النظر التي ترى اإىل الثقايف باأنه يتمتع بدرجة من ال�ستقاللية يف �سياق البنية 
الجتماعية، اإل اأن �رضط فل�سطني الراهن يجعل املرء قليل الثقة باأي قدر من ال�ستقاللية عندما يرى اأن معظم ما يتم 

اإنتاجه يف ال�ساحة الفكرية، يتم متويله بالعملة ال�سعبة الأوروبية اأو الأمريكية .

تنطلق ورقة رائد عوا�رضة من فهم معني للمنظمات غري احلكومية يتبنى عن ق�سد اأو عن غري ق�سد الفهم الليربايل 
ِبعْد املجتمع املدين ج�سمًا ي�سغل احليز بني الفرد وال�سلطة ال�سيا�سية، وبنظرته القائمة على الطابع التطوعي الذي 
ي�سم عمل من يقومون على هذه املنظمات. لكن ال�سوت الليربايل يت�سح بجالء اأكرب يف فكرة اأن مهمة هذه املنظمات 
هو م�ساعدة الفقراء واملهم�سني ون�رض الدميقراطية واحلريات ومفاهيم املجتمع املدين. ول يخفى بالطبع اأن ذلك كله 
و�سفة ليربالية بامتياز تقوم على فكرة م�سوؤولية املجتمع املدين عن الت�سوهات التي ينتجها ال�سوق، لأن الدولة يف 
الو�سف الليربايل اإمنا تنظم القوانني، وحتمي الفرد من الأفراد الآخرين بينما متتنع عن القيام بالأدوار الإنتاجية 
املختلفة، لأنها لي�ست الطرف الذي ينتج �سلعًا من هذا النوع: فهي حمددة بال�سلع العمومية من قبيل الأمن، والبنية 
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التحتية مبعناها الوا�سع جدًا الذي ل ي�سمل حتى املدار�س اأو امل�سايف. غني عن القول بالطبع اإن ما ينطبق على العامل 
بلد �سغري جدًا وحمتل  عن  ناهيك  اآ�سيا  اأو  اأفريقيا  يف  بواقع احلال  يت�سل  ل  اأمريكا  و�سمال  اأوروبا  يف  الراأ�سمايل 
كفل�سطني. ومن الالفت بالفعل اأن الكاتب يذكر العمل على تطوير ثقافة املواطن، وهو ما ي�ستدعي على الفور فكرة 
غرام�سي �ساحب الباع الأطول يف هذا املو�سوع عن »املجتمع املدين« بو�سفه ميدان ال�رضاع من اأجل حتقيق الهيمنة 
لتكري�س هيمنة  اأداة وف�ساء  اأن يكون  اأنه يريد لهذا املجتمع  اإىل  يتنبه  الباحث ل  اأن  الطبقية. ويبدو  الأيديولوجية 
الطبقة الربجوازية ومفاهيمها النظرية املختلفة. ومن هذه الناحية ميكن لنا اأن نزعم اأن الباحث لي�س يف حاجة اإىل 
ح�س املنظمات الأهلية الفل�سطينية على هذا الدور لأنها تقوم به بالفعل عرب اإنتاجها الثقايف والفكري وعرب التدريبات 
الكثرية التي تكر�سها لأمور من قبيل حقوق الإن�سان الليربالية املختلفة. وي�سوق الكاتب حججًا ليربالية بالطبع عن 
قيام املنظمات بتقدمي خدمات من النوع الذي ل ت�ستطيع ال�سلطة تقدميه ب�سبب كرثة تلك اخلدمات و�سدة الطلب عليها 
مع �سح املوارد لدى ال�سعب الفل�سطيني. والواقع اأن هذا يجب اأن يثري لدينا الده�سة لأنه يتجاهل اأن �سح املوارد يعني 
ا�ستحالة اأن يتمكن العمل الأهلي من �سد الفجوات، اللهم اإل بال�ستناد اإىل التمويل اخلارجي الذي ياأتي من منظمات 
ممولة من حكومات بالدها ومن اأموال دافعي ال�رضائب يف تلك البلدان. كما اأن ا�ستناد العمل الأهلي الوا�سع يف البالد 
الغربية اإىل متويل احلكومة يغيب عن الورقة متامًا، وهو ما يجعل الورقة تتبنى التعريفات الليربالية للمجتمع املدين 
دون اأن تب�رض اأن التطبيق يف الدول الراأ�سمالية الكربى يبقي اأهم املنظمات حتت رحمة الدولة يف اجلانب التمويلي 

الفائق الأهمية. 

ولكن ذلك ل ينفي عن الورقة الطابع النتقادي والتحليلي الذي يتمكن بعمق من ك�سف مكامن اخللل الذي يعتور 
عمل املوؤ�س�سات الأهلية التي ترتبط اأجنداتها، مثلما يقول الباحث، بالتمويل اخلارجي، فرتكز على املوا�سيع التي 
يطرب ل�سماعها املمول من قبيل �سفاح القربى وحقوق احليوان وما اإىل ذلك. ومن املفارقة اأن الباحث ي�سوق ذلك يف 
�سياق كامل ينقد من خالله التوجه الليربايل وهذا ما يعزز انطباعنا باأن بع�س الأفكار الليربالية التي ترد يف الورقة 

الليربالية مل تكن مق�سودة. 

يرى عوا�رضة يف ورقته عن العمل الأهلي اأن البو�سلة يحددها العمل الذي تقوم به املنظمات. ولكنه يو�سح اأن 
هذا العمل ل ميكن اإل اأن يخ�سع �رضاحة اأو �سمنًا لال�سرتاطات الأوروبية اأو الأمريكية التي ل فرق بينها يف نهاية 
التحليل فكالهما يهدفان اأخريًا اإىل حماية اأمن اإ�رضائيل عن طريق بناء واقع فل�سطيني مالئم لحتياجات املحتل ويف 
هذا ال�سياق يتم الرتكيز من قبل الأمريكان على املنظمات الفل�سطينية القريبة من فتح بينما يركز الأوروبيون على 
املنظمات الأقرب للي�سار. وهنا ينتقد الكاتب مواقف بع�س املنظمات الفل�سطينية التي تقول اإنها تتمول من منظمات 
فاإن  كله  ذلك  وب�سبب  اليمينية.  بالدها  حكومات  من  اأموالها  تتلقى  اإمنا  املانحة  املنظمات  هذه  اأن  وتن�سى  ي�سارية 
الن�ساط على الأر�س يت�سابه لدى اجلميع وت�سوده ق�سايا من قبيل ترويج حقوق الإن�سان، وحقوق املراأة واجلندر، 
ون�رض ثقافة الت�سامح واملجتمع املدين واحلوار والال عنف، والتدريب، وتوثيق النتهاكات، والإعالم. ولعل اأف�سل 
ما ميكن اأن ن�سف به هذا الو�سع هو اأنه يقود اإىل جمتمع فرجة باجتاهني: عر�س املجتمع الفل�سطيني للفرجة لكي 
يتم ت�سول التعاطف والدعم ال�سيا�سي واملايل والتفرج داخليًا، وانتظار الفرج من اخلارج من جانب جماهري املجتمع 

الفل�سطيني. 

ي�سبه من نواح عديدة  الفل�سطيني  املجتمع  اأن منو  التحرر«  لثقافة  ال�سيا�سي  »الت�سليع  يالحظ علي جردات يف 
يحلل جردات  العاملي  النظام  نظريات  ملفردات  مثمر  توظيف  العاملي. ويف  النظام  اأطراف  يف  التابعة  املجتمعات  منو 
ال�رضوط القائمة مبينًا تهافت اأفكار التنمية يف ظل الحتالل اأو يف ظل بناء يظل خا�سعًا ملقت�سيات الآخر ال�سيا�سية 
اأن ما مت منذ اأو�سلو ل يب�رض باأي خري على �سعيد تعميق ال�ستقالل الفل�سطيني يف اأوجهه  والقت�سادية. ويو�سح 
الكثيفة عو�سًا  التعاوين والعمالة  العمل  اأ�سكال  اإىل  الذات واللتفات  الكاتب اجتاهًا لالعتماد على  املختلفة. ويتبنى 

مقدمة
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الإنتاج  واقع  مع  يتالءم  ل  ما  وهو  امل�ساريع،  �سخامة  اإىل  اإ�سافة  الطائلة  الأموال  تتطلب  التي  العالية  التقنية  عن 
الفل�سطيني ال�سغري يف معظمه. ويف ال�سياق ذاته ينتقد الكاتب، واإن على عجل، فكرة الإنتاج من اأجل الت�سدير التي ل 
تفلح يف اأكرث من ربط جيوب من القت�ساد املحلي مب�سالح خارجية يف ظل اإنتاج منبت ال�سلة بالواقع الفل�سطيني ول 
ي�سد حاجة من حاجاته، وي�رضب الكاتب مثاًل داًل على ذلك من جتارب من قبيل اإنتاج الورود التي يع�رض اأن ت�سوق 

حمليًا وعانت ما عانته يف ظل ح�سار غزة.

الفل�سطيني.  ال�سياق  النيوليربالية يف  اآلية عمل  يتب�رض يف  ال�سقاقي فيقدمان حتلياًل  واإبراهيم  الرتتري  اأما عالء 
النا�س ومن  اإفقار جلموع  اأن مالحظاتهما بخ�سو�س ترك ال�سوق والفرد يتفاعالن يف حرية وما تنتجه من  ول بد 
Financialization عو�سًا عن الإنتاج  تدمري لالقت�ساد املنتج مل�سلحة منو طبقة برجوازية تعتمد على الأمولة 
هي ا�ستب�سار ذكي يثري الق�سعريرة يف الأطراف. واإذا كان للمرء اأن يجادل يف دور ما لالأمولة يف ال�سياق الراأ�سمايل 
املركزي، فاإن من نافلة القول اإنه ل مكان لذلك يف بالدنا التي ل تعتمد يف حياتها اليومية على اأموال الريع ال�سيا�سي 
الآتية من اأوروبا و�سمال اأمريكا. وهي مهزلة تاريخية بامتياز اأن تنمو طبقة من الراأ�سمال املايل على اأموال التربعات 
املال  نخبة  من  الراأ�سماليني  هوؤلء  توجه  اإن  يقول  اأن  املرء  ببال  يخطر  وقد  ال�سيا�سي.  للقرار  املرتهن  والتمويل 
الفل�سطينية ل يت�سف بالعقالنية القت�سادية الكافية، لأن �سداد الديون للم�سارف يعتمد على ا�ستمرار تدفق اأموال 
الرواتب، فهل تلقى ممثلي النخبة املالية الفل�سطينية �سمانات اأمريكية باأن املركب الذي تاأتي يف �سياقه اأموال التمويل 
غري معر�س للغرق على الإطالق؟ اإن ثالثة مليارات دولر –وهو الرقم الذي ي�ستعمله املوؤلفان- لي�ست باملبلغ القليل 
من  تافهًا  جانبًا  ال�سفة  �سوق  ت�سكل  الذي  العربي  امل�رضف  ا�ستثنينا  ما  اإذا  املجمل  يف  �سعيف  لراأ�سمال  بالن�سبة 
ن�ساطاته حول العامل. اأما البقية فال بد اأن متويلهم لال�ستهالك يف �رضاء ال�سيارات واملنازل ب�سمان اأموال الرواتب 

املمولة يظل خماطرة غري اآمنة ول تت�سف يف راأينا باحل�سافة حتى من منظور الراأ�سمايل اخلال�س.

لكن الليربالية اجلديدة ل تقول للنا�س بالطبع اإنها تريد اإفقار املجتمع وتدمري اإنتاجه واإغراقه يف الديون. ولو 
قالت ذلك لكانت نهاية الق�سة. اإنها تب�رض مثلما يقول املوؤلفان بجملة من مفردات اأيدلوجية من قبيل العدالة واحلرية 
توجه  اأي�سًا  رافقها  وقد  ذلك.  اإىل  وما  واملنا�رضة  والتمكني  والتقوية  والفعالية  وال�سفافية  والدميقراطية  والأمن 
»�سعبوي« لدى رئي�س الوزراء )ال�سابق( فيا�س متثلت يف ن�ساطاته اليومية التي و�سعته يف حالة ات�سال دائم مع 
اجلمهور يف تفا�سيل تت�سل باملنا�سبات الجتماعية والإنتاجية وما اإليها. وهو �سلوك ينجح بالطبع يف اإيهام ب�سطاء 

النا�س اأن همومهم حتتل مكان القلب لدى ال�سلطة وقادتها الكبار.

الفاعلية  اإىل  ا�ستهدافه  يوؤدي  اأن  يتفق  هدفًا  بو�سفه  الإن�سان  قيمة  على  يركز  للتنمية  ت�سورًا  املوؤلفان  يقدم 
القت�سادية، وهي وجهة نظر تنطلق كما ي�رضح املوؤلفان من اأمارتيا �سن الذي يالقي رواجًا وا�سعًا يف دوائر �سنع 
القرار وقالع الأكادمييا ال�سخمة يف �سمال العامل. واإذا كنا بالطبع ل ن�ستطيع اإل اأن نهلل للتوجه الإن�سانوي الذي 
مييز عمل الرجل اإل اأننا نظن اأنه على الأقل ل يقول �سيئًا يت�سل بحالة فل�سطني اخلا�سعة لالحتالل، والتي لن تتمكن 
من فعل اأي �سيء جدي دون اأن تنجز التحرر الوطني، بب�ساطة لأن الحتالل قادر على تخريب اأي �سيء نفعله حتى 
واإن افرت�سنا جدًل توافر املوارد، واخلربات، والنوايا الطيبة جميعًا. من هنا تبدو لنا الو�سفة غري قابلة للتطبيق، 
وبو�سعنا دون تردد كبري اأن نقول اإن ال�سيء ذاته ينطبق على دول العامل يف الأطراف حتى امل�ستقلة منها، واإن كان 
و�سع ال�سفة هو الأ�سواأ بطبيعة احلال ال�سيا�سي والقت�سادي على ال�سواء. ونود يف هذا ال�سياق اأن نذكر باأن كثريًا 
من »الرومان�سيات« املت�سلة بالتنمية من اأجل حرية الإن�سان، وحتقيق الفر�س الأمثل لتفتح ملكاته، كانت قد وردت 
يف القرن التا�سع ع�رض لدى ال�سرتاكيني العظام، ومن بينهم مارك�س مع فارق ل�سالح مارك�س يتلخ�س يف عدم وقوعه 
فري�سة اأية اأوهام باأن مثل هذه التنمية ميكن اأن جتد اأية فر�سة اإل يف نطاق املجتمع اخلايل من الطبقات. ومن هنا 
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كان توجه ال�سرتاكية املارك�سية اإىل �رضورة اإزالة الهيمنة الطبقية بالطرق املختلفة كيما يولد جمتمع ميكن اأن ي�سع 
الإن�سان على راأ�س اأجندته.

على الرغم من اختالفنا يف منطلقات التحليل مع الباحثني اإل اأننا نتفق معهما يف النتائج التي يتو�سالن اإليها، 
تقريبا  احلال  هو  كما  ومتويلها  الوزارات«  حاجات  »تقييم  هو  املق�سود  يكون  الفل�سطينية  الر�سمية  املمار�سة  ففي 
اأن ال�سيا�سات احلالية ت�سهم يف دميومة الحتالل  يف »اخلطط التنموية« لل�سلطة الفل�سطينية. وكذلك يرى الباحثان 
التنمية  اأن  يعترب  النيوليربايل  فالنهج  القت�سادية«.  الكفاءة  ومبادئ  ال�سوق  »حيادية  يدعى  ما  تطبيق  طريق  عن 
القت�سادية-الجتماعية ممكنة حتت الحتالل. اأي اأنه ي�ساهم يف �رضعنة الحتالل، ويتعامل معه بو�سفه �رضيكًا يف 

العملية التنموية التي يتم ف�سلها تع�سفيًا عن الق�سايا الوطنية ال�سيا�سية. 

روؤية  من  انطالقه  يف  ال�سابقة  الأوراق  عن  النيوليربالية«  التنمية  اأ�سطورة  »من  ورقته  يف  دعنا  �سيف  يختلف 
اأن ما يجري منذ اأو�سلو هو حلقة من بني حلقات �سل�سلة تطور امل�رضوع ال�سهيوين، ل ميكن اأن تقود اإىل التحرر 
ال�رضاكة  اإىل  الكاتب  وي�سري  املختلفة.  امل�ستويات  يف  لالحتالل  الكولونيالية  التبعية  تعميق  اإىل  واإمنا  ال�ستقالل،  اأو 
القت�سادية وال�سيا�سية التي تربط نخبة فل�سطينية معينة بامل�سالح الإ�رضائيلية، وتوؤبد عالقات الهيمنة من جانب، 
والتبعية من اجلانب الآخر. ويرى الكاتب اأن ما يجري يف فل�سطني لي�س ناجمًا عن الف�ساد اأو �سوء التخطيط الذي ميكن 
تقوميه، واإمنا هو خلل بنيوي كامن يف اأ�سا�س م�رضوع اأ�سلو. وي�ستنتج دعنا: »ميكن اأن اأجادل هنا اأن »بروتوكول 
باري�س« �ساهم بتحويل حالة بداأت بعد هزمية 1967 و�سادت حتديدا بعد عام 1968 بفعل القوة والأمر الواقع، اإىل 
حالة قانونية بفعل التفاق«. ويرى الكاتب يف �سفاء تام اأن م�رضوع اأ�سلو جاء خلدمة التحول يف القت�ساد الإ�رضائيلي 
نحو القت�ساد النيوليربايل املحتاج ب�سكل ما�س لفتح الأ�سواق. ولذلك فقد جاءت وادي عربة واأو�سلو لتجيب على 
اأن ل مفاجاآت فيما  ال�سيا�سي تقريبًا دون تغيري يذكر. ومن هنا يرى دعنا  بالواقع  اأ�سئلة اقت�سادية مع الحتفاظ 

يح�سل لأن »قدرنا« يف هذه املعادلة اأن نكون ملحقًا جتاريًا �سغريًا بالقت�ساد الإ�رضائيلي، ناهيك عن العاملي. 

اأن م�ستوى الدخل قد ارتفع مع  ي�سخ�س �سيف دعنا الطريقة التي تطور بها القت�ساد الفل�سطيني بحيث بدا 
تفكيك القت�ساد الوطني وو�سعه بنيويًا يف عالقة تبعية تامة لقت�ساد الحتالل. هذه املرحلة بداأت منذ العام 1967 
وتعمقت على امتداد ال�سنوات، اإىل اأن مت تد�سينها ر�سميًا وحمايتها باتفاقية باري�س ال�سهرية. يقول دعنا: »التطور 
الأول متثل يف ت�ساعف الدخل الفردي يف تلك املرحلة بني عامي 1968-1993 )كان 1450$ يف 1993(. والثاين هو 
ارتفع  التبعية والعتماد. ولهذا فكلما  ال�سهيوين من موقع  بالقت�ساد  املحلية وربطها  القاعدة القت�سادية  تفكيك 
الدخل الفردي »كانت قدرة القت�ساد على اإنتاج الب�سائع وا�ستيعاب قوة العمل والتحديث التكنولوجي تتال�سى«. 
يف الوقت ذاته، هبطت ح�سة الزراعة من الناجت املحلي بني عامي 1968-1993 من 34% اإىل 13%، يف حني مل متثل 
ال�سناعة التي تعترب عادة عربة تطوير القت�ساد اأكرث من 8% )مقارنة ب 25% الأردن و32% لإ�رضائيل(. يذهب دعنا 
يف اجتاه يخالف ال�سائد اإىل حد بعيد عندما يقرر اأن ال�سيا�سي هو الأهم يف تغيري اجتاه البو�سلة: رمبا يكون التاأ�سي�س 
ما  وهو  الفل�سطيني،  التنموي  امل�رضوع  يف طريق  املركزية،  العقبة  اأو  الأوىل  اخلطوة  هو  ال�سيا�سي  القرار  لتحرير 

اأ�رضنا اإليه يف فقرة ال�سابقة.

اإنتاج »بي�سان«  نقدية مبراجعة  – اإ�ساءات  اإىل جتاوزه  التنمية«  املعنونة »من وهم  يقوم عباد يحيى يف ورقته 
املت�سل مبو�سوعة التنمية. ويبني الكاتب اأن جهدًا نظريًا حقيقيًا قد بذل من اأجل اإحداث قطيعة مع مفاهيم التنمية 
ذات الطابع الأيديولوجي التي توؤ�س�س للوهم التنموي. وي�ستعر�س املوؤلف اأعمال بي�سان الأ�سا�س يف هذا ال�سياق من 
درا�سة �سبيح  لآيات حمدان، وكذلك  و»امل�ساعدات اخلارجية«  كتاب،  اآيلني  التنمية« من حترير  »وهم  درا�سة  قبيل 

مقدمة
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

بع�س  اأن  ي�ستدرك  ولكنه  هامة،  نظرية  اإ�سافة  هنالك  اأن  اإىل  الكاتب  ويخل�س  التنمية«.  »مقاتلو  املو�سومة  �سبيح 
اأن  الباحثني  التي ل يرى بع�س  الفل�سطينية  ال�سلطة  التنمية يف ظل  ال�سري يف عملية  بالإمكان  باأن  الدرا�سات توحي 
»التنمية احلقيقية« ل بد واأن تتناق�س معها. ول بد لنا يف هذا ال�سياق اأن ن�سيف باأن احلديث عن التنمية بدون اإجناز 
�سيا�سي حترري يفك الرتباط بالحتالل ب�سكل من الأ�سكال يظل حديث اأماين يف اأح�سن الأحوال. والواقع اأن الكاتب 
يحدد يف نهاية درا�سته �رضط اإنهاء الحتالل اأو فك الرتباط القت�سادي به على الأقل �رضطًا للتنمية. ولكننا نذهب 
اإىل القول باأن ذلك كله ل يتي�رض يف ظل ال�رضوط القائمة واأن ك�رض البنى ال�سيا�سة والقت�سادية ال�سائدة جميعًا يعد 
اأ�سا�سًا ل غنى عنه للتفكري يف اأمور من قبيل التنمية. واإل فاإن الواقع �سيظل يعيد اإنتاج نف�سه اإىل الأبد دون تغيري 

يذكر.

لعل القا�سم امل�سرتك بني الروؤى املختلفة املعرو�سة يف هذا الكتاب هو اتفاقها على اأن فكرة التنمية، على الأقل 
مثلما يتم طرحها وممار�ستها يف ال�سياق الفل�سطيني، هي فكرة اأيديولوجية ل تقود اإىل اأكرث من اإعادة اإنتاج الواقع 
القائم مع تعميق متزايد للتبعية القت�سادية وال�سيا�سية لإ�رضائيل اأوًل، وملركز النظام الراأ�سمايل العاملي ثانيًا، وذلك 
يف عملية تتفاعل مع اإعادة ت�سكيل الوعي الفل�سطيني عرب تربيته من جديد يف مدر�سة الليربالية ومفاهيمها الأيديولوجية 
والتقدم  والدميقراطية  العدالة واحلرية  قبيل  من  النا�س  اإجماع  تبدو حمط  التي  الطنانة  باملفردات  كالعادة  املزينة 
وحقوق الإن�سان واملراأة والطفل من بني جملة اأخرى من املفردات الأيديولوجية التي ل ي�سعب ك�سف انف�سالها عن 
اأن مفاهيم امل�ساواة والتقدم و�سعارات الليربالية جميعًا، مل متنع  اأن نقدم الأمثلة على  الواقع. ولي�س من ال�سعب 
اأبدًا اأن يكون هناك مت�رضدون ل �سقف يوؤويهم يف اأعظم واأغنى دميقراطية يف العامل، ونعني بالطبع الوليات املتحدة. 
ولي�س من ال�سعب اأن نتوقع اأن الأحوال يف اجلنوب بعامة وفل�سطني بخا�سة �ستكون بالطبع اأ�سواأ مبا ل يقا�س عما 

هي يف الوليات املتحدة املتخمة بالإنتاج باأنواعه املختلفة.

اأزمة بنيوية يف النظام الكوين ل ميكن  وهذا يعيدنا اإىل فكرة لي�س فيها اأي اكت�سف للعجلة من جديد: اإن هناك 
التغلب عليها بالآمال والأحالم والنوايا احل�سنة وحدها. فهناك على اأر�س الواقع قوى وم�سالح م�ستعدة للعمل من 
اأجل تكري�س �سيطرتها حتى لو ا�سطرت اإىل خو�س املعارك باأنواعها. ومن هنا فالتحرر ال�سيا�سي �رضط �رضوري 
ملقت�سيات واحتياجات  بناء جمتمع ل يخ�سع يف منوه  يعني  الذي  القت�سادي  للتحرر  الأ�سعب -  ال�رضاع-  لبدء 
مراكز النظام العاملي القت�سادية وال�سيا�سية. هذه ال�سريورة بالطبع لي�ست و�سفة �سحرية يف متناول اليد، ولي�ست 
و�سفات احلركات الجتماعية والقت�ساد ال�سغري بطريق وا�سح املعامل، بل لعل مثل هذه الو�سفات اأن ت�سهل على 
ال�سيا�سة  العمل بعيدًا عن  اإنتاجها بتكلفة حمدودة ن�سبيًا. ولعل فكرة  الهيمنة ويعيدوا  اأن يوا�سلوا  العامل  اأقطاب 

بطرقها التقليدية اأن تكون اأف�سل هدية لتكري�س هيمنة راأ�س املال العاملي واملحلي على ال�سواء.
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التنمية كاأداة للمقاومة والتحرر

عالء الرتتري واإبراهيم ال�سقاقي
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية
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1- تقدمي 

»اأحد اأهم اأ�سباب اأزمة املقاومة الفل�سطينية �سد االحتالل اال�سرائيلي يف املا�سي 
واحلا�سر ويف اآفاق امل�ستقبل املنظور، هو ف�سلها يف بناء اقت�ساد مقاوم له القدرة 
جناح  هو  الواقع  يف  ح�سل  الذي  واأن  االحتالل.  �سد  ن�سالها  وتعزيز  دعم  على 
ا�سرائيل يف ربط اقت�ساد ال�سفة والقطاع يف االقت�ساد اال�سرائيلي كاقت�ساد تابع 
تتمكن من التحكم فيه كو�سيلة �سغط وابتزاز �سد املقاومة« )النقيب 2007:25(.

تعّرف التنمية باأنها عملية تراكمية، تكاملية، اقت�سادية - اجتماعية - �سيا�سية، ت�سعى بالأ�سا�س لتحرير الإن�سان 
من حالة التبعية وامتهان الكرامة الإن�سانية نحو النعتاق واحلرية، من خالل حتريره من حالة الفقر والالم�ساواة، 
وال�سطهاد واخلوف ومتكينه يف اأر�سه وتو�سيع خياراته وامكانياته وقدراته، بحيث ت�سل حتى اإىل �سمان �سعوره 

بال�سعادة اأي�سًا )م�سرت�سدا باملفهوم ال�سنّي للتنمية  - اأمارتيا �سن 1999 و2008(. 

من هنا، فاإن فهمنا للعملية التنموية يف هذه الورقة ل يقت�رض على فهم تقني حمدود يتعلق بتحقيق منو اقت�سادي 
بطريقة ميكانيكية رقمية، يف�سي عادة اإىل منو غري م�ستدام ول ينعك�س على حت�سني جودة احلياة اليومية لالأفراد. 
اإن فهمنا للعملية التنموية يتعدى ذلك لي�سمل معاجلة جوهرية ملحددات العملية التنموية - على �سبيل املثال ل  بل 
ت�ستطيع  الكلي والتي ل  القت�ساد  تركيبة  البنيوية يف  الت�سوهات  اأو  للفقر والإفقار،  ال�سيا�سي  كامل�سبب  احل�رض- 
خف�س ن�سب البطالة اأو الأمن الغذائي اأو فجوات الدخل والفر�س، اأو انعدام عن�رض الكرامة الإن�سانية امل�ستجيبة 
لتطلعات اجلماهري يف اإعداد ال�سيا�سات العامة ويف عملية اتخاذ و�سنع القرار ويف �سناعة امل�ساعدات الدولية اأي�سًا 

)الرتتري 2012(. 

احلالة  واإنهاء  لتحريره  وت�سعى  اأر�سه،  يف  الفل�سطيني  الإن�سان  »التنمية«  متكن  اأن  املفرت�س  من  فل�سطينيًا، 
مع  للتعاي�س  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  تهدف  ل  فهي  وبالتايل،  �سيطرتها.  حتت  يعي�س  التي  الحتاللية  ال�ستعمارية 
)ليي�س  »الفيا�سية«  مرحلة  يف  عليه  ا�سطلح  كما  »ديلوك�س«  اأو  جنوم  خم�س  احتالل  جعله  اأو  تلطيفه  اأو  الحتالل 

2012، ترينر 2011(. 

حتاج هذه الورقة باأن التوجهات وال�سيا�سات والفكر القت�سادي-التنموي منذ ن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية على 
الأقل مل ت�ستجب بال�سكل الكايف للحد الأدنى من اأهداف ال�سعب الفل�سطيني. وحتاجج الورقة اأي�سًا باأن تلك التوجهات 
�سممت ب�سكل مبا�رض وغري مبا�رض )متعمد وغري متعمد( من اأجل التعاي�س مع الحتالل الإ�رضائيلي وخدمة »العملية 

ال�سلمية«، بدل من مقاومة الحتالل واإنهائه، على �سبيل املثال، عن طريق بناء اقت�ساد مقاوم.

ب�سبب  واإمنا  فح�سب،  م�ستدامة  تنموية  عملية  �سمان  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  ف�سل  ب�سبب  احلالة  هذه  تن�ساأ  مل 
�سغط  جمتمع املانحني واأقطاب املجتمع الدويل وتدخلهم من خالل ال�رضوع يف عملية ت�سوية �سيا�سية �سلمية يف ظل 
وجود ميزان قوى اأقل ما يقال عنه اأنه خمتل ل�سالح الحتالل. اإذن ثمة حاجة لروؤية تنموية فل�سطينية تكون مهمتها 
الرئي�سية واملحددة: »العمل على تغيري الأمر الواقع من خالل انتهاج ا�سرتاتيجيات و�سيا�سيات تعزز قدرة ال�سعب 
الفل�سطيني على ال�سمود يف الوقت نف�سه الذي ترفع فيه من تكلفة الحتالل، وتخف�س من تكلفة مقاومته« )النقيب 

.)2007:47
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2- تطور وف�سل الفكر وال�سيا�سات االقت�سادية-التنموية منذ اأو�سلو
متكنت »ال�سهيونية القت�سادية« بعد عملية »زواج راأ�س املال والعمال« )كمريلينغ 1983 و2003( من اإحداث 
اإىل حالة الإفقار الوطني على مر  اأدت  اأ�سواق راأ�س املال والأر�س والعمل الفل�سطينية والتي  ت�سوهات م�ستمرة يف 
ال�سنوات. يف املقابل مل يجابه هذا النهج بنظرة اأو فكر اقت�سادي فل�سطيني من ِقبل منظمة التحرير الفل�سطينية اإبان 
تو�سع ال�سهيونية القت�سادية و�سيا�ساتها)1(. وكما يحاجج النقيب فاإن الفكر القت�سادي-التنموي ملنظمة التحرير 
الفل�سطينية يف مرحة ال�سبعينات والتي امتد فيها النفوذ ال�سهيوين كان يعي�س يف فيتنام واجلزائر ولي�س يف فل�سطني، 
مرجعا ذلك اإىل »طغيان الفكر الأيديولوجي والهروب من مواجهة امل�ساكل احلقيقية باأ�سلوب رفع ال�سعارات اخليالية« 

واأي�سا ب�سبب »تخ�سيب« اأيديولوجيا الكفاح امل�سلح يف مقولة »ال�سيا�سة تنبع من فوهة البندقية« )النقيب،2007(.

وعلى الرغم من بع�س اجلهود املبذولة قبل ن�سوء ال�سلطة كموؤمتر التنمية من اأجل ال�سمود يف القد�س، والربنامج 
العام لإمناء القت�ساد الوطني الفل�سطيني )1994-2000( والذي حدد بع�س موجبات التنمية الفل�سطينية واأ�س�س 
لفكر اقت�سادي-تنموي، اإل اأن حالة انف�سام ال�سخ�سية للحركة الوطنية)2( التي ن�ساأت مع ن�سوء ال�سلطة الفل�سطينية 
اأو برنامج الت�سعينيات( اإىل برامج على اأر�س الواقع مرهونًا  جعلت من حتويل هذه اخلطط )كموؤمتر الثمانينيات 

باحل�سابات الداخلية لل�سلطة و�سري العملية ال�سلمية وال�سيا�سة الفل�سطينية.

ن�ساأتها  منذ  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  يظهر  التنموي   - القت�سادي  الفكر  لتطور  مقت�سبة  مراجعة  فاإن  وبذا 
القرار  القت�سادي والتنمية. وحلم �سانعو  النمو  لتحقيق  النيوليربايل)3(  النموذج  اأ�سكال  تبنت �سكال من  قد  كانت 
على  معتمدين  �سنغافورة  باقت�ساد  اأ�سبه  اقت�ساد  اإىل  اقت�ساده  بتحويل  الوطن  اأر�س  اإىل  فور عودتهم  الفل�سطيني 
اأ�س�س �سيا�سات »اجماع وا�سنطن وما بعد اجماع وا�سنطن«، وقد مت تبني هذه الأ�س�س نتيجة لرغبة ال�سلطة يف تبني 

اخلطاب الأيديولوجي املقبول لدى جمتمع املانحني. 

والتي  ...الخ  وال�ستقرار  والأ�سواق،  التجارة  �سيا�سات اخل�سخ�سة)4(، حترير  على  املتبنى  النموذج  هذا  قام 
يتمتع فيها القطاع اخلا�س بدور قيادي لعملية التنمية والن�ساط القت�سادي يف مناخ �سوق حرة تتم فيها العمليات 
القت�سادية وهو وفق ح�سابات الكفاءة والقابلية القت�سادية اأحد اأ�سباب اهمال القطاع الزراعي على �سبيل املثال. 
اأما دور القطاع العام )الدولة/ال�سلطة( فهو فقط يف خلفية هذه الن�ساطات كراع عام وم�سّهل يف احلد الأدنى. اأي 

1. بالرغم من املحاولت القليلة ولكن احليوية كموؤمتر التنمية من اأجل ال�سمود والذي ُعقد يف �سباط 1982 يف القد�س )انظر النقيب 
2007 ملزيد من التفا�سيل(.

2. عانت احلركة الوطنية الفل�سطينية من انف�سام بعد حمادثات مدريد وما تبعها من اتفاقيات مع اجلانب الإ�رضائيلي، فمن جهة كانت 
احلركة الفل�سطينية حركة حترر وطني تهدف اإىل ا�سرتجاع الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وعودة الالجئني الذين مت تهجريهم، ومن جهة 
اأخرى وقعت هذه احلركة »اتفاقية �سالم« ولو موؤقتة وبداأ احلديث تدريجيا عن عملية بناء الدولة واملوؤ�س�سات، بدون عودة الالجئني 

وبدون حترير الأر�س.  
3. هناك �رضح وايف عن مفهوم النيوليربالية يف ق�سم )النيوليربالية بنكهة فل�سطينية( يف هذه الورقة.

الأجزاء  يف  )والنيوليربالية  هنا  فمفهوم اخل�سخ�سة  الدول.  باقي  يف  فل�سطينيا كغريها  التي طبقت  �سيا�سات اخل�سخ�سة  تكن  4. مل 
القادمة من الورقة( كانت بنكهة فل�سطينية. مل يكن لدى الفل�سطينيني قطاع عام يدير اخلدمات االرئي�سية من �سحة وتعليم وموا�سالت 
... الخ ومت تاأميمها. فتلك اخلدمات كانت من واجبات الدولة املحتلة )اإ�رضائيل( ح�سب القانون الإن�ساين الدويل . اإل اأن الفرتة التي 
حلقت اتفاقية اأو�سلو �سهدت عملية وا�سعة من المتيازات ومنح الحتكارات حتت ذريعة ت�سجيع ال�ستثمار وقد خلقت تلك الحتكارات 

طبقة جديدة من الراأ�سمالية الفل�سطينية الغنية القادمة من اخلارج  )نخلة 2011( ، عدا عن تلك التي كانت يف الداخل. 



17  

اأن ما ح�سل يف احلالة الفل�سطينية هو جتاوز واإهمال مرحلة اإن�ساء قطاع عام يوؤ�س�س لعملية تنموية قوية، و�سبب 
ذلك ب�سيط، فاإطار اتفاقية اأو�سلو مل يعطي ال�سلطة الفل�سطينية اأي قدر حقيقي من ال�سيادة وال�سيطرة ولأن م�رضوع 
»بناء الدولة« يف البدايات كان موؤطر ب�سبكة ف�ساد مايل واإداري معقدة ومنط حوكمة �سخ�ساين فرداين ريعي زبائني 
)يل مور 2008، خان واآخرون 2004(. وبالتايل فاإن الفكر القت�سادي - التنموي لل�سلطة الفل�سطينية يف الت�سعينات 

»كان يعي�س يف �سنغافورة وهونغ كونغ ولي�س يف فل�سطني« )النقيب 2007:51(. 

تكمن خطورة تبني هذا النموذج باأنه قام »بخ�سي« وجهة النظر املتبناة واملجمع عليها يف منت�سف الثمانينيات 
التي  القوة  الفل�سطيني هي عالقات  الواقع  يف  »ال�سوق احلر«  اأن عالقات  والتي حاججت  الأوىل  النتفا�سة  وفرتة 
�ساهمت  وقد  الوطني«.  والفقر  الفردي  »الرثاء  اإىل  اإّل  تقود  لن  العالقات  تلك  نطاق  يف  والتنمية  الحتالل،  كر�سها 
امل�ساعدات  وعوائد  اأرباح  توزيع  على  قامت  والتي   - مبا�رضة  وغري  مبا�رضة  بطرق  الفل�سطينية  ال�سلطة  توجهات 
الدولية والعملية ال�سلمية وخلق فر�س اقت�سادية لالأفراد وبالتايل جلب ال�ستقرار -  يف حتقيق املعادلة التي �سعى 

الحتالل دوما لتكري�سها والتي تقوم على »الرثاء الفردي للبع�س« و »الفقر اأو الفقار الوطني للجميع«. 

املراحل الثالث، اجلهل والتخبط، ال�سغط واالرغام، االقتناع والرتويج 
القت�ساد  يف  البنيوية  للت�سوهات  الأكرب  امل�سبب  تزل،  ومل  كانت  الإ�رضائيلية  ال�سيا�سات  اأن  فيه  �سك  ل  مما 
يف  ما  اأخطر  اأن  اإل  م�ساندا.  ت�سويهيا  دورا  لعبت  ن�ساأتها  منذ  الفل�سطينية  ال�سلطة  �سيا�سات  اأن  اإل  الفل�سطيني، 
ال�سيا�سات القت�سادية احلالية )ما ن�سميه مرحلة القتناع( ل يكمن يف تاأثرياتها على اأ�س�س وبنية القت�ساد فح�سب، 
بداية  حيث  الت�سعينات  بداية  اإىل  العودة  يجب  ذلك  لتو�سيح  )الرواية/ال�رضد/اخلطاب(.  النف�سي  التاأثري  واإمنا 

املراحل الثالث لل�سيا�سة القت�سادية - التنموية الفل�سطينية. 

القت�سادي-التنموي  الفكر  من   )1995-1991 والتخبط  اجلهل  مرحلة  ن�سميه  )ما  الأوىل  املرحلة  ات�سمت 
املركزي  الإح�ساء  جهاز  على  الأكرب  والعتماد  التحليلية،  اأو  الو�سفية  القت�سادية  الدرا�سات  بندرة  الفل�سطيني 
الإ�رضائيلي للح�سول على بيانات اقت�سادية، وعلى التقارير دولية)5( خا�سة تقرير البنك الدويل »ا�ستثمار يف ال�سالم« 
)ال�سلطة  النا�سئ  اجل�سم  وف�سل  بالتخبط  املرحلة  تلك  ات�سمت  فقد  اجلهل  اإىل  اإ�سافة  جملدات.  �ستة  من  املكون 
الفل�سطينية( يف اإدارة الأمور البريوقراطية، مما اأدى  اإىل تف�سي الف�ساد و�سوء ا�ستخدام امل�سادر واملوارد اإ�سافة 
اأعمالها. وقد منحت هذه ال�سلطة بع�س الحتكارات  اإىل انعكا�س �سبابية/تناق�سية هوية ال�سلطة الفل�سطينية على 
احليوية لبع�س املتنفذين والنخب القت�سادية لل�رضوع برفد وبناء القت�ساد الوطني، ولكن مل ت�ستطع هذه ال�سلطة 
–رمبا بحكم غياب اخلربة وغياب ال�سيادة- اإن�ساء قطاع عام يوفر ال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية ب�سكل �سفاف عادل 

وفّعال.

�سادت البيئة الفو�سوية هذه املرحلة ومل يكرتث جمتمع املانحني لطبيعة التطورات احلا�سلة يف هذه الفرتة ومل 
لذلك  الرئي�سي  الهدف  تكن  مل  م�ستدامة  وتنمية  فل�سطيني  اقت�ساد  بناء  لأن  بب�ساطة  وذلك  »لإ�سالحها«،  يتدخلوا 
املجتمع الدويل، واإمنا كان الهدف ا�ستمرار العملية ال�سيا�سية ال�سلمية باأي ثمن كان. فل�سطينيا توافقت هذه مع عدم 
الكرتاث بالتنازلت القت�سادية - خا�سة بنود التفاقية القت�سادية اأو ما يعرف بربوتوكول باري�س القت�سادي- 

5. با�ستثناء بع�س املحاولت التي مت ذكرها م�سبقا.
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اإما لعتقاد »القيادة« مبرحلية اتفاقيات اأو�سلو )باأح�سن الأحوال( اأو رغبتهم يف احل�سول على اأي �سيء )قبل اأن 
يغري الإ�رضائيليون راأيهم(!

اأما املرحلة الثانية )ال�سغط والرغام( فقد ا�ستمرت ل�سنوات )1996-2004(. �سهدت تلك الفرتة �سغوطا من 
�سقني، ال�سق الأول كان �سغطا اقت�ساديا ا�رضائيليا متثل ب�سكل لفت يف �سيا�سة الإغالق بعد توقيع اتفاقية اأو�سلو 
)1994-1997()6(  و�سل�سلة من الإجراءات املدمرة لالقت�ساد والبنية التحتية خالل ال�سنوات الأوىل من النتفا�سة 
والبنك  الدويل  النقد  ك�سندوق  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  فكان �سغط  الآخر  ال�سغط  اأما  الثانية )2004-2000(. 
الدويل، وقد ترابط �سقي ال�سغط ب�سكل وا�سح. جاءت اإجراءات الحتالل لتزيد من اعتمادية ال�سلطة الفل�سطينية 

على الدعم اخلارجي، ولي�سبح القرار ال�سيا�سي/القت�سادي مرهونا ب�سكل كبري ب�رضوط تلك املوؤ�س�سات املالية. 

وقد متيزت هذه املرحلة بقائمة طويلة من الإ�سالحات املطلوبة من ال�سلطة الفل�سطينية على كافة امل�ستويات ومنها 
اإذ كان مطلوبًا من ال�سلطة الفل�سطينية اإ�سالح  القت�سادية-التنموية بالطبع والتي رمبا و�سلت لدرجة �سرييالية، 
موؤ�س�ساتها قبل اأن تبنيها فعليًا. وقد فر�س املجتمع الدويل النموذج القت�سادي-التنموي الذي يف�سل والقائم على 
مبادئ احلكم الر�سيد وال�سالح واملزيد من »النفتاح« القت�سادي وبناء النموذج وفق اأهواء جمتمع املانحني بعدما 
بداأت »مملكة عرفات« ال�سغرية بالرتنح اأمام كافة ال�سغوط واحل�سار ال�رضائيلي. فقد راقب املانحون كل �ِسنتًا يتم 
ال�سلطة  اأ�سبعهم وم�سورتهم يف كل �سغرية وكبرية هنا وهناك وفر�سوا على  �رضفه )اخلالدي 2005( وو�سعوا 
الفل�سطينية نهجًا تنمويًا-اقت�ساديًا ل يحيد عن خطط املوؤ�س�سات الدولية. اإل اأن تلك املرحلة )وعلى الرغم من الدمار 
الهيكلي الذي اأ�ساب القت�ساد وفر�س التنمية( �سهدت اإيقانا حمليا واإعرتافا باأن ال�سيا�سات القت�سادية التي مت 

تبنيها كانت نتيجة �سغوط خارجية هائلة يف ظل اعتماد مايل �سبه كامل على املجتمع الدويل. 

اإل اأن املرحلة الأخطر التي واجهت ال�سيا�سات القت�سادية-التنموية الفل�سطينية هي الفرتة التي نعي�سها خالل 
»القيادة«  اقتناع  هو  غريها  عن  الفرتة  هذه  مييز  ما  والرتويج.  القتناع  مرحلة  وهي  حاليا(   -2005( الأيام  هذه 
اأن رئي�س حكومة ت�سيري  اإذا ما عرفنا  النقد الدويل. ل غرابة يف ذلك  البنك الدويل و�سندوق  الفل�سطينية ب�سيا�سات 
يف  الدويل  النقد  ل�سندوق  املقيم  املمثل  من�سب  وتقلد   1995-1992 اأعوام  الدويل  البنك  يف  عمل  احلالية  الأعمال 

الأرا�سي الفل�سطينية للفرتة 2001-1995. 

�سهدت هذه املرحلة خطابا فل�سطينيا ل يعزو �سيا�ساته اإىل ال�سغوط اأو اجلهل، واإمنا يرى يف ال�سيا�سات القت�سادية 
النيوليربالية منهجا يحبذ اتباعه، وميكن اأن يعزا هذا ال�ستعمار للعقل اإىل ما ي�سمى »متالزمة �ستوكهومل« اأو تعاطف 
الرهينة مع اخلاطف)7( اأو ظاهرة العم توم)8(، بحيث يوؤمن اأن الأفكار امل�ستوردة من امل�ستبد هي التي �ست�ساعد النا�س 
ولي�س اية اأفكار تنبع من الداخل. لالأ�سف يتواجد الكثري من هوؤلء يف املجتمع الفل�سطيني، يف احلكومة، و»القيادة«، 

6. انخف�ست ن�سبة العاملني يف اإ�رضائيل من معدل 30% يف ال�سفة الغربية و 40% يف غزة ما قبل عام 1994، اإىل 18% يف ال�سفة الغربية 
.)Farsakh٫ 2002( 1996 و6% يف قطاع غزة خالل عامي 1995 و

7. يطلق هذا امل�سطلح عندما يكون/تكون ال�سحية حتت �سغط نف�سي كبري، فيبداأ العقل الباطني ب�سنع اآلية نف�سية للدفاع عن النف�س من 
خالل الطمئنان للجاين/اخلاطف. خا�سة اإذا اأبدى اجلاين حركة تنم عن احلنان اأو الهتمام حتى لو كانت �سغرية جدًا فاإن ال�سحية 

يقوم بت�سخيمها. 
8. يطلق على الأمريكيون من اأ�سل اإفريقي الذين دافعوا عن العبودية، وم�سدرها رواية اأمريكية م�سهورة بطلها عبد اأ�سود اأ�سمه توم 

يدافع عن �سيده الأبي�س.
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وا�ساتذة اجلامعات، و خا�سة بني رجال الأعمال.

كما هو يف مو�سوع اخل�سخ�سة مل تكن ال�سيا�سات النيوليربالية التي مت تطبيقها يف فل�سطني - خا�سة يف مرحلة 
القتناع- ن�سخة طبق الأ�سل عن غريها. فقد عمدت موؤ�س�سات التمويل العاملية على فر�س تلك ال�سيا�سات يف الدول 
يف  اقت�سادها.  واأ�سعفت  تبعيتها  من  زادت  التي  ال�سيا�سات  تلك  على  دولة  كل  يف  وركزت  لتمويلها،  النامية �رضطًا 
تقدميها  للدولة من حيث  الجتماعي«  »الرفاه  دور  تقليل  يف  تكمن  الأوىل  �سيا�سات عن غريها،  ثالث  فل�سطني تربز 
للخدمات الأ�سا�سية، فوفقا لل�سيا�سات النيوليربالية مل يعد التعليم العايل حقا من احلقوق الأ�سا�سية الإن�سانية بل 
اإىل �سلعة. لذلك مل توِف احلكومات الفل�سطينية بالتزاماتها جتاه موؤ�س�سات التعليم العايل، الأمر الذي خلق  حتول 
عجزا اأدى لعتماد العديد من اجلامعات على رفع الأق�ساط اجلامعية والعتماد على نظام املوازي)9(، وبالتايل ح�رض 
التعليم يف طبقة اقت�سادية معينة. الثانية تكمن يف تقلي�س حجم التوظيف العام و«�سلب« اأي دور قيادي اقت�سادي من 
الدولة. وثالثا، تعترب �سيا�سة احلدود املفتوحة اأحد اأهم ال�سيا�سات التي يدعو لها النظام النيوليربايل، هذه احلدود 
املفتوحة لراأ�س املال والب�سائع واملغلقة يف وجه ال�سكان )العمال( بالإ�سافة اإىل �سعف القاعدة الإنتاجية يف القت�ساد 
الفل�سطيني، اأدى اإىل م�ستويات هائلة من العجز التجاري )حوايل 3 مليار دولر �سنويا من العجز يف امليزان التجاري 
املحلية  ال�سناعات  »قتل«  النظام على  يعمل هذا  الإجمايل(. ول  املحلي  الناجت  يقارب 50% من حجم  ما  اأو  ال�سلعي 
فح�سب ، بل اإن هذه ال�سيا�سة »احليادية« ل تف�سح جمال ل�سيا�سات مقاومة اقت�سادية كمقاطعة الب�سائع الإ�رضائيلية 

مثال. 
ا�سطلح يف العديد من الأدبيات على ت�سمية هذه املرحلة باملرحلة »الفيا�سية« ن�سبة اإىل رئي�س الوزراء يف حكومة 
التاأكيد والتذكري باأن »الفيا�سية« مل ت�سقط من ال�سماء  اأعمال ال�سفة الغربية د.�سالم فيا�س. من املهم هنا  ت�سيري 
واإمنا هي امتداد لفكر وفهم ال�سلطة منذ تاأ�س�سيها. ولكن »الفيا�سية« ك�سبت زخمًا اإ�سافيًا وح�رضيًة وذلك ب�سبب 
الت�سوية  لعملية  اأو  الحتالل  لإنهاء  �سواء  امل�ستقبل  اأفق  وان�سداد  الفل�سطينية  ال�سلطة  بها  متر  التي  الرتنح  حالة 
ا�ستطاع  فل�سطيني  ل�سعف  نتاج  القت�سادية   - التنموية  و�سيا�ساتها  »الفيا�سية«  ن�سوء  كان  فقد  وبذلك  ال�سلمية. 
»منوذج التكنوقراط« ملئ الفراغ فيه واحلظي بدعم مايل ودبلوما�سي غربي ودويل غري م�سبوق - خا�سة فيما يخ�س 

تعزيز الثقة يف ال�سلطة الفل�سطينية وموؤ�س�ساتها. 

اأم غري متعمدة(، وعززه وغرّي  اأدام هذا النهج الفيا�سي الحتالل )�سواء ب�سورة متعمدة  يف حقيقة الأمر فقد 
اأولويات الن�سال، وّبدل املعادلة التاريخية »التحرير قبل الدولة« لت�سبح »الدولة قبل التحرير« بالرغم من كل الكالم 
املع�سول عن النمو القت�سادي وبناء الدولة وموؤ�س�ساتها ومتكني املواطن الفل�سطيني يف اأر�سه ودعم �سموده. اإل اأنه 
من املهم ذكر اأن هذا النهج كان ح�رضيا لل�سفة الغربية ولي�س لكل من ال�سفة وغزة، ول يعترب دفع فاتورة كهرباء 
غزة املقطوعة اأو دفع رواتب بع�س موظفي ال�سلطة يف غزة امتدادا للفيا�سية. فبعد النق�سام ال�سيا�سي بني قطاع غزة 
وال�سفة الغربية والتخا�سم الالمنتهي وامل�ساحلة غري احلا�سلة بني طريف النق�سام )فتح وحما�س( )الرتتري 2012( 
ن�ساأ منوذج اقت�سادي - تنموي مغاير يف قطاع غزة حتت حكم حركة حما�س والتي �رضعت هي الأخرى بالبحث عن 

بدائل لكيفية التعاي�س مع حالة النق�سام واحل�سار. 

اإىل حد كبري )يف توفري ب�سائع لل�سوق ويف حت�سني  وقد ا�ستطاعت حما�س توظيف وتطويع »اقت�ساد الأنفاق« 

9. قبول الطالب ذوي التح�سيل املتدين يف حال دفعهم اأق�ساط مرتفعة )بي�سان، 2011(

التنمية كاأداة للمقاومة والتحرر
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و�سع املالية العامة من خالل فر�س �رضائب على اأ�سحاب الأنفاق )2011 Pelham٫( والعتماد على الذات قدر 
بالتعاي�س  وذلك  امل�ستهلك  �سلوك  وتغيري  اأيديولوجيًا  واملتنا�سقة  احليوية  اخلارجية  امل�سادر  من  والقليل  امل�ستطاع 
مع حالة احلرمان. وعلى الرغم من اأن النهج التنموي حلما�س يف ال�سنوات الأخرية خارج اإطار هذه الورقة اإل اأنه 
من املهم عدم اإهماله واإعطائه املزيد من الدرا�سة املعمقة ملعرفة اآثاره ال�سلبية واليجابية وكيف �سيوؤثر على الو�سع 

التنموي للقطاع وحاجاته ال�سيا�ساتية يف امل�ستقبل )اأنظر روي 2011 لقراءة املزيد يف هذا املو�سوع(. 

اأخريا وبالعودة اإىل نقطة  البداية يف هذا اجلزء من الورقة، تكمن اأهمية وخطورة املرحلة الثالثة )الفيا�سية( 
لي�س يف اأي تغيريات جوهرية طبقتها فهي مل تاأت باجلديد عمليا، واإمنا اقناع »القيادة« الفل�سطينية )وحتى ال�سعب 
الفل�سطيني( بتلك ال�سيا�سات)10(، وبعدم وجود بديل اقت�سادي. بالتايل فاإننا منر باملرحلة الأخطر من �سناعة القرار 
القت�سادي - التنموي الفل�سطيني، فبينما بداأ املراقبون حمليا ودوليا بانتقاد �سلب العملية ال�سيا�سية وخيار حل 

الدولتني، ل زالت تندر الأ�سوات التي تنادي بتغيري ال�سيا�سية القت�سادية - التنموية.

3- ف�سل ال�سيا�سات االقت�سادية - التنموية الفل�سطينية ... باالأرقام
حّول النظام القت�سادي الذي يفر�س على ال�سعب الفل�سطيني القت�ساد الفل�سطيني اإىل اقت�ساد عقيم ه�س غري 
منتج، وغري قادر على خلق فر�س عمل جديدة، دليل ذلك كان الرتفاع امل�سطرد ملعدلت البطالة يف بداية النتفا�سة 
الثانية من 11% عام 1999 اإىل اأكرث من 31% عام 2002 حيث مل ي�ستطع القت�ساد الفل�سطيني ا�ستيعاب العمالة التي 

فقدت م�سدر رزقها من العمل يف اإ�رضائيل.
على الرغم من ال�سعف الهيكلي لالقت�ساد الفل�سطيني، كرث احلديث يف الآونة الأخرية ويف وقت طلب الن�سمام 
لالأمم املتحدة عن جاهزية الدولة الفل�سطينية اقت�ساديا لتاأ�سي�س الدولة. اأول ل بد من الإ�سارة اإىل عدم �سحة الدعاء 
باأن هناك عالقة بني قيام الدولة ووجود اقت�ساد قوي، اإن حق تقرير امل�سري هو حق لل�سعب الفل�سطيني بغ�س النظر 
عن مكان تواجده، ويف حني قد تكون الدولة اأحد اأ�سكال هذا احلق، اإل اأن هذه احلقوق حمفوظة لل�سعب الفل�سطيني 
بغ�س النظر عن قوة القت�ساد. كما اأن الواقع يختلف مع هذه النظرية التي »اخرتعتها« املوؤ�س�سات املالية الدولية 
خا�سة البنك الدويل، فعلى الرغم من قوة القت�ساد ال�سوي�رضي )�سبعون �سعف حجم القت�ساد الفل�سطيني( اإل اأن 
�سوي�رضا مل ت�سبح جزءا من الأمم املتحدة اإل عام 2002، من جهة اأخرى اأ�سبحت جنوب ال�سودان دولة يف العام 

املا�سي على الرغم من الو�سع القت�سادي �سديد ال�سعوبة.  

اإل اأن هذا ل ينفي اأهمية ومركزية الدور الذي يلعبه القت�ساد يف الدولة، وعلى الرغم من �سعوبة ا�ستخدام موؤ�رض 
واحد لقيا�س »قوة« القت�ساد الفل�سطيني، ومدى جناح ال�سيا�سات القت�سادية - التنموية ال�سابقة، ل يختلف اأي 

اقت�ساديني يف العامل اأن هناك بع�س املوؤ�رضات الأ�سا�سية والتي �سنتطرق اإىل بع�سها.  

)اأ(االإنتاج

يعرب  )GDP( والذي  الإجمايل  املحلي  بالناجت  ي�سمى  ما  الدول من خالل  انتاج  يقا�س  النتاج،  لنبداأ من حجم 
عن اإجمايل النتاج خالل العام، ولغايات املقارنة يتم احت�ساب معدل الفرد بق�سمة الناجت الإجمايل على عدد ال�سكان. 

10.  وذلك مب�ساعدة بع�س تقارير البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل والرباعية الدولية والحتاد الوروبي والأمم املتحدة التي تتحدث 
)World Bank٫2010( )IMF 2010(  عن »اجلاهزية املوؤ�س�سية« لل�سلطة. للمزيد انظر مثال
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وباعرتاف   - الأرقام  هذه  تاأتي  عام 2010 و2011.  ال 10% خالل  احلديث حول منو  مع  هنا  نبداأ  اأن  اجليد  من 
البنك الدويل )2011 World Bank٫( - بعد و�سع �سعب �سهده القت�ساد الفل�سطيني بعد انتخابات عام 2006 
و»النق�سام« عام 2007 مما يجعل ن�سبة النمو كبرية مقارنة بالأعوام ال�سابقة، كما اأن �سبب الرتفاع يعود اإىل ارتفاع 

ن�سبة امل�ساعدات مما اأدى اإىل الرتفاع يف ن�ساط »الإدارة العامة«.

بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن القطاعات القت�سادية التي ن�سطت كانت يف ن�ساطات الإ�سكان واخلدمات وهنالك م�سكلتان 
يف ذلك، الأوىل هي التوزيع فعلى الرغم من هذا الرتفاع اإل اأن معدل دخل الفرد الذي قدر بحوايل 1500 دولر ل 
يزال اأقل من ذلك يف عام 1999 والذي و�سل اإىل 1650 دولر )اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني 2012(. كما اأن 
الرتفاع مل يكن يف القطاعات الإنتاجية فم�ساهمة قطاعي الزراعة وال�سناعة يف الناجت املحلي الإجمايل كانت 6٫3% و 
8٫8% على التوايل بينما كانت م�ساهمة الإدارة العامة 14% والإن�ساءات 9% واخلدمات كالأن�سطة العقارية والتعليم 
التي  النيوليربالية  القت�سادية  ال�سيا�سة  من  جزء  هي  القت�سادية  ال�سيا�سة  هذه  ال�سابق(.  21%)امل�سدر  وغريها 
تتبناها احلكومة الفل�سطينية والتي حتول »الإن�سان املنتج« اإىل »الإن�سان امل�ستهلك«، ويبدو هذا وا�سحا يف انخفا�س 

م�ساهمة القطاعات النتاجية وارتفاع الت�سهيالت الئتمانية ال�ستهالكية لدى البنوك. 

)ب( �سوق العمل 

من جهة اأخرى مل يعك�س هذا النمو تغريا كبريا على �سعيد العمالة الفل�سطينية، وقد ركزت تقارير الأمم املتحدة 
)2011 UNRWA٫( على هذه الظاهرة »Jobless Growth« حيث اأن ن�سبة البطالة ل زالت مرتفعة ب�سكل كبري 
)حوايل ربع القوى العاملة يف الأرا�سي الفل�سطينية 23٫7% ل جتد عمال ح�سب تعريف منظمة العمل الدولية( بواقع 
37٫8% يف قطاع غزة و 17% يف ال�سفة الغربية )احلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 2011(. ويعاين ال�سباب 
يف الفئة العمرية )15-24( اأكرب ن�سبة من البطالة حيث ت�سل اإىل 39% متوزعة على 37% ذكور و 50% اإناث. كما 
اأن ن�سبة البطالة يف الأرا�سي الفل�سطينية ترتفع اإىل 30% باحت�ساب تعريف البطالة املو�سع )اأي ا�سافة اأولئك الذين 
ل يبحثون عن عمل لأنهم يئ�سوا من البحث(، وهذه الن�سبة هي الأعلى خالل ال�سنوات ال�ست ال�سابقة با�ستثناء عام 
2008 )حيث و�سلت اإىل 32٫4%(. كما اأن ن�سبة العاملني يف القطاع العام ويف اإ�رضائيل وامل�ستوطنات حوايل %35، 
اأي اأن ن�سبة البطالة قد ترتفع اإىل 50-60% يف حال انقطعت امل�ساعدات لدفع الرواتب، ومنعت اإ�رضائيل العمال من 

الدخول اإىل �سوق العمل الإ�رضائيلية )امل�سدر ال�سابق(.

)ج( التجارة اخلارجية

فيما يتعلق بالتجارة اخلارجية فال �سك اأن الأرقام ل ت�ساند فكرة وجود الأ�س�س القت�سادية القوية، فبالنظر اإىل 
ال�سادرات والواردات ال�سلعية من واإىل فل�سطني، ت�سري البيانات اإىل عجز يف امليزان التجاري ال�سلعي بحوايل 3٫1 
مليار دولر يف عام 2009، بواقع 3٫6 مليار دولر واردات و 500 مليون دولر من ال�سادرات )اجلهاز املركزي 
والتبعية  الرتباط  واإمنا  فح�سب  الكبري  التجاري  العجز  البيانات  تعك�س  ل  )ب((.   2012 الفل�سطيني،  لالإح�ساء 
اإ�رضائيل تقدر بـ 75% من الواردات الإجمالية و ن�سبة  لالقت�ساد الإ�رضائيلي ففي نف�س العام كانت الواردات من 
ال�سادرات اإىل اإ�رضائيل هي 87% من اإجمايل ال�سادرات الفل�سطينية )امل�سدر ال�سابق(. ل ميكن احلديث باأي �سكل 
من الأ�سكال عن اقت�ساد بدون �سيطرة على املعابر اخلارجية وبدون التوا�سل اجلغرايف، وهاتان النقطتان مفتقدتان 
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يف ظل الإغالق واحل�سار على قطاع غزة، وال�سيطرة الإ�رضائيلية على احلدود، ونظام البانت�ستونات املطبق يف ال�سفة 
الغربية.

)د( امل�ساعدات اخلارجية

واأخريا فاإن امل�ساعدات اخلارجية هي الت�سوه اجلديد الذي خلقته فرتة ما بعد اأو�سلو، فمعدل الفرد من امل�ساعدات 
اخلارجية )والذي يحت�سب باقت�سام جمموع امل�ساعدات اخلارجية للدولة على عدد ال�سكان( يف فل�سطني هو من الأعلى 
اأفقر  بع�س  مع  املقارنة  ميكننا  امل�ساعدات  هذه  حجم  ولإدراك   2009 عام  يف  دولر   748 اإىل  و�سل  حيث  العامل  يف 
ارتفاع  الرغم من  وتنزانيا )67 دولر()11(. وعلى  كال�سومال)72 دولر( ومايل )75 دولر(  والعامل  اإفريقيا  دول 
امل�ساعدات اخلارجية بن�سبة 60% بني عام 2007-2009 اإل اأن معدل النمو يف القت�ساد )الناجت املحلي الإجمايل( مل 

يتجاوز 8% يف الفرتة 2010-2008. 

تعترب امل�ساعدات واحدة من اأهم نقاط القوة لدى املانحني من اأجل التاأثري على القرار الفل�سطيني القت�سادي 
عام  دولر  مليار   2 )الرواتب( من حوايل  لالإنفاق اجلاري  الدعم اخلارجي  انخفا�س  من  الرغم  وعلى  وال�سيا�سي. 
يقارب  ما  دفع رواتب  اأجل  تزال �رضورية من  ل  امل�ساعدات  اأن هذه  اإل  عام 2010  مليار دولر يف  اإىل 1٫2   2008
160،000 عامل يف القطاع العام بواقع حوايل 130-140 مليون دولر �سهريا، عدا عن �سيطرة اإ�رضائيل على اأموال 
ال�رضائب والتي تقدر بحوايل 100 مليون �سيكل �سهريا. اإن ا�ستقاللية القرار الفل�سطيني حمل �سك اإذا مل ت�ستطع اأن 
تدفع حتى راتب موظفيها، فكيف من املتوقع اأن ت�ستطيع حتقيق اأي نوع من التنمية امل�ستدامة خا�سة يف حال قررت 

الوليات املتحدة الأمريكية واملانحون الآخرون وقف امل�ساعدات للجانب الفل�سطيني. 

بالإ�سافة اإىل ذلك فاإن ن�سب الفقر ما زالت تراوح حوايل الثالثني باملائة اإن مت ا�ستخدام اأ�سا�س الإنفاق لحت�سابه 
ولكن عند احت�ساب ن�سب الفقر على اأ�سا�س الدخل فن�سف ال�سعب الفل�سطيني املقيم يف ال�سفة وغزة يقبع يف الفقر. 
لغاية اليوم ن�سف ال�سعب الفل�سطيني اأي�سًا غري اآمن غذائيًا وثالثة اأرباع ال�سعب معر�سني لنعدام الأمن الغذائي. 
حتى ن�سب البطالة املرتفعة التي مت ذكرها ل تعك�س ال�سورة احلقيقة للبطالة، فهذه الن�سبة )حوايل 23%( ل حتت�سب 

العاملني »امل�ستنكفني« الذين ل يبحثون عن عمل لأنهم موقنون من عدم وجود فر�س.

اأ�سف اإىل ذلك فجوة الدخل، وغياب العدالة الجتماعية وانكما�س قطاعي الزراعة وال�سناعة، فقائمة الالتنمية 
تطول ولكنها باملح�سلة توؤ�رض لنتيجة واحدة مفادها اأن احلالة الكولونيالية التي يعي�س الفل�سطينيون حتت �سيطرتها 
توجب عليهم اتباع منوذج تنموي-اقت�سادي يراعي هذه احلقيقية والتباين يف ميزان القوى وي�ستبدل الفهم التقني 
الرقمي للعملية التنموية واملتمثلة على �سبيل املثال ل احل�رض بتحقيق منو اقت�سادي. من املهم الرتكيز على اأن النمو 
القت�سادي الذي حتقق يف عهد »الفيا�سية« ن�ساأ ب�سبب الدعم املايل الدويل وحلقة النفاق احلكومي ليحاكيان اقت�ساد 
كان منوه يف ال�سالب، منو مل ي�سمل القد�س اأو غزة ومل يعزز القاعدة النتاجية، ومنو اأحلق ال�رضر بالفقراء بل خلق 
�رضيحتني جديدتني يف املجتمع الفل�سطيني »الريادين الأغنياء اجلدد« و»الفقراء اجلدد« )بي�سان 2011، الأونكتاد 
2011، برنامج الأغذية العاملي 2011، بحور 2011، اخلالدي 2011، هنية 2011، الرتتري واآخرون 2012، اخلالدي 

2012، ما�س 2012(.

11. للمزيد من البيانات انظر اإىل بيانات البنك الدويل حول ح�سة الفرد من الدعم الإجمايل 
 http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS
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4- نيوليربالية بنكهة فل�سطينية وف�سل االقت�ساد عن ال�سيا�سة 
»�سحيح اأن ال�سلطوية الفل�سطينية يف العام 2010 تختلف عنها يف ظّل عرفات، 

فهي اأقّل ف�سادًا ورمبا اأقّل تقلباً، لكنها اأي�ساً اأكرث قمعاً« )براون :92010(.

الروؤية االقت�سادية الفل�سطينية ت�سعى خللق اقت�ساد �سوق حر مزدهر ومتنوع 
العامل  اقت�ساديات  مع  من�سجماً  اقت�سادًا  ويكون  رائد  خا�ض  قطاع  يقوده 
العربي ومفتوح على االأ�سواق االقليمية والدولية والذي يوفر بالتايل االأ�س�ض 

االقت�سادية ملجتمع حر ومت�ساٍو ودميقراطي )ال�سلطة الفل�سطينية 2007:18(

القتبا�سني  املبا�رضة والدرو�س من  املبا�رضة وغري  الر�سائل  ا�ستنتاج  اإذن من  تاأ�سي�سًا على ما �سبق فال عجب 
العاملية  التجارب  وما  واحدة.  لعملة  يكونا وجهني  لأن  ي�سلحان  نيوليربالية  و�سيا�سات  قمعًا،  اأكرث  ف�سلطة  اأعاله، 
اإل دليل اآخر على ذلك، وحالتنا الفل�سطينية ت�سيف جتربة جديدة لهذا »الزواج« بني القمع وانعدام احلرية وبني 
دومًا  تخلق  فاإنها  �سابقًا  اأ�رضنا  وكما  بل  وانعتاق  حترر  حالة  تخلق  ولن  مل  ب�ُسلبها  فالنيوليربالية  النيوليربالية. 
للجميع« والتي ف�ّسلتها  الواحد  »املقا�س  �سيا�سة  تتبع  النيوليربالية  ال�سيا�سات  اأن  ذلك. ومع  وخلقت مرارًا عك�س 
�سيا�سات وو�سفات »ما بعد اإجماع وا�سنطن« اإل اأن لها مذاق ونكهة فل�سطينية جتعلها توؤِطر وتنِتج اأكرث من »�رضر« 

متعدد الأوجه والنعكا�سات ت�رض باملجمل بالن�سال الوطني اأو ما تبقى منه )خان 2010(. 

الأخرية  اخلم�س  ال�سنوات  يف  خا�سة  الفل�سطينية  بالنكهة  النيوليربالية  هذه  اأوجه  بع�س  بعر�س  نقوم  اأدناه 
الفل�سطيني  التنموي   - القت�سادي  النموذج  فاأوجه  الدولة.  وبناء  واحلوكمة  للتنمية  »الفيا�سي«  النموذج  ظل  يف 
النيوليربايل متعددة وحماوره مت�سعبة ومت�سابكة ومعقدة، ولكن ب�سكل عام بالإمكان تتبعها وقيا�س نتائجها اإىل حد 
ما. فالنيوليربالية التنموية-القت�سادية الفل�سطينية لها ت�سعبات تبداأ بالعتماد احل�رضي على منوذج التكنوقراط 
للحكم مرورًا مبتطلبات »ال�سالم القت�سادي«)12( وانتهاءًا ببناء موؤ�س�سات الدولة ك�رضط لال�ستقالل. وكاأن ال�ستقالل 
وتقرير امل�سري يح�رضان على طبق من ذهب بعد حتقيق املعايري واملتطلبات املوؤ�س�ساتية وبالتايل انكار البعد والقرار 

ال�سيا�سي لال�ستقالل وتقرير امل�سري.

ول بد هنا من مالحظة اأن حكومات امل�ستقلني والتكنوقراط اأ�سبحت �سائعة يف بلدان العامل النامي، بعد اإدخالها 
الأحيان تكون مرادفًا  اأغلب  الدولية والتي يف  املالية  املوؤ�س�سات  لالإ�سالح كما ت�سوقها  الو�سفات اجلاهزة  اإطار  يف 
حلكومات »معتدلة وحمبة لل�سالم وال�سلم العاملي وتنبذ الإرهاب وترى العامل قرية �سغرية والكل م�ستفيد من تبعات 
لغته  تتكلم  الأمريكية  املتحدة  الوليات  وخا�سة  فيها  القرار  �سنع  ومراكز  بالغرب  وارتباط  �سداقة  وعلى  العوملة 

12. يطلق م�سطلح ال�سالم القت�سادي على الأفكار التي طرحها رئي�س الوزراء الإ�رضائيلي بنيامني نتانياهو، ترتكز الفكرة على توفري 
الحتياجات القت�سادية الأ�سا�سية لل�سعب الفل�سطيني، يف مقابل تنازل القيادة �سيا�سيا. وهو الأمر الذي ت�ساهم به الفيا�سية ب�سكل متعمد 
اأو غري متعمد. بحيث اأ�سبح ال�سغل ال�ساغل للفل�سطينيني حت�سني الو�سع القت�سادي الداخلي، يف حني مت تنا�سي الق�سايا الأ�سا�سية 
للق�سية الفل�سطينية )الداخل، الالجئني ... الخ(. من املمكن ا�ستخدام نتائج ا�ستفتاء لأحد وكالت الأنباء الفل�سطينية املعروفة للتدليل 
على تاأثري هذه ال�سيا�سات، فقد اأ�سار 78% من امل�ساركني با�ستفتاء وكالة معا الإخبارية ل�سهر اأيار 2012 اأنهم يرغبون من حكومة �سالم 

فيا�س حتقيق ازدهار اقت�سادي، بينما اأ�سار 15% فقط اإىل رغبتهم اتخاذ مواقف �سيا�سية وخطوات كبرية من احلكومة! للمزيد انظر
 http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=486389&MARK=ا�ستفتاء
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»النهج  اأ�سبح  وقد  الإطالق،  على  ا�ستثناء  لي�ست  فل�سطني  واملحا�سبة«.  وال�سفافية  للدميقراطية  وتروج  اجلميلة 
التكنوقراطي« هو اأحد احللول ال�سحرية لإ�سكاليات اإ�سالح موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية. 

ومع تعيني د.�سالم فيا�س وزيرًا للمالية يف العام 2002 بداأ هذا النهج بالنمو ال�رضيع، وقد متت زراعة بذوره 
ب�سكل �رضيع حتى اأ�سبح الآن النموذج الذي ُيرى اإليه بو�سفه الأف�سل للحوكمة يف فل�سطني وخللق حكومة اأو �سلطة 
قادرة على احلكم ب�سكل فّعال، وعلى تلبية احلاجات وال�سلع واخلدمات الأ�سا�سية للمواطنني بدءًا بالأمن، مرورًا 
بالتعليم، وانتهاء بالغذاء. هذه احلكومات التكنوقراطية تعتمد على العن�رض اخلارجي بقوة واملتمثل مبجتمع املانحني 
واأداته املتمثلة اأ�سا�سًا بالتمويل الدويل وما ي�ساحبه من ا�سرتاطات وقيود وت�سارب يف الأولويات وال�سرتاتيجيات، 
وبالطبع ما ي�ساحبها من �سغط وابتزاز لتنفيذ »�سلة معينة« من ال�سالحات. ولكن الأمور ت�سبح اأ�سعب يف احلالة 

الفل�سطينية وذلك ب�سبب حالة العتمادية العالية على امل�ساعدات الدولية. 

هذه امل�ساعدات و�سلت اإىل م�ستويات موؤرقة، اإذ بلغ حجم التمويل الدويل منذ ن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية لغاية العام 
املا�سي حوايل 20٫4 مليار دولر اأمريكي - طلبت ال�سلطة الفل�سطينية من املجتمع الدويل 4٫8 مليار دولر اأمريكي 
لتمويل خطتها التنموية لالأعوام 2011-2013- )ال�سلطة الفل�سطينية 2011(، ومبعدل حوايل 317 دولر لل�سخ�س 
الواحد ب�سكل �سنوي ون�سبة ترتاوح ما بني 24 باملائة لغاية 49 باملائة من الدخل املحلي الجمايل. وباملعايري كافة 
فاإن هذه الن�سب العالية مل جتعل جمتمع املانحني �رضيكًا يف احلكم واحلوكمة فقط، بل متكن من خالل اآليات ال�رضف 
واإدارة هذه امل�ساعدات والتحكم بها اأن ي�سبح اأ�سبه »بحكومة ظل«. وبالتايل فاإن منظومة و�سناعة امل�ساعدات الدولية 
تتاأثر بتبني النهج النيوليربايل وي�سبح اخلال�س من العتماد على التمويل الدويل مكلفًا اأكرث واأ�سعب، وتكون تبعاته 

على املدى طويل الأمد اأق�سى واأ�سد منها على املديني القريب وااملتو�سط. 

ينتج عنها من  للقطاع اخلا�س وما  التنموية  للعملية  القيادة  دفة  اأعاله هو منح  ملا  الطبيعي  الثالث  الت�سعب  اإن 
»اخرتاع« نخبة رياديني جدد وطبقة جديدة يف املجتمع تكون منتفعة من تبني ال�سيا�سات النيوليربالية وتعمل على 
احتكارها بل وجعلها اأكرث تغلغاًل. بالطبع هذه التبعة لي�ست حكرًا على احلالة الفل�سطينية فقط واإمنا ُوجدت يف كافة 
اأقطار العامل النامي. هنا ل�سنا ب�سدد املحاجة حول قدرة القطاع اخلا�س اأو عدم قدرته على تويل دفة القيادة وما ينتج 
عنها من هكذا �سيا�سات ح�رضية، ولكننا نخ�سى باأن الفقراء - املعنيني بالأ�سا�س يف اأية عملية تنموية - لن يقتنعوا 
باأن القطاع اخلا�س قادر على متثيلهم وتلبية احتياجاتهم و�سون كرامتهم. ومن هنا فاإننا نحاج باأن هذه ال�سيا�سة 
احل�رضية قد �ساهمت وب�سكل كبري خلقت ت�سعبًا رابعًا للنيوليربالية الفل�سطينية يتمثل يف تعزيز نهج »الغناء الفردي 
للبع�س والفقر والفقار الوطني« وخلقت »فقراء جدد«، وهنا تكمن خطورة هذه ال�سيا�سات النيوليربالية بقدرتها 

ال�سحرية على خلق ظواهر جديدة تعمل على تغييب العدالة الجتماعية واأ�س�سها.

اأما فيما يتعلق بحيادية ال�سوق ومبادئ الكفاءة القت�سادية، فما اهمال القطاع الزراعي يف عهد النيوليربالية 
اإّل مثال �سارخ على ذلك، لأن ال�ستثمار الزراعي والأر�س ح�سب التعريف النيوليربايل من الواجب اأن توفر عوائد 
اقت�سادية كافية وحتقق الكفاءة القت�سادية من اأجل ال�ستثمار بها. فمنطق الربح واخل�سارة هذا يدلل على »ت�سليع« 
كل �سيء مبا فيه الأر�س. الأر�س ذاك املحور الأهم والرمز للن�سال الفل�سطيني من اأجل النعتاق واحلرية »ُي�سلع« 
مع  امل�سرتك  بالتعاون  يتم  فذلك  لذلك  خطط  اأو  ا�ستخدامها  مت  واإن  النيوليربالية.  ال�سيا�سات  هذه  ب�سبب  وُيهمل 
الأطراف القليمية والدولية وال�رضائيلية )انظر الأمثلة التي عمل مركز بي�سان عليها وقام بتوثيقها وا�ستعرا�سها 

)بي�سان 2010 و 2011((. 
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اأما حيادية ال�سوق وفتح الأ�سواق للخارج فاإنها تعني اإزالة العقبات ال�ستثمارية من اأمام ال�ستثمارات اخلارجية 
وحترير قيود امللكية، وعادة ما يرتبط هذا باإنهاء اأي دعم لالأ�سا�سيات كالغذاء والتعليم وال�سحة. ولكن هذه احليادية 
تعظيم  يف  وم�ساعدتها  الفل�سطيني  ال�سوق  يف  اأ�سال  املتغلغلة  ال�رضائيلية  ال�رضكات  ا�ستفادة  وا�سح  ب�سكل  تعني 
اأرباحها من خالل ا�ستغالل ال�سوق الفل�سطيني، اإ�سافة اإىل ال�ستفادة التي يجنيها بع�س امل�ستثمرين الفل�سطينيني 
الأغنياء اأ�ساًل. وبالتايل فاإن حيادية ال�سوق يف �سوق تابع كال�سوق الفل�سطيني ميكن اأن ت�ساهم يف اإدامة الحتالل ذاته 
ولكن اأقل اأذى لها ميكن اأن يتلخ�س يف خلق فجوات اأكرب يف املجتمع الفل�سطيني. وما كل اجلهود املن�سبة للرتويج 
والعمل على ان�سمام فل�سطني ملنظمة التجارة الدولية اإّل مثال �سارخ على ذلك وعلى كل التبعات ال�سلبية التي ميكن 

اأن تلحق بالقت�ساد الفل�سطيني.

كذلك فاإن اأحد اأوجه ال�سيا�سات النيوليربالية هي خلق حالة من النمو القت�سادي با�ستخدام القرو�س والديون 
يلتزم  عدة  بقرو�س  الواحد  املواطن  فاإغراق  اأي�سًا.  الفل�سطينية  ّميز احلالة  ما  بالطبع  ال�سخ�سي، وهذا  والتمويل 
بدفعها لع�رضات ال�سنني ما هو اإل تقييد اآخر للحرية اإذ يجعل الهم الأ�سا�س للفرد �سد الدفعة امل�ستحقة للبنك يف اآخر 
ال�سهر. وقد و�سلت »املحفظة« الئتمانية يف الأرا�سي الفل�سطينية اإىل حوايل 3 مليار دولر اأو 50% من الناجت املحلي 

الإجمايل بحيث ميكن القول اإن عملية »الأمولة« الفل�سطينية قد بداأت بالفعل )خالدي، 2012(.

وبالتايل ي�سبح الهم متمثاًل ب�سد القر�س يف اآخر ال�سهر اأو مراكمة الرثوة وهذا بدوره يعزز النهج »الفرداين« على 
ح�ساب اجلمعي وبالتايل اإ�سقاط اأحد اأهم الركائز التي قام املجتمع الفل�سطيني عليها من اأجل الن�سال �سد الحتالل 
وهي الهم اجلمعي والن�سال اجلماعي. توافر القرو�س الرخي�سة طويلة الأمد هذه واملكفولة مبنح و�سمانات اأمريكية 
للبنوك لي�س املثال الوحيد الذي �ساهم بتغيري �سلوك امل�ستهلك واملواطن، اإمنا التغريات التي مت اقرتاحها و�سنها ومن 
اأخرى ما زالت  اأمثلة حية  ثم الغائها فيما يتعلق بقانون �رضيبة الدخل والتقاعد املبكر وتعليمات براءة الذمة هي 
على  يدلل  اآخر  مثال  اإمنا  امل�سبق  الدفع  ونظام  واملاء«  الكهرباء  »عدادات  مثال  اأما  الفل�سطيني.  ال�سارع  يف  تتفاعل 
كيفية اإنكار اأ�س�س العدالة الجتماعية وبالتايل الف�سل يف رفع م�ستوى حياة الفقراء. فنظام الدفع امل�سبق ما هو اإّل 
الوجه الآخر للمثل ال�سعبي »على قد حلافك مد رجليك« وبالتايل اأرجل الفقري »ق�سرية« وكذلك الكهرباء التي يح�سل 

عليها.)13( 

اأن  اأولهما  للنيوليربالية.  الفل�سطينية  بالنكهة  يتعلق  فيما  الأقل  على  عنونتهما  الواجب  من  نقطتان  ثمة  اأخريًا 
واقناع  ارغام  وحاولت  البديلة  الأخرى  النماذج  وحاربت  رف�ست  الفل�سطينية  التنموية-القت�سادية  النيوليربالية 
اجلميع اأن اخلط القت�سادي - التنموي - ال�سيا�سي الوحيد ال�سحيح والأمثل هو النهج النيوليربايل وبالتايل فقد 
واأي�سًا  واأقطابها  للنيوليربالية  املع�سول  بالكالم  فتتعلق  الأخرى  النقطة  اأما  الأخرى.  التوجهات  على طم�س  عملت 
مبحاولة تقريبها من املواطن وقلبه. ففي العديد من احلالت الأخرى، كما احلالة الفل�سطينية طبعًا، يتم ا�ستخدام 
م�سطلحات ومفاهيم رناّنة وطيبة وكالم مع�سول جميل لت�سويق النيوليربالية كالعدالة واحلرية والأمن والدميقراطية 
وال�سفافية والفعالية والتقوية والتمكني واملنا�رضة وال�سمود والقائمة تطول. حتى اأن بع�سهم ذهب اإىل اأبعد من ذلك 

يف احلالة الفل�سطينية اإىل اعتبار اأن النهج »الفيا�سي« هو نهج »ي�ساري«. 

خل�سو�سية  م�ستجيبة  كانت  ال�سنني  مدار  على  بنيت  جمتمعية  واأعراف  وطرق  اأنظمة  ثمة  اأن  النيوليربالية  فهمه  عن  تعجز  ما   .13
املجتمعات ونبعت من احتياجاتهم الأ�سا�سية كا�سرتاتيجيات ال�سمود والتكيف واملواجهة يف احلالة الفل�سطينية وبالتايل فاإن العمل على 

اإلغائها اأو التقليل من �ساأنها ينم عن »جهل« باخل�سو�سية لكل حالة، كاحلالة الفل�سطينية مثاًل.  
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اإذن ثمة فرق هام يجب اأن ُيالحظ بني خطاب النيوليربالية واأفعالها وكالمها املع�سول. هذا مرتبط طبعًا بالنقطة 
الأخرى وهي حماولة »�رضاء« قلوب النا�س وعواطفهم. فقد »ا�ستاق« الفل�سطينيون لرئي�س وزراء ي�ساطرهم اأفراحهم 
واأطراحهم وقطف زيتونهم وتناول الغذاء معهم والرك�س والفالحة معهم وكان النهج »الفيا�سي« احلا�رض مللئ هذا 
»ال�ستياق«. ولكن يجب مالحظة اأن عواطف الفل�سطينيني ح�سا�سة اأي�سًا وكلما تقرب �سخ�س من قلبهم اهتموا به 
بناء  اأجل  النا�س من  لقلوب  له و�رضاءه  ُي�سهد  اأخطائه وهفواته. فالذكاء »الفيا�سي« هنا  ون�سيوا نهجه وعفوا عن 
�رضعيته كان حا�رضًا. اإن حماولة ك�سب ال�رضعية من خالل ك�سب قلوب النا�س لي�ست بالكافية واإمنا ثمة قنوات اأخرى 
لك�سب تلك ال�رضعية على �سبيل املثال ل احل�رض ك�سمان عمل املجل�س الت�رضيعي الفل�سطيني ولي�س تغييبه ق�رضًا. 
يف النهاية فالنيوليربالية الفل�سطينية تكت�سب نكهتها من متيز وفرادة حالتها واملتمثلة بوجود الحتالل الع�سكري 
ال�رضائيلي وبالتايل فاإن اأي اإهمال لهذه احلقيقية وتبني �سيا�سات نيوليربالية غري ح�سا�سة للو�سع الفل�سطيني فاإن 
ال�رضر �سيكون اأكرث من النفع وال�رضر يف هذا امل�سمار لي�س على �سعيد النواحي القت�سادية فقط بل يتو�سع لي�سمل 

العديد من اأوجه الن�سال الفل�سطيني نحو احلرية والتحرر.

5- النموذج »ال�سني« للتنمية: »اأمنوذج القدرات« والتنمية بو�سفها حرية وحترر)14(
»تكون التنمية االإن�سانية ناق�سة من دون حرية االإن�سان. فقد كان النا�ض 
على مر التاريخ على ا�ستعداد للت�سحية بحياتهم لك�سب احلرية ال�سخ�سية 

والوطنية« )تقرير التنمية االإن�سانية العاملي 1990(.

)تقرير  فقر عدم الكفاية ولكنه فقر ال�سعف«  »لي�ض  الفل�سطيني  الفقر  اإن 
التنمية االإن�سانية2010 / 2009  االأر�ض الفل�سطينية املحتلة(.

ا�ستطاع القت�سادي والفيل�سوف الهندي اأمارتيا �سن اأن يوؤ�س�س ملرحلة جديدة يف فهم العملية التنموية واأن يوؤثر 
على مراكز �سنع القرار واملوؤ�س�سات الدولية العاملة يف املجال التنموي - على الأقل فيما يكتبون ويقولون قلياًل فيما 
يفعلون. وبذا فقد كانت اأفكار واآراء اأمارتيا �سن ترجمة اقت�سادية لنهج فل�سطيني تنموي �سيا�سي يف ال�سابق، حني 
كانت حركات التحرر الفل�سطينية تدعو اإىل حماربة الكولونيالية والعتماد على الذات.  فالنهج »ال�سني« املعتمد على 
التنمية الإن�سانية والتي هي تنمية النا�س ومن اأجل النا�س ومن ِقَبل النا�س، وكذلك فهمه للعملية التنموية على اأ�سا�س 
اأنها تو�سيع للقدرات واحلريات، اإمنا تنا�سب حالتنا الفل�سطينية واحلالة الكولونيالية التي نعي�س بها. وكما اأ�سلفنا 
�سابقًا فاإننا نحاج يف هذه الورقة لفهم مغاير للعملية التنموية الفل�سطينية يعتمد بالأ�سا�س على نهج فكري خمتلف 

يتمحور حول التنمية املبنية على حاجات النا�س وامل�ستجيبة لتطلعات اجلماهري. 

والقدرات  احلقيقية  احلريات  يف  تو�سع  عملية  هي  التنمية  باأن  يحاج  التنموية  للعملية  »ال�سني«  فالتعريف 
واخليارات التي يتمتع بها النا�س، وهذه احلريات هي الهدف الأ�سا�سي والو�سيلة الأ�سا�سية اأي�سـًا للعملية التنموية. 
واحلرمان  القت�سادية،  الفر�س  و�سح  وال�ستبداد،  كالفقر،  احلرية  افتقاد  م�سادر  اإزالة  هي  حقيقتها  يف  فالتنمية 
ل�سببني:  التنمية  لعملية  اأ�سا�سي  اأمر  احلرية  فاإن  وبالتايل  العامة.  املرافق  واإهمال  والتطرف،  والغلو  الجتماعي، 
14. يعتمد هذا اجلزء ب�سكل كبري على عر�س »اأمنوذج القدرات« والتنمية بو�سفها حرية كما وردت يف تقرير التنمية الإن�سانية العربية 
للعام 2002 اإ�سافة لكتاب »التنمية بو�سفها حرية« )�سن 1999(. ملزيد من التحليل حول هذا الأمنوذج اأنظر مثاًل )Sen 2008(و 
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�سبب تقيمي )The evaluative reason( فتقييم التقدم يتعني اأ�سا�سًا باأن يكون يف �سوء بيان ما اإذا كانت حرية 
فاإجناز   )The effectiveness reason( الفعالية  �سبب  وهو  اآخر  و�سبب  وامل�ساندة،  بالتاأييد  حتظى  ال�سعب 
القدرات  فاإن عملية تو�سيع  التعريف  لل�سعب.)15( فوفق هذا  الفعالية احلرة  بالكامل على  يتوقف  التنمية والتطوير 
واخليارات الإن�سانية تنطوي على ارتباطها حموريًا مبو�سوعني: القدرات والفعاليات من جانب، والفر�س املتاحة 
من جانب اآخر.)16(  وبالتايل تتعزز اخليارات الإن�سانية حينما يكت�سب النا�س القدرات وتتاح لهم الفر�س ل�ستخدامها. 
بكلمات اأخرى فاإن التنمية الإن�سانية تعرب عن معادلة يتكون طرفها الأمين من القدرات الإن�سانية بينما يتكون طرفها 

الأي�رض من الفر�س القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية املّمكنة لالإن�سان من اإعمال قدراته الإن�سانية. 

كذلك وفق هذا التعريف للتنمية فاإنه ينبغي النظر اإىل النمو القت�سادي على اأنه و�سيلة، واإن كانت هامة، ولي�س 
بو�سفها هدفًا نهائيًا للتنمية وبالتايل فاإن فكرة التنمية الإن�سانية ترف�س م�ساواة الناجت القومي الجمايل بالتنمية. 
فالنمو القت�سادي �رضوري ولكنه لي�س كافيًا للتنمية الإن�سانية، وبالتايل فاإن الفقر الإن�ساين اأعم من فقر الدخل لأن 
الفقر ح�سب هذا الأمنوذج ُيفهم على اأنه احلرمان من القدرات اأو فقرها ولي�س غياب اأو نق�س الدخل والبطالة ح�سب 
هذا الأمنوذج لي�ست جمرد نق�س يف الدخل ميكن اأن تعو�سه الدولة واإمنا البطالة اأي�سًا م�سدر اإ�سعاف بعيد املدى 
للحرية واملبادرة واملهارات الفردية وما ينتج عنها من »ا�ستبعاد اجتماعي« وفقدان العتماد على الذات والثقة بالنف�س 
واأ�رضار ت�سيب ال�سحة النف�سية واجل�سدية. اأما الت�سعب الثالث لتعريف التنمية على هذا الأ�سا�س »ال�سني« فاإنها 

تتمثل باأن ي�سارك النا�س ويوؤثروا يف القرارات والعمليات التي ت�سكل حياتهم.

فالتنمية من اأجل النا�س تعني اأن مردود النمو يجب اأن يظهر يف حياة النا�س، والتنمية من ِقَبل النا�س تعني متكينهم 
من امل�ساركة بفعالية يف التاأثري على العمليات التي ت�سكل حياتهم. وبذا فاإن احلرية هي ال�سامن وهي الهدف للتنمية 
الرئي�سية  النهائية والو�سيلة  الغاية  اأنها  اإىل تو�سيع احلرية على  فاإنه »ينظر  امل�ستدامة. وكما يحاج �سن  الإن�سانية 
ممار�ستهم  ويلجم  النا�س  خيارات  يقيد  الذي  احلريات  انعدام  على  الق�ساء  يف  التنمية  وتتمثل  الإن�سانية.  للتنمية 
لأعمالهم. ونقول هنا اإن اإزالة التع�سف �رضورية جدًا للتنمية. اإّل اأن فهم ال�سلة بني التنمية واحلرية على نحو اأف�سل 
يتطلب جتاوز هذا الإدراك املبدئي، على اأهميته. فالأهمية الأ�سيلة حلرية الإن�سان، باعتبارها الغاية الأ�سمى للتنمية، 
تتكامل بقوة مع فاعلية حريات معينة يف تعزيز حريات اأخرى. وال�سالت بني اأنواع احلريات املختلفة �سببية وتوؤكدها 
التجربة. فعلى �سبيل املثال هناك دليل قوي على ت�سافر احلريات القت�سادية وال�سيا�سية، خالفًا ملا نقوله اأحيانًا عن 
التعليم والرعاية ال�سحية، وهي خدمات قد ت�ستدعي عماًل  الفر�س الجتماعية يف احل�سول على  اأن  تنافرهما. كما 
اأي�سًا على دعم مبادرتنا لنتغلب على  حكوميًا، تكّمل الفر�س الفردية يف امل�ساركة القت�سادية وال�سيا�سية، وت�ساعد 
ما نعاين من حرمان. واإذا كانت نقطة البدء يف النهج هي حتديد احلرية على اأنها الغاية الرئي�سية للتنمية، فاإن نطاق 
حتليل ال�سيا�سات يكمن يف اإقامة �سالت جتعل فكرة احلرية مت�سقة ومتما�سكة باعتبارها املنظور الذي ت�سرت�سد به 

عملية التنمية« )�سن 1999(.
15. http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=138739; http://www.alwihdah.com/news/
publications/2010-04-26-125.htm
16. »يعك�س مفهوم الفعاليات خمتلف الأ�سياء التي يثمن الفرد عملها اأو كونها. وتتفاوت الفعاليات املرغوبة من تلك الأولية، مثل التغذية 
الكافية وتفادي املر�س، اإىل ن�ساطات اأو حالت مركبة مثل القدرة على امل�ساركة يف حياة املجتمع، اأو ال�ستمتاع باحرتام الذات. ومتثل 
التوليفة البديلة من الفعاليات التي ميكن للفرد حتقيقها قدرة الفرد. وهكذا، فاإن القدرة هي �سنف من احلرية، حرية تكفل توليفات 

الفعاليات املرغوبة« )تقرير التنمية الإن�سانية العربية للعام 13:2002(. 
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اإن التقدمي املوجز اأعاله لنموذج القدرات )Capabilities Approach( وتو�سيع احلريات ي�سري اإىل ثالثة 
 .)Agency( والوكالة   )Capabilities( الفعاليات )Functionings( والقدرات  رئي�سة:  وعنا�رض  مفاهيم 
فالفعاليات ُتفهم على اأنها انعكا�س للحريات من اأجل حتقيق توليفات الفعاليات املرغوبة، والقدرات ُتلخ�س يف اأهمية 
»احلرية من اأجل التحقيق«، اأما الوكالة فتكمن اأهميتها -بعك�س الأمناط القت�سادية الأخرى والتي حتاج لوجوب 
»تدويل« الوكالة- باأنها ت�سعى لأن يكون الفرد نف�سه موكل نف�سه من اأجل حتقيق الأهداف والغايات التي و�سعها 
لنف�سه. اأ�سف اإىل ذلك اأنه ومن اأجل دمج اجلانب النظري بذاك العملي فقد مت حتديد خم�س حريات و�سائلية-اأداتية 

رئي�سية يف عملية �سياغة ال�سيا�سات وفهم العملية التنموية ح�سب هذا الأمنوذج وهي ت�سمل الآتي:

• احلريات ال�سيا�سية، وت�سمل احلقوق املدنية والتي تت�سل مبا يتوافر للنا�س من فر�س لتقرير من ينبغي اأن 	
يحكم ووفق اأي مبادئ، وت�سمل اأي�سًا القدرة على مراقبة ال�سلطات ونقدها وحما�سبتها، والتمتع بحرية التعبري 
بالدميقراطية  املرتبط  ال�سيا�سي  ال�ستحقاق  ُت�سكل  فهي  وبالتايل  ال�سيا�سي ووجود �سحافة حرة.  والنتماء 

مبعناها الأو�سع.

• الت�سهيالت االقت�سادية، وت�سري اإىل الفر�س التي يتمتع بها كل فرد ل�ستخدام موارده القت�سادية والنتفاع 	
بها لغر�س ال�ستهالك اأو الإنتاج اأو التبادل التجاري. وبالتايل ميكن فهمها على اأنها الطرق التي تعمل وفقها 

القت�سادات لتوليد فر�س الدخل وحت�سني توزيع الرثوة.

• واللذين 	 ال�سحية،  والرعاية  للتعليم  املجتمع  ي�سعها  التي  الرتتيبات  اإىل  ت�سري  والتي  االجتماعية،  الفر�ض 
يوؤثران على حرية الفرد الأ�سا�سية ليعي�س حياة اأف�سل، كما ت�سري اإىل �سمانات ال�سفافية والأمن احلمائي.

• ما 	 حول  عليه  متفق  فهم  اإىل  ت�ستند  والتي  الأفراد،  بني  الجتماعي  التفاعل  حتمي  التي  ال�سفافية،  �سمانات 
يعر�س على هوؤلء من الأفراد وما يتوقعون احل�سول عليه، وبالتايل فاإنها تكفل حرية التعامل امل�سرتك وفق 
�سمانات تكفل الإطالع والو�سوح، وطبيعي اأن لهذه ال�سمانات دورها الداتي الوا�سح للحيلولة دون حدوث 

الف�ساد والالم�سوؤولية املالية والتعامالت ال�رضية.

• االأمن احلمائي، والتي ُتعنى بتوفري �سبكات الأمان والأمن الجتماعي املنا�سبة للمجموعات املهم�سة وال�سعيفة 	
يف املجتمع والتي ت�سمل مثاًل توافر ترتيبات موؤ�س�سية ثابتة من مثل اإعانات البطالة اأو اإ�سافات لدخول املعوزين 

اأو م�ساعدات الإغاثة يف حالة املجاعات اأو توفري عمالة للطوارئ بهدف توليد دخل للمعدمني.

ال�سابق هو حماولة موجزة لعر�س الأمنوذج »ال�سني« لرفد حتليلينا بتاأطري نظري ي�سع الإن�سان وكرامته 
 )In Larger Freedom( )17(»وحريته يف �ٌسلب العملية التنموية. فالنموذج الأممي »جو احلرية الأف�سح

والذي ي�سمل التحرر من الفاقة، والتحرر من اخلوف، وحرية العي�س بكرامة،)18( اإ�سافة اإىل منوذج تودارو
العبودية  من  والتحرر  بالذات  والفخر  والكتفاء  التغذية  ثالثة:  اأهداٍف  على  واملبني  )Todaro 2000( للتنمية 

17. للمزيد من التفا�سيل اأنظر مثاًل تقرير التنمية الإن�سانية 2009\ 2010الأر�س الفل�سطينية املحتلة ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي وورقته املرجعية م�ستاق خان )2009(. لطالع على قراءة ونقد للتقرير املذكور اأنظر الرتتري )2010(.

18. بالإ�سافة اإىل مدى �سعادة الإن�سان، فهناك العديد من الكتابات منذ نهاية القرن الع�رضين تتحدث عن اأهمية ال�سعور بال�سعادة كاأحد 
)Graham٫ 2009( نتائج التنمية، بدل من العتماد على موؤ�رضات رقمية جامدة. للمزيد انظر
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بهرم  تاأثرت  بال�رضورة  والتي   )Sustenance٫ Self-esteem٫ and Freedom from Servitude(
تدلل على  اأمثلة  اإمنا كلها   ،)Maslow’s Hierarchy of Needs  1943( الب�رضية  ال�سهري للحاجات  مازلو 
النا�س  على  وتعتمد  حول  ترتكز  تراكمية  عملية  �ُسلبها  يف  تكون  وحترر  كحرية  التنموية  العملية  تاأطري  �رضورة 
وقدراتهم وتعزز فر�سهم. فيما يلي �سنقوم بعر�س النماذج الفل�سطينية الأقرب لهذا النهج »ال�سني« والتي بالأ�سا�س 
حتاجج للتمركز على النا�س، ومن خالل تتبع الفروقات واأوجه ال�سبه بني الأنهج وبعد ر�سم العرب فاإننا �سنحاجج 

.Politicized Senian Development Model لتنبي منوذج »�سني« م�سّي�س يف احلالة الفل�سطينية

6- املقاومة االقت�سادية: تذّكر االنتفا�سة االأوىل كمثال
املقاومة القت�سادية اأو ما يرادفها كاقت�ساد ال�سمود اأو اقت�ساد املقاومة هي اأحد النماذج »املن�ّسية« يف غمرة 
كل النماذج والأ�س�س والأ�ساليب املتبعة التي اأعطتها ال�سلطة الفل�سطينية الأولوية لقيادة القت�ساد الفل�سطيني. ولكن 
وقبل تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية وخا�سة يف مرحلة النتفا�سة الأوىل ومن اأجل مواجهة كل اأ�سكال ال�سعاب وحتدي 
الحتالل وا�ستعماره جلاأ الفل�سطينيون -كغريهم من �سائر ال�سعوب التي تقبع اأو قبعت حتت احتالل اأو ا�ستعمار اأو 
عدوان اأجنبي كحال العراق وكوبا وفيتنام مثاًل)19(- لبتداع اأ�ساليب متكنهم من ال�سمود يف اأر�سهم ودحر حمتلهم 

وتلبية حاجاتهم الن�سانية والقت�سادية الأ�سا�سية يف ظل الحتالل. 

داخليًا  منت  ابداعية  طرق  كانت  اأنها  هو  مّيزها  ما  اأن  اإّل  وطرقها  واأ�ساليبها  اأ�سكالها  اختلفت  الأ�ساليب  هذه 
العمل  روح  وتطويع  الفل�سطيني  الإن�سان  كرامة  �سون  على  وعملت  بامتياز  الفل�سطينية  احلياة  رحم  ومن  وحمليًا 
التطوعية)20( والإميان بالهم اجلمعي وتقوية روح الإخاء واملنا�رضة. ولكن ومع انق�ساء النتفا�سة الأوىل والدخول 
يف مرحلة الت�سوية ال�سلمية بداأت اأ�ساليب بناء القت�ساد املقاوم واقت�ساد ال�سمود بالذوبان التدريجي لعوامل عدة 
كان اأحد اأهمها تبني منوذج اقت�سادي بديل قائم على مبادئ ال�سوق احلر والنفتاح وال�ستهالك والعتمادية على 
الغري وعلى م�ساعداتهم املالية واإهمال القطاع الزراعي والقاعدة النتاجية على ح�ساب قطاع اخلدمات والتجارة، كل 
هذا بدًل من دعم منوذج للمقاومة القت�سادية كاأحد اخلطوط املوازية لأ�سكال املقاومة الأخرى والذي ا�ستطاع النا�س 
من خالل حتدي جربوت الحتالل و�سون كرامتهم وتلبية جزء كبري من احتياجاتهم باأنف�سهم. فلم يكن نهج »ناأكل 

مما نزرع ونلب�س مما ن�سنع« على �سبيل املثال بالنهج الدخيل اأو الغريب كما هي احلالة الآن. 

هذا النموذج للمقاومة القت�سادية كان »جمبوًل« يف احلياة اليومية لالأفراد وبالتايل فقد كان ي�سكل منط حياة 
�سائد وم�ستدمي، احلياة كمقاومة. وبالتايل فاإن منوذج املقاومة القت�سادية اأو القت�ساد املقاوم ي�ستند على »تدعيم 
البنية النتاجية الزراعية وال�سناعية الوطنية ال�سعبية املتمحورة داخليًا يف ال�سوق املحلي والتي تنتج الحتياجات 
ال�سهيوين يف عملية اطعامنا وجتويعنا، وذلك من خالل  التحكم  ال�سعبية، وبالتايل حتررنا من  لل�رضائح  الأ�سا�سية 

19. فمثاًل من الواجب التذكر هنا باأن ال�سعب الفيتنامي انت�رض على العدوان الإمربيايل الأمريكي لي�س بالبندقية وقوة ال�سالح فقط 
واإمنا اأي�سًا بال�ستثمار الفالحي والزراعي وحقول الأرز وبالعتماد على ذاته يف توفري احتياجاته الغذائية طيلة فرتة الثورة الفيتنامية 

)قرزم 2001(.   
20. ت�سري درا�سة اأجرتها موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ يف فل�سطني )Gerster and Baumgarten. 2011( اإىل املفارقة الكبرية بني 
جيلي النتفا�سة الأوىل والثانية يف فهم العمل التطوعي. ت�سري الدرا�سة اأن جيل النتفا�سة الأوىل يري اأن العمل التطوعي هو عمل وطني، 
من النا�س للنا�س، بدون مقابل، وهدفه مقاومة الحتالل وال�ستعمار. اأما جيل النتفا�سة الثانية فريى العمل التطوعي يهدف لزيادة 

اخلربة قبل التخرج من اجلامعة ويوفر فر�س لل�سفر! 

التنمية كاأداة للمقاومة والتحرر
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

القطاعي  والتكامل  العامة  النتاجية  وامل�ساريع  الذات  على  املعتمدة  ال�سعبية  واملبادرات  للحريات  العنان  اطالق 
املح�سلة  للنا�س، ويف  الغذائي  الأمن  توفر  والتي  النتاجي  بالتنوع  تتميز  التي  الر�سمية  الزراعية غري  والن�ساطات 

يعني اقت�ساد املقاومة ت�سجيع وتنمية ثقافة النتاج والدخار بدياًل لثقافة ال�ستهالك والحلاق« )قرزم 2001(. 

بكلمات اأخرى ميكن النظر اإىل اقت�ساد ال�سمود واملقاومة على اأنه ت�سافر لراأ�س املال املحلي الوطني مع حركة 
اإىل  اأغلبها  يف  ت�ستند  اقت�سادية  تنمية  ا�سرتاتيجيات  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  بالعتماد  الفل�سطينية  واملقاومة  الن�سال 
التنمية حتت  اأو  املقاومة  للتنمية  اأكرث مالءمة  اأو حتى ال�سغري جدًا باعتبارها  القطاع النتاجي واخلدمي ال�سغري 
القيود، من اأجل حتقيق ال�ستقاللية والعتمادية الذاتية ومقاومة اجراءات الحتالل ونهجه الكولونيايل )جابر2011 

وعبد الهادي واآخرون 1998(. 

الذاتية  والدارة  الذاتي  الت�سغيل  وممار�سات  مبادئ  اذن  ت�سمن  الأوىل  لالنتفا�سة  القت�سادي  النموذج  هذا 
ال�سهيوين  القت�ساد  العمل ومنتجات  الواعي ومقاطعة  الأجنبي وال�ستهالك  املنتج  ال�سغرية ومقاطعة  للم�ساريع 
ومبادرة الطبقات ال�سعبية با�ستثمارات اإنتاجية �سغرية خا�سة بهم كاللجوء لرتبية بع�س املا�سية والعودة ل�ستغالل 
حديقة املنزل وزراعة حما�سيل للمتطلبات الأ�رضية واإقامة تعاونيات اإنتاج للمتطلبات املنزلية وما اإىل ذلك. وهذا ما 
ا�سطلح ت�سميته د.عادل �سمارة بنهجه التنموي »التنمية باحلماية ال�سعبية« )�سمارة 2005 و2007( اأو ما اأ�سماه 
اأخرى  بكلمات   .)2011 )نخلة  النا�س  على  املبنية  التحررية  التنمية  بنموذج  اأدناه  اأ�رضنا  كما  لحقًا  نخلة  د.خليل 
وبال�ستناد اإىل �سمارة )2007( فما ح�سل بالقت�ساد اإبان النتفا�سة الأوىل كان »ان�سحابًا اإىل الداخل« يف م�ستوى 
ال�ستهالك على الأقل على ال�سعيد املحلي والطبقي والتي مثلت بدورها �سكاًل جديدًا من اأ�سكال املقاومة و�سكلت بداية 
التغيري يف منط ال�ستهالك. وبالتايل فلم يكن هذا قرارًا �سعبيًا جماعيًا اقت�ساديًا فح�سب بل ن�سال �سيا�سي وقرار 

تنموي. 

وباملقارنة مع اليوم جند جليًا اأن ثمة فوارق جمة ما بني منط ال�ستهالك الآن وذاك اإبان النتفا�سة الأوىل والتي 
ت�ستدعي منا وقفة تفكري اإن كانت الظروف تغريت كثريًا لالأف�سل ومقاربتها بالتغري احلا�سل يف النمط ال�ستهالكي؟ 
اأو تركيب  اإىل الداخل« والقيام باإعادة ت�سكيل  ولكن ما مل ي�ستكمل من ذاك النموذج هو ا�ستكمال هذا »الن�سحاب 
القت�ساد املحلي اأي البدء بال�ستثمار النتاجي كالتعاونيات مثاًل وبالتايل فقد حدث انقطاع اأو انك�سار لعملية التحول 
التي بداأتها الطبقات ال�سعبية حيث مل تتمكن من ارغام راأ�س املال على التقاطع مع منوذجها وذلك ب�سبب غياب القوة 
ال�سيا�سية الجتماعية املنظمة وا�ستبدال هذا النهج كليًا بالنموذج الذي فر�سته ت�سوية اأو�سلو والنهج النيوليربايل 
لل�سلطة الفل�سطينية بعد طم�س اجنازات النتفا�سة الأوىل على الأقل فيما يتعلق بالفهم احلياتي الأ�سا�سي وهو اأن 

احلياة مقاومة.

اأنف�سهم،  اأنه »لطاملا ظل الفل�سطينيون يعتمدون على امل�ساريع الزراعية ال�سغرية لإطعام  اإذن يدلل  اإن ال�سابق 
يف  املحلي  البيولوجي  والتنوع  بالتنقيط،  واملروية  املباين  اأ�سطح  على  املزروعة  واحلدائق  امل�ستدامة،  كالزراعة 
املحا�سيل. واإذا جرى التو�سع يف تلك امل�ساريع الزراعية، فاإنها �سوف تقلل العتماد على امل�ساعدات الغذائية تدريجًيا 
اإىل اأن تنهيه متاًما. كما ميكن اأن تعيد ماليني الفل�سطينيني يف املخيمات اإىل �ُسبل ك�سب العي�س امل�ستمدة من الأر�س« 
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)الرتتري واآخرون 2012(.)21( اإن التدبري ال�سابق ل يعني اإعطاء الأولوية احل�رضية -على اأهميتها- لالعتماد على 
الذات يف تاأمني الغذاء الأ�سا�سي فح�سب واإمنا يطال جوانب اأخرى تتجاوز املحور الزراعي والأمن الغذائي لت�سمل 
العمالة واملنا�رضة والتطوع والنتاج الوطني والتخل�س من ح�سابات الربح واخل�سارة ال�سيقة من اأجل بلورة روؤية 
واأجندٍة فل�سطينيٍة جديدٍة لقت�ساٍد مقاوم بال�ستناد اإىل التجارب املحلية وخا�سة جتربة النتفا�سة الأوىل القت�سادية 
الجتماعية  واملقاومة  الذاتية  ال�ستدامة  تعزيز  اإىل  ترمي   )2012( واآخرون  الرتتري  حاجج  كما  والتي  واحلياتية 
جلاًما  القت�سادي  النمو  اأ�سحى  فلقد  امل�سطنع.  القت�سادي  النمو  تعزيز  من  اأكرث  اأي�ًسا  والثقافية  والقت�سادية 
مقيًِّدا. وهذا ل يعني عرقلة تنمية القطاع اخلا�س، فريادة الأعمال اأمٌر مهم على جميع امل�ستويات واملقايي�س. ولكن ل 
بد اأن تكون هناك روؤيٌة لقت�ساٍد ي�سع يف �سميمه الن�سال الفل�سطيني. بكلمات اأخرى كما حاجج قرزم )2001( ويف 
ظل الواقع ال�ستعماري، »فاإن القت�ساد الوحيد املمكن والواقعي، هو القت�ساد الوطني ال�سعبي الذي يوفر مقومات 
ال�سمود القت�سادي واملعي�سي ال�رضوري ملواجهة الحتالل، والذي »اأي القت�ساد« ي�سخر حلماية املقاومة ال�سعبية 
الق�سية  وبالتايل و�سع  الحتالل،  ل�سحق  الأعلى  مراحلها  اىل  وانتقالها  موا�سلتها  و�سائل  ويوفر  اأ�سكالها،  بكافة 

الفل�سطينية على طريق النت�سار التاريخي«. 
اأحوجنا يف هذا  اإّل خٌط مواٍز لأ�سكال املقاومة الأخرى وما  باملح�سلة النهائية فاإن املقاومة القت�سادية ما هي 
الوقت اإىل الرجوع لالأ�سا�سيات والأبجديات الفل�سطينية كما ر�سمتها النتفا�سة الأوىل من اأجل رفد فهمنا ونهجنا 

القت�سادي-التنموي »ببع�ٍس مما عندنا« ع�سى اأن ن�ساهم يف بلورة ا�سرتاتيجية بديلة للن�سال والتحرر والزدهار.

التنمية التحررية املرتكزة على النا�ض
جمال  يدع  ل  مبا  ال�سعب  اقناع  هو  الأقل(  على  )اقت�ساديا  احلاكمة  للطبقة  البديلة  الرواية  جناحات  اأهم  من 
لل�سك بعدم وجود بديل، اأو عدم وجود بديل »منطقي«، من هنا فاإن م�سطلحات كانت رائجة قبل ع�رضين عاما بداأت 
ت�سبح مثارا لل�سحك، كالعتماد الذاتي، و »حترير فل�سطني«، لقد اقتنعنا اأن هذه الأهداف هي جمرد اأحالم ل ميكن 
اأو�سلو  قبل  من  كتبوا  الذي  الفل�سطينيني  واملفكرين  القت�ساديني  من  العديد  فهناك  ذلك  من  الرغم  على  ترجمتها. 
وبعدها وحتى اليوم. خالل العام املا�سي اأثار كتاب »فل�سطني: وطن للبيع« جدل ما بني من اأ�سماه ويكيليك�س عن 

�سلطة اأو�سلو-�ستان ومكونها الراأ�سمايل وبني من اعتربه هجوما )حتت احلزام( للنخب الفل�سطينية. 

الإخباري  الإعالمي  اأن ما ميزه مل يكن اجلانب  اإل  الكتاب،  الزخم يف  املعلوماتي  اأهمية اجلانب  الرغم من  على 
)Informative( واإمنا كانت م�ساهمته الأكرب يف جانبه الفكري، والرجوع اإىل فكر املقاومة القت�سادية عن طريق 
ما اأ�سماه نخلة »التنمية التحررية املرتكزة على النا�س« )نخلة، 2011(. يدعي الكتاب اأن هناك نوعان من التاأثريات 
تاأثري  اجلزئيات(  �سعيد  على  )ولي�س  باملجمل  لها  كان  اأنه  الأول  التاأثري  التنموية.  وال�سيا�سات  ال�سيا�سية  للعملية 
�سلبي على الق�سية الفل�سطينية وعامة ال�سعب الفل�سطيني، ويت�سح هذا التاثري من خالل تطور املوؤ�رضات القت�سادية 
 ،)post colonial( ال�ستعمار  بعد  ما  اإىل  الفل�سطينية  الق�سية  مفهوم  اأو�سلو، حتويل  اتفاقية  منذ  والجتماعية 

امل�ساعدات  العربي وما عاناه من تقوي�س بفعل  الزراعي  القطاع  الأخرى كحالة  الإقليمية والدولية  التجارب  اإىل بع�س  21.انظر مثاًل 
  Funes et al. )2002( and Woelfle-Erskine اأو كحالة الأمن الغذائي يف كوبا ،)وال�سيا�سات النيوليربالية )زريق 2011

http://www.newformulation.org/2agriculture.htm )2001(، اأو حتى جتربة ال�سحراويني
https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/34720)فرح 2010(.
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ومتييع الهوية الفل�سطينية وتعريف الفل�سطيني )11 مليون مقابل 4 ماليني يف ال�سفة وغزة(. بالإ�سافة اإىل تطور 
ال�سابقة  التنموية  للتجارب  الثاين  النوع  اأما  القت�سادي.  التطبيع  )normlaization(  خا�سة  التطبيع  مفهوم 
تاأثري ايجابي )معاك�س لالأول(، اإل اأن هذا الأثري اليجابي كان مفعوله على طبقة �سغرية من املجتمع، وهي ما يدعى 
بالقيادة الفل�سطينية، وهي الطبقة التي خلقتها اتفاقية اأو�سلو والتي يف كثري من الأحيان توازت م�ساحلها مع م�سالح 

الحتالل الإ�رضائيلي، والطبقة الراأ�سمالية الفل�سطينية، بالإ�سافة اإىل اجلزء الأكرب من املنظمات غري احلكومية.

يركز نخلة على ف�سل االقت�ساد عن ال�سيا�سة، ففي اأحد الجتماعات مع رجال اأعمال فل�سطينيني يقول فيا�س 
»اأنتم جمتمع الأعمال، ل�ستم م�سوؤولني عن انهاء الحتالل، اأنتم م�سوؤولون عن توظيف النا�س وال�ستعداد للدولة« 
ذلك  يف  مبا  ال�سيا�سي  الو�سع  عن  متاما  منف�سل  العمل  فر�س  وخلق  النا�س  توظيف  وكاأن   )2011  :141 )نخلة، 
اأنها تعك�س ا�سرتاتيجية وا�سحة مبا ل يرتك جمال لأية �سيا�سات  الحتالل! على الرغم من ب�ساطة هذه اجلملة اإل 
اأية »م�ساعدات غري م�رضوطة« يف ا�سطورة  اقت�سادية بديلة كاقت�ساد ال�سمود واملقاومة. كما يحاجج بعدم وجود 
جناح  �سمان  اأجل  من  كانت  للفل�سطينيني  حولت  التي  امل�ساعدات  جممل  اإن  بل  نعي�سها،  التي  الدولية  امل�ساعدات 
عملية اأو�سلو واحلفاظ على ال�سلطة الوطنية.)22( وقد عملت امل�ساعدات ب�سكل غري مبا�رض )من خالل فر�س �سيا�سات 
اقت�سادية ونقدية( على حتويل ال�سعب الفل�سطيني اإىل �سعب مدين م�ستهلك ، اأو كما يقول نخلة: هي »م�ساعدات ترتكز 

على ال�ستهالك وجعل النا�س رهائن، انها م�ساعدات معادية لالإنتاجية والتحرر«. 

7- اخلال�سة واال�ستنتاجات
اجلهل  )مرحلة  فل�سطينيا  القت�سادي-التنموي  الفكر  لتطور  الثالث  املراحل  باأن  اأحد  على  باخلفي  لي�س  اإنه 
والتخبط 1991-1995، مرحلة ال�سغط والإرغام 1996-2004، ومرحلة القتناع والرتويج 2005 لغاية الآن( مل 
حتقق اأية تنمية حقيقية للفل�سطينيني، بل رمبا حققت العك�س بال�سبط. حيث كانت تلك ال�سنوات عمرا �سائعا يف حقل 

التجارب ودليال على دميومة حالة الالتنمية )روي 1995، �سمارة 2001(. 

 اإل اأنه على الرغم من موؤ�رضات التنمية امل�ستدامة الرئي�سية غري املب�رضة والتي توؤ�رض لف�سل ال�سيا�سات التنموية-
القت�سادية املتبعة، اإل اأن الرواية البديلة التي خلقها الحتالل والتي عززتها ال�سلطة الفل�سطينية اأ�سبحت قادرة على 
يتناول »تقييم  اإجراء مترين  التنموية هي جمرد  العملية  اأن  الفل�سطيني  ال�سعب  الفل�سطينيني، واأقنعت  اأعني  تغطية 

حاجات للوزارات« ومتويلها كما هو احلال تقريبا يف »اخلطط التنموية« لل�سلطة الفل�سطينية.

الكفاءة  ومبادئ  ال�سوق  »حيادية  يدعى  ما  تطبيق  طريق  عن  الحتالل  دميومة  يف  احلالية  ال�سيا�سات  ت�ساهم 
القت�سادية«. فالنهج النيوليربايل يعترب اأن التنمية القت�سادية-الجتماعية ممكنة حتت الحتالل وبالرغم منه وعنه، 
اأي اأنه ي�ساهم يف �رضعنة الحتالل والتعامل معه على اأنه »�رضيك« يف العملية التنموية وما اعتياد و»تطبيع« الحتالل اإّل 
تدليل على ذلك. فيربز حتت ذلك امل�سمى وم�سمى »ال�سالم القت�سادي« اخلطط وامل�ساريع امل�سرتكة وجمال�س الأعمال 
وال�ستقرار  ال�ستثمار  اأجل جلب  من  القت�سادي  والتعاون  وال�ستثمارات  امل�سرتكة  ال�سناعية  واملناطق  امل�سرتكة 

22. ويظهر ذلك من خالل دعم النفاق اجلاري للموازنة الفل�سطينية عام 2003 بعد اأن كان دائما ممنوعا ومل يكن ي�سمح اإل للم�ساعدات 
التطويرية باأ�سكالها املختلفة )املهم لي�س رواتب(.
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وال�سالم للمنطقة وبالتايل تقدمي حلول اقت�سادية تقنية مل�ساكل �سيا�سية. تكمن خطورة هذا النهج القت�سادي باأنه 
يدمي الحتالل ويغيب روح ال�ستباك مع قوة الحتالل، كما ينكر البعد الكولونيايل و�رضعنته باعتباره »�رضيك عمل«. 
هذه النيوليربالية القت�سادية متكنت بال �سك من بناء نيوليربالية �سيا�سية تقوم على ما تدعيه باأنه برغماتية مطلقة 

و»اعتدال« .

حاولت الورقة اأن ل تعمل على حتليل مواطن اخللل فح�سب، بل اأن تركز على اأ�سل امل�سكلة بدل من العوار�س، 
فهي حتاول التحذير والتعباأة اجلمهور بو�سف الطرق املبا�رضة وغري املبا�رضة لل�سيطرة )نف�سيا وماليا( على تفكري 
ال�سعب الفل�سطيني حتت الحتالل، بحيث يوؤمن الأغلبية بعدم وجود بديل. وبالتايل كان ال�ستدلل مبراجعات بع�س 
من  بدل  للتطبيق  قابلة  عملية  خطوات  اإظهار  اأجل  من  الفل�سطينيني  وغري  الفل�سطينيني  والتنمويني  القت�ساديني 
التدهور ال�سيا�سي/الثقايف/القت�سادي الذي ن�سهده. ومن هنا تربز احلاجة للمزاوجة بني الفكر الوطني املحلي 
وذلك الفكر املقاوم للكولونيالية والتبعية حول العامل، دون النبهار بالتجارب العاملية وحماولة ن�سخها فل�سطينيا كما 

.)Shikaki٫ 2011( هو احلال يف العديد من الق�سايا

اإذن ثمة حاجة »لقرع اخلزان« والتفكري جّديا يف تطبيق منوذج تنموي بديل يراعي خ�سو�سية ومتيز احلالة 
الفل�سطينية ول يقبل الو�سفات اجلاهزة من املوؤ�س�سات الدولية املالية اأو جمتمع املانحني و�سيا�ساتهم لي�س من باب 
الرف�س لأجل الرف�س واإمنا لأن هذه الو�سفات وال�سيا�سات قد ُجربت يف العديد من دول العامل النامي والتي من دون 
اأدنى �سك قد حققت جناحا باهرًا يف تعزيز حالة التبعية وف�سلت يف تقليل عدد الفقراء وحت�سني م�ستوى معي�ستهم اأو 
حتقيق قدر اأكرب من العدالة )على �سبيل املثال انظر ا�سترييل 2006 و2008 ، مويو 2009 و2011، اخلالدي و�سمور 

.)2011

يبداأ من  اقت�سادي تنموي اجتماعي،  البديل جاهزا، واإمنا هناك حاجة حلوار �سيا�سي  النموذج  لن يكون هذا 
ال�سيا�سية مع  الدولتني، والعالقات  التمثيل، وحل  الأ�سا�سية كق�سايا  الق�سايا  اأنه يبحث يف  اأي  ال�سيا�سي،  ال�سفر 
اإ�رضائيل. ومن ثم تبني قرارات اقت�سادية �سجاعة تتوافق مع فكر مقاوم غري م�ساوم اأو مهادن. حتتاج هذه التغريات 
اجلذرية يف �سناعة القرار الفل�سطيني اإىل اإدراك قوي باأن »القيادة« الفل�سطينية احلالية لي�ست قادرة على – وعلى 
الأغلب ل تريد- التغيري، واأن هناك حاجة اإىل خطة وبرنامج جديدين. قد تكون انتخابات املجل�س الوطني الفل�سطيني 
عنوانًا لهذا التغيري، بحيث ي�سوت جميع الفل�سطينيني )حوايل 12 مليون( بغ�س النظر عن اأماكن تواجدهم من اأجل 
اختيار ممثلني عن ال�سعب الفل�سطيني واآمالهم وتطلعاتهم، وا�ستبدال املجموعة الفا�سدة التي قادت فل�سطني �سيا�سيا 

واقت�ساديا واجتماعيا اإىل الهاوية خالل الأعوام الع�رضين املا�سية.   
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ملخ�ض 
تقدم هذه الورقة ملخ�سًا خمت�رضًا لتاريخ اقت�سادي لل�رضاع العربي- ال�سهيوين ك�سياق اقت�سادي - �سيا�سي 
لتف�سري ال�سيا�سة القت�سادية لل�سلطة الفل�سطينية واإ�ست�رضاف اآفاقها من جهة، وطرح ت�سور م�ساد مل�رضوع تنموي 
للتاريخ  تركيب(  اإعادة  )اأو  تركيب  هو  املطروح  ال�سهيوين. امللخ�س   - العربي  لل�رضاع  �سامل  فهم  على  موؤ�س�س 
القت�سادي  للتاريخ  قراءة  هو  اأو  و�سيا�سيًا.  اقت�ساديًا  الراهن  الواقع  تف�سري  يفرت�سه  القت�سادي-ال�سيا�سي 
ال�سيا�سي باأثر رجعي ووفق معطيات الواقع الراهن لأن تف�سري احلا�رض يفرت�س بال�رضورة اإعادة تركيب التاريخ 

اإذا كانت النتائج تتعار�س مع اخلط ال�رضدي اأو الرواية ال�سائدة.
اإعادة تركيب التاريخ القت�سادي تنبع من �رضورة فهم وتف�سري احلا�رض ال�سيا�سي الذي ل يتفق كنتيجة مع 
مقدمات الرواية الرومان�سية الثورية )الرواية الثورية للتاريخ ل تف�رض الواقع الراهن ول تتفق معه. وبالتايل فاإن 
النتيجة هي التي تفرت�س اإعادة تركيب الرواية �سيا�سيا واقت�ساديا(. هذه الورقة تزعم اأن فهم تاأثري ظروف ما بعد 
الحتالل على حتولت الطبقات الإجتماعية يف فل�سطني يف �سياق �سيادة العالقات الكولونيالية التي اأ�س�س لها الحتالل 
والتي قادت لإعادة ت�سكيل طبيعة وم�سالح الطبقات الجتماعية الفل�سطينية تف�رض جانبا مهما من الواقع ال�سيا�سي 

والقت�سادي الراهن يف فل�سطني. 
او�سلو  اتفاقية  �سكلت  الذي  النيوليربايل  ال�سياق  يف  التنمية  لفكرة  نقد  لتقدمي  اأ�سا�سًا  الورقة  هذه  تهدف  لهذا، 
امل�رضوع  م�ستقبل  على  القت�سادي  النموذج  هذا  ميثلها  التي  الأخطار  ب�سبب  الإقليمية  التحتية  بنيته  من  جزءًا 
على  والقائمة  امل�سلحية  للعالقة  ولتعميقه  تقليديا  له  احلا�سنة  ال�سعبية  للطبقات  اإنهاكه  عرب  الفل�سطيني  الوطني 
ا�س�س كولونيالية بني قوى اإجتماعية اقت�سادية فل�سطينية والنخب ال�سهيونية تاأ�س�ست تدريجيا منذ بداية الحتالل، 
ولإ�ستناده ملنظومة من الت�سورات والروؤى التي تبدو ظاهريا حمايدة اأيديولوجيا لكن تعميمها ي�سكل خطرا بتعزيزه 

حلقل دليل نقي�س للقيم اجلمعية التي يفرت�سها جناح اأي م�رضوع حترري هيمنتها. 
لذلك، �ستقدم هذه الورقة اأي�سا مقرتح م�رضوع مبني على مفهوم »توطني القت�ساد الجتماعي« كاأحد البدائل 
امل�سادة العديدة التي يتم اقرتاحها والتي تعزز عاملًا م�سادًا من الت�سورات وتوؤ�س�س لتعميم  حقل مفهومي ودليل 
م�ساد ِبَهَدف اإ�سناد اإعادة ترتيب وتركيب البنية القت�ساديه والإجتماعية كحامل �سلب للم�رضوع الوطني الفل�سطيني 
ومقاومة الحتالل عرب احلفاظ على حد اأدنى من التح�سني القت�سادي وال�سيا�سي والأيديولوجي للطبقات ال�سعبية 
القت�سادية  النخب  بني  امل�سلحي  الرتباط  لقطع  والتاأ�سي�س  اأول،  ال�سلبة  الوطني  امل�رضوع  حا�سنة  ت�سكل  التي 

الفل�سطينية وال�سهيونية ثانيا. 
نقد النموذج القائم ي�سكل اأي�سا نقدًا للت�سورات ال�سائدة، لي�س فقط عن فكرة التنمية ومعناها وتبعاتها يف حالة 
قيادة  على  هيمنت  التي  الت�سورات  مقدمتها  ويف  فل�سطني،  وعلى  يف  القائم  ال�رضاع  وعن  بل  الفل�سطيني،  املجتمع 
منظمة التحرير الفل�سطينية منذ البداية. فال�سيا�سي والقت�سادي مرتابطًا جدليًا ول ميكن ف�سلهما اأو تف�سري اأحدهما 
مبعزل عن �سيغة الآخر. واأهمية الفكرة القائمة على اأهمية اإ�سناد احلامل ال�سعبي للم�رضوع الوطني الفل�سطيني تنبع 
املرتبطة م�سلحيًا واملندجمة يف عالقات كولونيالية مع احلالة  )اأو  املنهكة  ال�سعبية  الطبقات  اإمكانية  من فكرة عدم 
ال�ستعمارية التي ميثلها الكيان ال�سهيوين( اأن ت�ستند وحتت�سن م�رضوعًا حترريًا يتطلب ال�سمود والإ�ستمرار يف 
املقاومة لزمن طويل من جهة، واإمكانية �سقوطها يف فخ اأيديولوجيا احلياد والعمى ال�سيا�سي الناجتة عنه. لهذا ل 
العربي  لل�رضاع  ال�سامل  الفهم  او  الوطني  للم�رضوع  ال�سامل  الفهم  عن  الفل�سطينية  احلالة  التنمية يف  ميكن ف�سل 
- ال�سهيوين. مبعنى اأن كل م�رضوع »تنموي« ي�ستند لت�سور ال�رضاع العربي - وال�سهيوين وكل ت�سور لطبيعة 

ال�رضاع يفرت�س ت�سورات تنموية تعمل على اإ�سناده.  

من اأ�سطورة التنمية النيوليربالية اإىل توطني القت�ساد الجتماعي
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لذلك، ت�ستند هذه الورقة اإىل مبداأ اأن خيار التنمية لي�س خيارًا اقت�ساديًا بحتًا كما يتم ت�سويره يف خطاب �سائد 
هو اأقرب لفكرة املحا�سبة املكتبية منه اإىل عملية بنيوية وجزء من التاأ�سي�س حلالة وجودية عرب م�رضوع �سيا�سي-
اقت�سادي متكامل، واإمنا هو جزء ع�سوي من منظومة اخليارات الإ�سرتاتيجية لأي جمتمع ويعك�س، بالتايل، خياراته 
الكربى التي تبداأ بال�سيا�سة وت�سمل الثقافة والقت�ساد. لهذا ت�ستند الفكرة املقرتحة لروؤية التنمية حتت الحتالل اإىل 

ثالث معايري اأ�سا�سية ب�سيطة هي:
اأول: مدى تاأثري اأي م�رضوع تنموي على حالة الطبقات ال�سعبية الأدنى، اأو اخلم�سني يف املئة الأدنى يف الرتاتبية 

القت�سادية، �سواء عرب اإنهاكها اأو عرب ربطها م�سلحيا باقت�ساديات امل�رضوع ال�سهيوين.
الأمر  بحكم  )اأو  م�سلحيا  ومتكينها  الوطنية  الربجوازية  حالة  على  التاأثري  تنموي  م�رضوع  اأي  اإمكانية  ثانيا: 
الواقع( من القطع مع تاريخ طويل من الإندماج يف اقت�ساد كولونيايل حتققت لها يف �سياقه اإمكانيات تراكم الرثوة 

على ح�ساب امل�رضوع الوطني.
اأن امل�رضوع التنموي كجزء من  اإ�سنادها له. مبعنى  اإرتباط امل�رضوع التنموي بامل�رضوع الوطني ومدى  ثالثا: 
م�رضوع املقاومة يتوجب اأن يوؤ�س�س لعالقات اجتماعية-اقت�سادية بديلة للعالقات الكولونيالية التي فر�ستها ظروف 

الحتالل الطويلة اأول واللقاء امل�سلحي ثانيا. 
التنمية يف احلالة الفل�سطينية اإذًا هي جزء من م�رضوع �سيا�سي اأو خيار �سيا�سي اإ�سرتاتيجي يهدف للتاأ�سي�س 
ملنظومة عالقات بديلة لتلك القائمة ول ميكن بالتايل ح�سابها بالرقام والبيانات على الطريقة التقليدية ال�سائدة. وتنبع 
ال�سلم  الدنيا يف  ال�سعبية  الطبقات  اأي�سا على حت�سني حالة  التنمية هذه ومنوذجها املقرتح من قدرتها  اأهمية فكرة 
اأو ر�سوتها موؤقتا كما ح�سل  اإنهاكها واإ�سعافها،  الوطني ولإن  للم�رضوع  الأ�سا�سية  القت�سادي كونها احلا�سنة 
يف بع�س املراحل، �سينعك�سان �سلبيا بال�رضورة على حالة امل�رضوع الوطني. وتنبع اأهميتها اأي�سا من قدرتها على 
توفري نوع من امل�سلحة للربجوازية الوطنية امل�ستفيدة من العالقات ال�سائدة لدفعها للقطع مع تاريخها الكولونيايل 

والنتقال اىل املوقع امل�ساد. 
اقت�سادي- او�سلو مبنطق  عملية  وتقييم  تعريف(  اإعادة  )اأو  وتعريف  لفهم  املدخل  ت�سكل  اأي�سا  الفكرة  وهذه 
�سيا�سي واأثرها الهائل املحتمل على امل�رضوع الوطني برمته. فهذه العملية التي بداأت يف بداية الت�سعينيات )و�ساأجادل 
ال�سفة  يف  اإ�رضائيلية  اقت�سادية  ل�سيا�سة  وتطور  ا�ستمرار  اأنها  املتوافرة،  املعطيات  على  بناء  الورقة  هذه  يف  لحقا 
والقطاع بداأت يف عام 1968 ومت ت�رضيعها يف اتفاقية او�سلو 1993 ثم يف بروتوكول باري�س يف 1994( ل ميكن النظر 
اليها كعملية �سيا�سية بحتة فقط بل هي جزء من عملية اأو�سع عملت على تاأ�سي�س بنية حتتية اإقليمية ل�رضق اأو�سط 
تطور  اقت�ساها  حاجة  هي  البنية  لهذه  والتاأ�سي�س  العاملي.  بال�سوق  واأقطارها  املنطقة  يربط  نيوليربايل  اقت�سادي 
امل�رضوع ال�سهيوين املنتقل اىل مرحلة جديدة بالدرجة الوىل ولي�س �سناعة »�سالم«. الأهم ان تبعات خيار او�سلو 
النخبة  ووقوع  ارتباط  تعمق  فيما  اقت�ساديا،  الوطني  للم�رضوع  ال�سعبية  احلا�سنة  اإنهاك  اىل  اأول  تدريجيا  تقود 
وقادت  امل�رضوع.  لهذا  وجوديا  تهديدا  ت�سكل  اأ�سبحت  وبالتايل  الكولونيايل،  بالقت�ساد  الفل�سطينية  القت�سادية 
ثانيا اىل تعميم منظومة من الأوهام التي ي�سوقها اخلطاب التنموي النيوليربايل الذي يبدو ظاهريا حمايدًا اجتماعيا 
و�سيا�سيا لكنه يقود اىل تعميق حالة التبعية القائمة والرتباط والتبعية لهيمنة القت�ساد العاملي والإ�رضائيلي وبالتايل 
اأيديولوجيا  تعميم ت�سورات موؤ�س�سة على  اىل  ثالثا  الدنيا. وقادت  الوطني حتى مبطالبه  امل�رضوع  تفكيك مقومات 
احلياد الأيديولوجي النيوليربايل والتي تدغدغ الغرائز وتن�رض الأوهام الفردية واأوهام الفردية التي تناق�س متطلبات 

تاأ�سي�س حالة جمعية هي �رضط لإجناز امل�رضوع الوطني.
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مقدمة
كانت احلالة القت�سادية للطبقات الدنيا والو�سطى، واحل�سة التي �ست�سطر لدفعها من تبعات تاأثريات الأزمة 
تقرير  معدو  ناق�سها  التي  الثالثة  الأ�سا�سية  التحديات  اأحد  ال�سهيوين  الكيان  على  الراهنة  العاملية  القت�سادية 
برمته. يف خلفية هذا  ال�سهيوين  امل�رضوع  على  ي�سكل خطرًا وجوديًا  قد  اأن تطورها  )1( 2012واعتربوا  هرت�سيليا 
التحذير، والتو�سيات ال�سيا�سية والعمالنية للتعامل معها كما اأوردها التقرير، واملتمثلة بالعمل اجلاد على تخفي�س 
ح�سة الطبقات الدنيا والو�سطى من تبعات تاأثريات الأزمة، كان الهتمام ب�سالمة احلالة الوجودية، وحتى الرفاهية 
ما ميكن ت�سميته بـ »احلا�سنة ال�سعبية« للم�رضوع ال�سهيوين. فالقاعدة والبيئة ال�سعبية املنهكة اقت�ساديا واملمزقة 

اجتماعيا ل ميكن املراهنة عليها كثريًا باملعنى الإ�سرتاتيجي. 

هذا التقدير الإ�سرتاتيجي العميق يبدو �سحيحا اأي�سا لأي م�رضوع م�ساد كم�رضوع التحرر الوطني الفل�سطيني 
غري الناجز. ولهذا، فاإن  قدرة املجتمع اأو التجمعات ال�سعبية املنهكة اقت�ساديًا على ت�سكيل حا�سنة منيعة وداعمة 
�سلبة لأي م�رضوع م�ساد يجب ان تكون حمط اهتمام من يهمه المر اإذا كان ما يزال لديه التزام بامل�رضوع الوطني. 
مبعنى يتوجب الهتمام بطرح اأو ت�سور حالة تنموية �ساندة لأي م�رضوع وطني فل�سطيني توؤهل احلا�سنة ال�سعبية 

للم�رضوع لل�سمود واملقاومة من جهة والتاأ�سي�س للقطع مع العالقات الكولونيالية ال�سائدة. 

ميكن ا�ستنادا اىل هذا التقدير النظر اىل مدى جناح اأي م�رضوع اأو حماولة تنموية تبعا للحالة الوجودية ملا ي�سمى 
الطبقات ال�سعبية، وميكن اأي�سا احلكم على مناذج وم�ساريع التنمية املقرتحة وفق ذات القاعدة على اإعتبار اأن احلديث 
يدور عن جمتمع خا�سع لهيمنة حالة ا�ستعمارية من نوع خا�س ول يجب بالتايل الكتفاء بوهم ارتفاع وانخفا�س 
معدلت النمو التي تخفي خلف اأرقامها كما �ستبني هذه الورقة ازدياد تعمق العالقات الكولونيالية التي ت�ساهم يف 

جتديد امل�رضوع ال�سهيوين. 

وما  كانت  التي  املفاهيم  تلك  اأحد  فهي  ال�رضاعي،  باملعنى  �سيا�سي  مفهوم  بالأ�سا�س  هي  التنمية  اأن  يعني  هذا 
تزال موقعًا �رضاعيًا، ل جمرد م�سطلح جمرد. ف�سياق اجلدل حول معناها، واإمكانيتها، واأ�سلوب حتقيقها جتري يف 
�سياق �رضاع اإجتماعي و�سيا�سي حملي، واإقليمي، وعاملي. رمبا يف�رض ذلك تعدد اخللفيات واملداخل النظرية لفكرة 
التنمية )مدر�سة التحديث المريكية التي تعود جذورها اىل مرحلة �رضاع احلرب الباردة، مدر�ستي التبعية والنظام 
العاملي ذات اخللفية املارك�سية العامل ثالثية ) world - thirdism(، ونظرية الإمربيالية التي يتبناها املارك�سيون 
اللينينيون(. بكلمات اخرى، فكرة التنمية هي يف جانب مهم منها مبنى/ُمركب نظري �سيا�سي اأو ت�سكيل �سيا�سي 

   .)Political and Ideological Construct( واأيديولوجي

حول  الدائر  النقا�س  لي�سع  الفل�سطيني  القت�سادي  التاريخ  �سكلت  خمتلفة  مراحل  بني  �سريبط  التايل  النقا�س 
التنمية واملفاهيم امل�ستخدمة يف �سياق تاريخي و�سيا�سي، ولي�سكل مقدمة للم�رضوع املقرتح. النقا�س يبداأ من مرحلة 
اأو�سلو ويعود اإىل اأ�س�س القت�ساد-ال�سيا�سي للمرحلة الثانية للم�رضوع ال�سهيوين ال�ستيطاين يف اأعقاب 1967 اأو 
1. Danny Rothchild and Tommy Steiner. 2012. The 2012 Herzliya Assessment:Israel in the Eye 
of Storms. Institute for Policy and Strategy
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اأن او�سلو لي�ست �سوى  اأنها ا�ستولدت او�سلو. �ساأ�ستنتج لحقا  ما ي�سمى »اإ�رضائيل اجلديدة«)2( التي �ساجادل يف 
حلقة من تطور امل�رضوع ال�ستعماري ال�سهيوين �سكلتها واأثرت فيها التحولت العاملية والإقليمية واملحلية ول ميكن 
لو�سلو، بالتايل، اأن تقود يف تطورها اإىل حترر وطني. بل وح�سب الرواية القت�سادية التي �ساأعمل على تركيبها يف 
هذه الورقة، �ستقود اىل تعميق احلالة الكولونيالية عرب �رضاكة نخبة اقت�سادية فل�سطينية ت�سكلت وحتولت عرب الزمن 
لتجد نف�سها بتاأثري التحولت ال�سالفة الذكر يف موقع ال�رضيك ال�سغري للنخبة املهيمنة يف امل�رضوع ال�سهيوين. هذا 
يعني التنمية الوحيدة املمكنة يف هذا ال�سياق والتي ت�سمل جمالت القت�ساد وال�سيا�سة والإجتماع والأيديولوجيا، 

هي تنمية نيوليربالية بال�سكل وكولونيالية يف النتائج.

او�سلو: جدلية ال�سيا�سي واالقت�سادي
اأو �سوء تخطيط  ل ميكن تف�سري احلالة القت�سادية الراهنة يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية كنتيجة حلالة ف�ساد 
اقت�سادي، كما يراد لنا اأن نتوهم لأن هذه تف�سريات ق�رضية ولي�ست تف�سريات بنيوية ول تف�رض النتائج. وذلك يتطلب 
منا اإعادة تركيب التاريخ القت�سادي. الأهم، اأن هذه النتائج هي اأ�سا�سا تبعات للنموذج القت�سادي ولي�ست نتاجا 
خللل يف التطبيق اأو �سوء نية فردية مهما كان حجم وتاأثريات �سوء التخطيط والنية. مبعنى التخطيط والف�ساد هما 
موؤ�س�سان يف بنية النموذج النيوليربايل املعتمد عامليا ولي�ست �سذوذا عنه وميكن روؤيتهما يف اأكرث دول العامل �سفافية 
املح�سلة  يف  هي  العامة  القت�سادية  احلالة  اأن  والأهم  مثال(،)3(  املتحدة  الوليات  يف  هاليربتون  )منوذج  وحما�سبة 
اأن  نتاج ت�سميم خليال هند�سي )الالفت  اأو  اأ�سرتاتيجية كربى ولي�ست عمل ح�سابي مكتبي  نتاج خليارت  النهائية 
العديد من امل�ست�سارين يف �سوؤون التنمية والقت�ساد الفل�سطيني جاوؤوا من خلفية هند�سية وهذا جهل وجتاهل لطبيعة 

املجتمعات الإن�سانية وللفكر القت�سادي الذي ل ميكن ت�سميمه يف خمتربات(. 

كذلك ل ميكن الكتفاء بلوم الحتالل لتربير اأو تف�سري احلالة القت�سادية الراهنة رغم اأن العديد من تقارير البنك 
الدويل و�سندوق النقد تعترب هذا ال�سبب حموري.)4( اخليار ال�سيا�سي الإ�سرتاتيجي ملنظمة التحرير الذي متثل يف 
الدخول يف م�رضوع اأو�سلو ومت التعبري عنه ب�سل�سلة من التفاقيات القت�سادية لحقا - اأكرثها فجاجة وف�سائحية 
رمبا اتفاقية املعابر التي مت توقيعها يف 15 ت�رضين الثاين 2005 - يفرت�س ول ينكر وجود هذه احلالة ول يوؤ�س�س ملا 
بعدها ول يعمل للقطع معها. اأي�سا لأن م�رضوع او�سلو برمته هو اتفاق اقت�سادي ميثل م�سالح النخب يف الطرفني 
اأو هو اإتفاق �سيا�سي لتاأ�سي�س بنية حتتية اقت�سادية كجزء من �سوق اإقليمي نيوليربايل اأ�س�س خل�سخ�سة الحتالل 

2. ناق�ست املرحلة الوىل يف اأماكن اخرى. انظر مثال، ال�سهيونية الثقافية. اجلزيرة نت
http://aljazeera.net/analysis/pages/60eeefbf-7002-4419-bd1b-833bae8e84f3
3. Walter Amburst. 2011. The Revolution Against Neo-liberalism. Jadaliyya٫ February 23٫ 2011 
)http://www.jadaliyya.com/pages/index/717/the-revolution-against-neoliberalism(.
4. Stanly Fischer٫ Patricia Alonso-Gamo، and Ulric Erickson von Allmen. Economic Develop-
ments in the West Bank and Gaza since Oslo. The Economic Journal. Vol 111٫ No٫ 472 )June، 
2001(.
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كما نرى. لهذا، فالحتالل موجود يف التفاقية كطرف ا�سا�سي ومبوازين قوى خمتلة ل�ساحله. واإذا كانت فكرة لوم 
الحتالل  بلوم  الكتفاء  فاإن  تنموي،  اأي م�رضوع  بنجاح  ال�سيادة  اإرتباط  قوامها  لقاعدة �سحيحة  ت�ستند  الحتالل 
بال�سورة  توؤثر  ول  هنا وهناك  اللفظية  التنميقات  بق�سور  واكتفاء  او�سلو  قراءة غري حمايدة كجوهر م�رضوع  هو 
العامة والكربى، فال ينتهي الحتالل مع اأول توقيع على اتفاقية اأو اإعادة اإنت�سار لقواته، فهو متمثل وفاعل يف البنية 

القت�سادية وال�سيا�سية والأيديولوجية امل�سكلة لالتفاقية ولل�سيغ ال�سيا�سية الناجتة عنها. 

الأهم، اأن ال�سيا�سات النيوليربالية حتمل بذور تفكيك ال�سيادة عرب حترير العملية القت�سادية للحد الأعلى وكف 
يد الدولة عن التدخل يف القت�ساد مقابل ال�سماح لل�رضكات املتعددة اجلن�سيات با�ستباحة املجتمع.)5( لي�س املق�سود 
اأن جمرد  القول  بل ميكن حتى  الفل�سطيني،  ال�سعب  بحق  يومية  يرتكب جرائم  الذي  لالحتالل  اإعفاء  اي  هنا طبعا 
وجوده كحالة ا�ستعمارية يف القرن احلادي والع�رضين هو دليل على ف�سل معني لالإن�سانية. لكن املق�سود هنا اأن من 
كولونيالية مت  �سيا�سية  اقت�سادية  عالقات  ت�رضيع  يف  امل�ساهمة  م�سوؤولية  من  للتخل�س  اأ�سا�سا  يعمد  الحتالل  يلوم 
الفل�سطينية  النخب  التاأ�سي�س لها منذ بداية امل�رضوع ال�سهيوين يف فل�سطني وتتجاهل كذلك الرتابط امل�سلحي بني 

وال�سهيونية الذي نتج تاريخيا مع الحتالل. 

الوقائع والأرقام تتحدث عن نف�سها. ففي ال�سنوات اخلم�س الوىل التي اأعقبت اتفاقية اأو�سلو )1998-1993( 
ولحقا تاأ�سي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية والتي ميكن القول اأنها كانت قليلة الأحداث )باإ�ستثناء فرتة اإنتفا�سة 
النقد  التي توقعها �سندوق  املت�سائمة  ال�سيناريوهات  اأكرث  اأ�سواأ من  الفل�سطيني  اأداء القت�ساد  النفق 1996( كان 
الدويل - وهو بهذا املعنى يوؤكد �سحة النتيجة املتوقعة �سلفا للمعار�سني لتفاقية موؤ�س�سة على اقت�ساد نيوليربايل. 
لل�سنوات اخلم�س  �سيناريوهات متوقعة  �ستة  النقد و�سملت  اأعدها جمموعة من خرباء �سندوق  التي  الدرا�سة  ففي 
مقا�سا  الفل�سطيني  القت�ساد  حال  اأن  النتيجة  كانت  مت�سائمة(  اخرى  وثالث  متفائلة  �سيناريوهات  )ثالث  القادمة 

بالدخل الفردي الوطني« كان اأ�سواأ من اكرث ال�سيناريوهات ت�ساوؤما ) اأنظر �سكل 1(.  

اأما تقرير البنك الدويل عام 2001 واملعنون »الفقر يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة«)6( والذي يت�سمن تقييما لنف�س 
املرحلة، فاإنه ل يب�رض مب�ستقبل اأف�سل. يوثق معدو التقرير اأن معدل الفقر مل يرتفع بعد اأو�سلو فقط  )جدول رقم 
1( ولكن ي�سري اأي�سا اأنه بني عامي 1998-2003 يجب اأن ينمو القت�ساد بن�سبة 6٫7% اأو اأكرث حتى ينخف�س معدل 
الفقر.  ورغم اأن املعدل املطلوب يبدو م�ستحيل التحقيق حتى يف ظروف اأكرث »طبيعية ي�سيف التقرير اأنه« لو حدث 
الفقراء �سيتزايد بن�سبة 63%، وهذا طبعا على اعتبار عدم  فاإن عدد  منو يف القت�ساد بن�سبة 2٫5 % �سنويا تقريبًا 
اإعادة توزيع املداخيل«. اي�سا ي�سري التقرير اإىل انه »لو حدث منو يف القت�ساد بن�سبة 4٫6 % �سنويا، �سيتزايد عدد 
الفقراء بن�سبة 26% بينما �ستكون ن�سبتهم ثابتة على امل�ستوى احلايل«. لكن اأهم ما يف هذا التقرير الذي ل يعرت�س 

5. See for example٫ David Harvey. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford Uni-
versity Press; Gerard Dumenil and Dominique Levy. 2011. The Crisis of Neoliberalism. Cam-
bridge: Harvard University Press.  
6. “Poverty in the West Bank and Gaza٫” Report of the World Bank٫ Middle East and North 
Africa Region٫ January 2001
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على النموذج القت�سادي املتبع والذي قاد اإىل معدلت الفقر امل�سار اليها، واإمنا يقوم بتوثيق احلالة فقط، هو النتيجة 
املت�سائمة التي ينتهي اإاليها: »بناء على التاريخ منذ اأو�سلو، يبدو من غري املحتمل ب�سكل كبري اأن ينمو القت�ساد يف 
ال�سفة والقطاع بن�سبة 6٫7%،  ولهذا ميكن التنبوؤ بثقة اأن معدل الفقر �سيزداد«. وهو ما ح�سل فعال. بالتايل، �سيكون 

اأي تف�سري للفقر وللحالة القت�سادية يف مناطق ال�سلطة يف هذه احلالة قا�رض اإذا مل يربط النتيجة بالنموذج.

�سكل 1
التغريات يف الدخل الفردي الوطني يف املناطق الفل�سطينية

ال�سيناريوهات املتخيلة مقابل النمو احلقيقي 1998-1993)7(

7. Patricia Alonso-Gamo et. al.٫ 1999. West Bank and Gaza Strip: Economic Developments in 
the Five Years Since Oslo. IMF. P. 35   
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جدول 1
ال�سفة الغربية وقطاع غزة: الفقر على م�ستوى املحافظة)8(

Region/District

املنطقة/املحافظة

Poverty Rate 

)Percent(

ن�سبة الفقر )%(

Number of Poor 
)000 s(

عدد الفقراء )باالألف(

West Bank 

 Jenin            

Tulkarim/Qalqilya 

 Nablus 

  Ramallah 

 Jerusalem 

 Bethlehem/Jericho                                   

Hebron 

Gaza 

Jabalya 

Gaza City 

Khan Yunis 

Rafah 

West Bank and 
 Gaza

17.1

30.2

16.3

12.8

9.9

2.6

16.5

26.6

41.3

35.4

33.8

39.3

55.3

25.3

303

61

33

45

21

8

27

107

394

65

124

137

68

697

8. “Poverty in the West Bank and Gaza٫” Report of the World Bank٫ Middle East and North 
Africa Region٫ January 2001

'
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تقرير البنك الدويل الآخر، واملهم والذي ير�سم خارطة املرحلة كلها منذ او�سلو هو التقرير ال�سادر عام 2011 
مادة  يوفر  التقرير  هذا  غزة«.)9(  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  والإ�ستمال  الفقر  ال�رضاع:  مع  »التعامل  واملعنون 
ومعلومات توؤكد )واإن مل ي�ستنتج التقرير ذلك لأنه اأ�سال ل يهدف لذلك( اأن جذور الأزمة والإ�سكالية هي يف النموذج 
القائم واملتبع اأكرث من اأي �سيء اآخر. الأهم اأن قاعدة البيانات املتوفرة والإ�ستنتاجات املرافقة ميكن اأن ُتقراأ على 
اأغلب مناطق دول  اأقل حدة يف  واإن  تبعات م�سابهة  روؤية  اإذ ميكن  اأي خ�سو�سية  الفل�سطينية  اأنها ل تعطي احلالة 
باع النموذج النيوليربايل. فكما ت�سري اجلداول )2 و3( فاإن تعميم ال�سيا�سة القت�سادية  اجلنوب التي ُفِر�َس عليها اإتِّ
واجلنوب  ال�سمال  دول  يف  النمو  معدلت  يف  ملحوظ  تراجع  اىل  اأول  قاد  ال�سبعينيات  نهاية  منذ  عامليا  النيوليربالية 
�سواء على امل�ستوى الوطني اأو الفردي، مع تفا�سلية يف النمو ل�سالح دول ال�سمال. والنتيجة الخرى لهذا النموذج 
ال�سمال  الدول )دول  الالم�ساواة بني  اإرتفاع معدلت  ذاتها )يف م�سدر اجلداول( هي  البيانات  قاعدة  توثقها  التي 
واجلنوب( ل�سالح دول ال�سمال، وداخل الدول )يف ال�سمال واجلنوب( ل�سالح الطبقة الأغنى. اأي مقارنة بني التبعات 
القت�سادية )البطالة، الدخل، الالم�ساواة، النمو(، والإجتماعية للنموذج النيوليربايل القت�سادي مع ما �سبقه )بكل 

م�ساوئه( على امل�ستوى العاملي والإقليمي واملحلي لن تكون يف �ساحله )انظر جدول 4(.  

 
جدول 2)10(

Rate of Economic Growth in Developing Countries )Except China(
معدل النمو االقت�سادي يف الدول النامية )باإ�ستثناء ال�سني(

1960-1980 1980-2000

Annual Economic Growth
 النمو القت�سادي ال�سنوي

5.5% 2.6%

Annual Economic Growth per 
Capita

النمو القت�سادي ال�سنوي الفردي

3.2% 0.7%

9٫ World Bank. 2011. Coping with Conflict: Poverty and Inclusion in the West Bank and Gaza. 
World Bank.
10. Sources: World Bank٫ World Development Indicators٫ 2001; Robert Sutcliffe٫ A More or Less 
Unequal World?
)Political Economy Research Institute٫ 2003(; Robert Pollin٫ Contours of Descent )Verso٫ 2003(٫ 
133. 
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جدول 3)11(
 Average Annual Rate of Per Capita Economic Growth in the OECD and Developing  

 Countries
معدل ن�سبة النمو االقت�سادي الفردي يف دول منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية والدول النامية

1961-1980 1981-1999

OECD countries 

دول منظمة التعاون والتنمية القت�سادية

3.5% 2.0%

Developing countries 
)except China(

الدول النامية )با�ستثناء ال�سني(

3.2% 0.7%

Growth differential )A/B( 

التفا�سلية يف النمو

0.3% 1.3%

يف النتيجة املتعلقة بطبيعة النموذج النيوليربايل والتي يوؤيدها اأغلب اخلرباء والأكادمييني الناقدين له، فاإن اأي 
مقارنة بني التبعات القت�سادية )البطالة، الدخل، الالم�ساواة، النمو( والإجتماعية وال�سيا�سية للنموذج النيوليربايل 
القت�سادي مع ما �سبقه )برغم كل م�ساوئه( على امل�ستوى العاملي والإقليمي واملحلي لن تكون يف �ساحله )انظر 
�سكل 4(. لي�س فقط اأن البيانات ت�سري اىل تركيز م�ستمر ومتنامي للرثوة يف قمة الهرم الإجتماعي )يت�ساعف تاأثريه 
يقا�س  ما  الراأ�سمالية( وهو  )تاريخ  املعا�رض  التاريخ  ب�سكل غري م�سبوق يف  النمو(  اإنخفا�س معدلت  اإ�ستمرار  مع 
مبوؤ�رض جيني، بل ل يبدو اأن هذا النموذج ميكن اأن يطرح حلول بقدر ما يطرح اإ�سكاليات. ال�سيغة الأخرية والراهنة 
للنموذج النيوليربايل )الذي مر مبراحل خمتلفة ت�سري على قدرته على التاأقلم حتى الآن مع التحولت العاملية( ت�سكل 
اإعادة ترتيب طبقي جذري للمجتمعات ب�سكل ي�سبه الإنقالب عرب ال�سيا�سات ال�رضيبية والإ�سالحات الهيكلية وتفكيك 
القوانني املنظمة للعمل القت�سادي وكف يد الدولة وتخفي�س م�ساهمة/اإنفاق الدولة على الفرد )وهي خمتلفة يف دول 
ال�سمال حيث ل تزال الدولة ت�ساهم ب�سكل اأكرب بكثري من دول اجلنوب )كن�سبة من الناجت القومي( التي يهدد تخفي�س 
الإنفاق امل�ستمر فيها نتيجة لالإ�ستجابة والإذعان ل�رضوط البنك الدويل و�سندوق النقد بالق�ساء حتى على احلد الأدنى 
من برامج الرعاية الإجتماعية التي �سكلت مك�سبا اأ�سا�سيا لهذه ال�سعوب. النموذج النيوليربايل باإخت�سار هو منوذج 

معادي جدا للفقراء وحتى الطبقة املتو�سطة يدعمه يف ذلك اأيديولوجيا �سديدة املحافظة اإجتماعيا واقت�ساديا.        

11. امل�سدر ال�سابق.
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جدول 4)12(

Growth in World Income Inequalities، 1980–1998 )Excluding China(
منو الالم�ساواة عامليا )1980-1998( باإ�ستثناء ال�سني                         

Income of richest 50% as share of poorest 50% 4% more unequal 

Income of richest 20% as share of poorest 20% 8% more unequal 

Income of richest 10% as share of poorest 10% 19% more unequal 

Income of richest 1% as share of poorest 1% 77% more unequal 

فيما يخ�س ال�سفة الغربية وقطاع غزة )مناطق ال�سلطة الفل�سطينية( ي�سري التقرير ال�سالف الذكر اأنه »يف العقد 
الأخري، �سهد اقت�ساد ال�سفة الغربية وقطاع غزة واحدة من اأعلى ن�سب البطالة يف العامل، مرتفعة اىل 41% يف غزة 
عام 2008. وحتى يف عام 2009، كان معدل البطالة الإجمالية  اكرث من 20% واأكرث من 35% يف قطاع غزة« )�س: 
37(. الالفت يف بيانات التقرير وبيانات دائرة الإح�ساء الفل�سطينية التي ي�ستند التقرير جلزء منها هو »الإختالف 
ال�سارخ« مناطقيا، ح�سب تعبري التقرير يف معدلت وم�ستويات الفقر )بني غزة وال�سفة وبني املدن والريف(، هذا عدا 
عن الإختالف ال�سارخ اأي�سا مقا�سا بالعمر والتعليم وقطاع العمل والتي �ساأعر�س لحقا للعالقة بني  تغرياتها ومعدل 
الفقر ويف عر�س النموذج املقرتح )خ�سو�سا توزيع العمل ح�سب القطاع القت�سادي(. والالفت اأي�سا )وهو ما مييز 
مرحلة �سيادة النموذج النيوليربايل( هو تالزم الفقر بالرغم من اإنخراط بع�س ال�رضائح يف �سوق العمل )25% تقريبا 
من الفقراء يف مناطق ال�سلطة يف عام 2007 كانوا منخرطني يف �سوق العمل و 20% من الفقراء منذ 2004 وحتى 

2009، باإ�ستثناء عام 2007، كانوا منخرطني يف �سوق العمل -  اأنظر �سكل رقم  2 و3(.

من اأجل و�سع البيانات والأ�سكال واجلداول املذكورة يف �سياق اقت�سادي-�سيا�سي وتف�سريها يف �سياق عملية 
»بروتوكول  ي�سمى  ما  وخ�سو�سا  ال�سهيوين  الكيان  مع  املعقودة  القت�سادية  بالتفاقيات  ربطها  يتوجب  او�سلو 
باري�س« التي تظهر الربط القوي بني القت�سادي وال�سيا�سي اأو »جدلية القت�سادي وال�سيا�سي« التي عنونت بها 

املدخل لهذه املرحلة.  

12. Sources: World Bank٫ World Development Indicators، 2001; Robert Sutcliffe٫ A More or Less 
Unequal World?
)Political Economy Research Institute٫ 2003(; Robert Pollin٫ Contours of Descent )Verso٫ 2003(٫ 
133. 
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ورغم اأن اتفاقية اإعالن املبادئ املوقعة يف 13 ايلول 1993 ت�سمنت بنودا اقت�سادية )بيان مبادئ عامة وخطوط 
عري�سة للتعاون كما جاء يف املادة 11، املرفق 3 و 4(، اإل اأن التفاقية املعقودة يف باري�س يف 29 ني�سان 1994)مت دجمها 
لحقا كمرفق 4 يف اتفاقية غزة-اأريحا التي مت توقيعها يف القاهرة 4 اأيار 1994( والتي عرفت لحقا بـ»بروتوكول 
باري�س«)13( هي التي كان من املفرو�س ان توؤ�س�س للعالقة امل�ستقبلية بني الطرفني لحقا. ورغم ان التفاقية تبدو 
�ساملة يف ال�سكل كاإطار لكل القطاعات القت�سادية وكانت مادة للعديد من الدرا�سات، اإل اأن اأهميتها تنبع من كونها 

ت�سكل لي�س فقط منوذج للعالقات القت�سادية امل�ستقبلية مع الكيان ال�سهيوين، بل والأداة الأهم للتاأ�سي�س لذلك.

�سكل 2
معدل الفقر ح�سب قوة العمل)14(

 13.  ن�س التفاقية بالإجتليزية:
»Israel-PLO Agreements«. Journal of Palestine Studies٫ Vol. 23٫ No. 4 )Summer 1994(٫ 
pp. 102-126
14. »Coping with Conflict: Poverty and Inclusion in the West Bank and Gaza«. 2011.
World Bank. P. 52   
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�سكل 3
معدالت الفقر ح�سب حالة قوة العمل

ل يهم اإذن حتليل الربوتوكول بالتف�سيل،)15( بقدر ما يهم كونها تك�سف طريقة واآلية التفكري القت�سادية لدى 
الطرف الفل�سطيني )ورمبا م�سالح النخبة القت�سادية الفل�سطينية( التي قادتها و�سكلتها م�سلمات تبدو اليوم اأنها 
كانت قاتلة حتى لو ا�ستمرت العملية ال�سيا�سية بدون اإنقطاع. واأي�سا، وهذا املهم، هو كون التفاقية ت�سكل النتقال 
حلالة ومرحلة تبدو جديدة بال�سكل، لكنها ل تقطع مع ما �ساد �سابقا من بنى وقوى. على العك�س، �ساجادل هنا اأنها 
فعال عربت عن بداية مرحلة جديدة لكن هذه املرحلة هي اإ�ستمرار بجوهرها ملا �ساد �سابقا اأو اأنها جمرد مرحلة جديدة 

يف القت�ساد ال�سيا�سي للم�رضوع ال�سهيوين ولي�ست روؤية موؤ�س�سة حلالة ا�ستقاللية.
يف  عر�سها  مت  التي  والأ�سكال  واجلداول  البيانات  كل  لقراءة  اأ�سا�س  بكونه  هو  هنا  باري�س  بروتوكول  اأهمية 
اأن متتد  املفرو�س  التي كان من  النتقالية«  »باملرحلة  ملا �سمي  التفاقية مت حتديد نظام قانوين  الأعلى، فوفق هذه 
خلم�س �سنوات. اأهم ما يف هذه التفاقية والتي يجعلنا نقراأها كجزء من التاأ�سي�س للمرحلة الراهنة رغم اإنق�ساء مدتها 
القانونية هي الأخطاء القاتلة التي يبدو اأن املفاو�س وامل�سوؤول الفل�سطيني قد وقع بها ما جعل من هذه املرحلة، وهذه 
التفاقية، عائقا قويا اأمام اي اإمكانية للقطع مع ما �سبق من جهة والعجز لي�س فقط عن قيادة عملية تنموية، بل وحتى 

اإدارة �سوؤون ال�سلطة القت�سادية.
واجلغرافية  القت�سادية  )احلدود  احلدود  من  نوع  اي  حتديد  عدم  هي  التفاقية  ت�سمنتها  التي  العوائق  اأهم 
املرحلة  )انظر  منذ 1967  ال�سابقة  للمرحلة  اإ�ستمرار  التفاقية جمرد  ما يجعل مرحلة  والأمنية( وهو  وال�سيا�سية 
ت�سكل  فهي  الأحوال،  اأح�سن  يف  ت�سمية  و�سوء  وخمادعة  خاطئة  »بالنتقالية«  ت�سميتها  بالتايل  ويجعل  الالحقة( 

15.  للتف�سيل حول التفاقية، انظر:
 Sharif Elmusa and Mahmud El-Jaafari. Power ٫and Trade: The Israeli-Palestinian Economi
 no. 2 )Winter 1995(. Pp 14-22،Protocol. Journal of Palestine Studies XXIV
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منوذج لل�سيغة النهائية من جهة وتوؤ�س�س لها)16(. كل الرتتيبات القت�سادية املت�سمنة يف التفاقية عك�ست لي�س فقط 
اأي نوع من احلدود والإ�رضار على تاأجيل ذلك اىل مفاو�سات  رغبات وحاجات الطرف »الإ�رضائيلي« بعدم حتديد 
املرحلة النهائية التي مل تاأت مطلقا، بل اأي�سا غياب اأي نظرة اأو حتليل اقت�سادي للرتتيبات القت�سادية. كان هذا 
التحليالت  اأغلب  فاإن  وللمفارقة،  لتبعاتها.  اقت�سادي  لتحليل  ل  �سيا�سي،  لقرار  نتاج  يبدو  كما  التفاقية  يف  ال�سق 
لالأزمات القت�سادية التي عاناها القت�ساد الفل�سطيني منذ توقيع التفاقية ا�ساءت ب�سكل كبري على �سيطرة الطرف 
الأ�رضائيلي عل احلدود اجلغرافية والقت�سادية )اجلمارك جتمعها »ا�رضائيل« وحتتجزها متى �ساءت( دون الإ�سارة 
اىل اأن الطرف الفل�سطيني وافق على هذه ال�سيغة يف اتفاقية باري�س وما تالها. الأهم، والأخطر، هو اإمكانية اأن تكون 
اإجتماعية فل�سطينية متنفذة.  التفكري يف خلفيتها( تعرب فعال عن م�سلحة �رضيحة  هذه التفاقية )ومنطقها وطريقة 
وكما �ساأعر�س و�ساأ�ستنتج لحقا، ان الظروف الكولونيالية التي حتولت وتطورت يف �سياقها هذه ال�رضيحة قادت 

لرتباط بنيوي بني م�ساحلها وم�سالح النخبة يف امل�رضوع ال�سهيوين.
اأمام اي نوع، حتى باحلد الدنى، من ال�ستقاللية القت�سادية املطلوبة  اخللل الثاين الذي �سكل وي�سكل عائق 
ملبا�رضة اأي م�رضوع تنموي هو غياب �سيا�سة مالية م�ستقلة وعملة وطنية م�ستقلة كما ن�س على ذلك يف بروتوكول 
باري�س. هذا الرتتيب وبغ�س النظر عن اآثاره اليجابية املبا�رضة على القت�ساد الإ�رضائيلي �سيجعل من اإمكانية القطع 
مع العالقات الكولونيالية ال�سائدة منذ بداية الحتالل والتي هي �رضط للتنمية واأ�سا�س اأي توجه اإ�ستقاليل غري قابلة 

للتحقق.
اجلداول  تلخ�سها  التي  وتبعاتها  تبعها(  وما  باري�س  )اتفاقية  املقدمات  هذه  مبثل  اأنه  القول  ميكن  النتيجة  يف 
والبيانات ال�سابقة، فاإن النتائج ل ميكن اأن توؤ�س�س لأي حالة تنموية او حتى حالة ا�ستقاللية. هذه املقدمات اأ�س�ست 
ان  هنا  اجادل  ان  يمكن  الحتالل.  خل�سخ�سة  قادت  البع�س  �سماها  كما  اأو  النيوليربالية  الطريقة  على  لحتالل 
»بروتوكول باري�س« �ساهم بتحويل حالة بداأت بعد هزمية 1967 و�سادت حتديدا بعد عام 1968 بفعل القوة والأمر 
التي  وتبعاتها   )1994-1967( املرحلة  لهذه  موجز  نقا�س  يفرت�س  هذا  الإتفاق.  بفعل  قانونية  حالة  اىل  الواقع، 

اأ�س�ست لربوتوكول باري�س.

الطريق اإىل اأو�سلو: »اإ�سرائيل اجلديدة«        
كل  يف  وهيمنت  وحملية  اإقليمية،  عاملية،  عوامل  �سكليهما  يف  اأثرت  نظامني  اىل  »اإ�رضائيل«  تاريخ  تق�سيم  ميكن 
منهما اأيديولوجيا ميكن متييزها عن �سابقتها اأو لحقتها. الأول هو البنغوريونية )من بن غوريون( وقد امتاز هذا 
للحالة اجلمعية،  الدولة ومنحاز )بتبعاته القت�سادية(  اأو مع�سكر منظم ومقنن من قبل  باقت�ساد ع�سكري  النظام 
والثاين هو ال�سوق ال�سهيونية والذي امتاز بروؤية اقت�سادية نيوليربالية تت�سمن التو�سع اخلارجي وغري اخلا�سع 
للتنظيم املبا�رض من جهاز الدولة ومتيز هذا النظام ب�سعود ايديولوجيا حمافظة مع تعزيز الفردية. ع�سية او�سلو 
بيليد  ويوئاف  �سافري  غر�سون  �سماه  ما  اىل  التحول  حالة  تعي�س  الثمانينات  بداية  منذ  وحتديدا  »اإ�رضائيل«  كانت 
عنها  التعبري  التي مت  النيوليربالية«  »ال�سهيونية  بهيمنة  يتميز  نظام جديد  تعبري عن  »اإ�رضائيل اجلديدة«)17( وهو 
�سيا�سيا ب�سعود حزب الليكود وافول العمل منذ نهاية ال�سبعينات – وهي املرحلة التي يوؤرخ لها بانت�سار ال�سيا�سات 

النيوليربالية عامليا.
16. للتف�سيل حول هذه النقطة، انظر :

  A. Arnon and J.Weinblatt. Sovereignty and Ec onomic Development: The Case of Israel and  
   111 )June( 2001. Pp.291-308٫  Palestine. The Economic Journal
17. Shafir٫ Gershon and Yoav Peled .2000.The New Israel: Peacemaking and Liberalization 
Boulder: Westview.

من اأ�سطورة التنمية النيوليربالية اإىل توطني القت�ساد الجتماعي



  56  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

ما يهم يف فهم هذه املرحلة مرحلة »اإ�رضائيل اجلديدة« وما اأظن اأنه مهم يف اإعادة تركيب التاريخ القت�سادي للمرحلة 
اأن اقت�ساديات احلالة الإ�رضائيلية اجلديدة هي التي كانت بحاجة ما�سة لو�سلو وهي القابلة الفعلية  الراهنة، هو 
لهذه التفاقية ومثيالتها على اجلانب العربي مثل وادي عربة، وهي التي ت�سكلت على اأ�سا�س حاجاتها كل التفاقيات 

القت�سادية امللحقة بها.   
يف  الربح  ملعدل  الن�سبي  الإرتفاع  ب�سبب  ع�سكريا  منحازًا  الإ�رضائيلي  القت�ساد  كان  ال�سعينيات،  نهاية  حتى 
الإ�رضائيليون  يزعم  كما  ال�سهيوين  العربي-  لل�رضاع  كنتاج  ولي�س  اأ�سا�سا  واإقليمية  عاملية  ل�سباب  القطاع  هذا 
ال�رضاع  اإ�ستمرار  اأ�سباب  اأحد  هي  املع�سكر  ال�سهيوين  القت�ساد  بنية  كانت  العك�س،  على   .)6 و   5 )انظر جدول 
لرتاكم  مهم  م�سدر  �سكلت احلرب  اخرى  دول  اقت�ساد  بنى  مع  اأي�سا متاثال  له  يجد  وهذا  ال�سهيوين.   – العربي 
)ما  الفرتة  هذه  خالل  وبي�سلر(.)18(  نيت�سان  ولحقا  باران  بول  كما  مثال  املتحدة  )الوليات  فيها  املال  راأ�س 
من  اإ�ستفادت  كربى  تكتالت  خم�س  املع�سكر  الإ�رضائيلي  القت�ساد  على  هيمنت  ال�سبعينيات(  منت�سف  قبل 
على  اليجابي  اأثرها  البنية  لهذه  كان  الوقت  ذات  يف  الع�سكري.  الت�سنيع  جمال  يف  القت�سادي  ن�ساطها  تركيز 
مبعنى   .)4 �سكل  )انظر  وال�سغري  اجلزئي  القت�ساد  فيها  مبا  القطاعات  بقية  ا�ستفادت  حيث  الكلي  القت�ساد 
حالة  اإ�ستمرار  ومن  احلربي  القت�ساد  من  اإ�ستفاد  دخله  وم�ستويات  قطاعاته  بكل  الإ�رضائيلي  املجتمع  كل 
املوؤرخون اجلدد. العربية منذ 1949 كما يوثق  »ال�سالم«  لكل عرو�س  »اإ�رضائيل«   ال�رضاع، وهو ما يف�رض رف�س 

   
جدول 5)19(

% Of Israeli military expenditure from the total GNP
ن�سبة االإنفاق الع�سكري االإ�سرائيلي من جممل الناجت القومي

Period% Of the GNP

1950-19557.1
195613.4

1962-196610.1
196715.6

1968-197221.7
197332.7

1973-197532.8
1981-198523.2

199012.4
199212

18. Nitzan and Bichler. 2002. The Global Political Economy of Israel. London: Pluto 
Press.

19. ف�سل النقيب. »القت�ساد ال�سيا�سي للم�رضوع ال�سهيوين« يف »دليل اإ�رضائيل العام«، حترير: �سربي جري�س واأحمد خليفة: 
بريوت:موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، ط2، 1996. �س 184-183.
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جدول 6)20(

مقارنة بني املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�سرائيلية والدول الغربية 77-1976

A comparison between the Israeli-military institution with the Western countries، 1976-1977

  Country

الدولة

Employed in the 
army )per 1000 

citizen(

 العاملون يف اجلي�س )من كل األف
مواطن

Military 
expenditure 
)per capita( 

in $ US

 الإنفاق الع�سكري
 )للفرد( دولر اأمريكي

% of military 
expenditure of 
the total GNP

 % الإنفاق الع�سكري من
الناجت الإجمايل

Israel49.7683130.7

United States  9.494325.4

Britain  5.911954.9

France  10.262583.8

West Germany   8.02513.4

منذ نهاية ال�سبعينيات وحتى بداية الت�سعينيات، مر القت�ساد الإ�رضائيلي مبرحلتني اأ�س�ستا للمرحلة اجلديدة 
التي ت�سمى »�سوق ال�سالم« كحل للخروج من الأزمة التي بداأت بالظهور منذ نهاية ال�سبعينيات. هذه الأزمة كانت 
نتيجة لظروف عاملية اأول متثلت باإنخفا�س معدل الربح يف ال�سناعات احلربية ب�سبب اإنت�سار النيوليربالية التي بداأت 
تطرح التو�سع يف ال�سوق )وهذا يفرت�س فتح احلدود يف حالة الكيان ال�سهيوين وهو ما يفرت�س اإتفاقيات �سيا�سية اأو 
»�سالم«( بدل الرتكيز يف قطاع اإنتاجي حمدد )كالقطاع الع�سكري �سابقا(. واأي�سا كانت نتيجة لعوامل حملية قوامها 
نهاية املرحلة التي كان تركيز ال�سناعة الع�سكرية يف خم�س تكتالت اقت�سادية داخل »اإ�رضائيل« يوؤثر ايجابيا على 
القطاعات الخرى وعلى القت�ساد اجلزئي. انخف�ست الأرباح اإذن وتركزت يف يد التكتالت الكربى وبداأ القت�ساد 

اجلزئي يعاين )انظر �سكل 5(.

20. امل�سدر ال�سابق
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�سكل)21(4
Real Net Profits )1980 NIS٫ three-year moving Average(

الربح ال�سايف احلقيقي )1980 بال�سيكل االإ�سرائيلي اجلديد، متو�سط متحرك ملدة ثالث �سنوات(

احللول التي التي طرحتها حركة القت�ساد العاملي املتجه نحو النيوليربالية تدريجيا متثلت يف �رضورة النتقال 
اأ�سا�سه  اآخر  منط  اىل  التفا�سلي  للرتاكم  كنمط  احلربي(  )القطاع  حمدد  �سناعي  قطاع  اأو  �سناعة  يف  الرتكيز  من 
التكتالت  اأمام  ال�سوق  فتو�سيع  ال�سيا�سية.  للعملية  القت�سادي  الأ�سا�س  روؤية  بال�سبط ميكن  هنا  ال�سوق.  تو�سيع 
القت�سادية الإ�رضائيلية الكربى )البنوك وا�ستثماراتها يف �رضكات الت�سنيع احلربي( يفرت�س فتح احلدود املغلقة 
اإنتقال وفق التحول الإقت�ساي العاملي لإنقاذها من  اإقليميا )عربيا( اأمام ال�رضكات الإ�رضائيلية التي كانت يف حالة 
تردي معدلت الأرباح يف القطاعات التي ن�سطت بها من جهة، ولإنقاذ القت�ساد الإ�رضائيلي اجلزئي الذي كان يقرتب 

يف حالة اأزمة مل ي�سبهها يف تاريخ الكيان اإل ما حدث ع�سية حرب 1967 وقاد للحرب.    

21. Nitzan and Bichler٫ From War Profits to Peace Dividence: The New Political 
Economy of Israel 73٫
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�سكل )22(5
Macroeconomic Growth and Differential Accumulation )Per cent، five-year moving average(

منو االقت�ساد الكلي وتفا�سلية الرتاكم
    

بهذا املعنى، كانت اتفاقية او�سلو جزءًا من عملية اأو�سع لتاأ�سي�س بنية حتتية نيوليربالية مرتبطة بال�سوق العاملي، 
ومل تكن اتفاقية »�سالم« كما ي�ساع اإل مبا يخدم هذا التحول الذي فر�سته ظروف دولية واإقليمية. لكن هذا التحول 
الذي يفرت�س لربلة القت�ساد وفتح احلدود اأمام تدفق راأ�س املال وال�سلع )والعمل اأحيانا وح�سب احلاجة( ل ميكن 
منذ  اأخ�س  نحو  وعلى  منذ 1882  فل�سطني  اأر�س  على  ال�سهيوين  للم�رضوع  القت�سادي  التاريخ  عن  فهمه مبعزل 
امل�رضوع  او�سلو كانت مرحلة من مراحل تطور  ان  يعني  الثانية من جهة )وهو ما  ال�ستيطانية  املوجة  1904 مع 
ال�سهيوين( وتالقي م�سلحة النخبة الإ�رضائيلية القت�سادية مع م�سلحة نخب اقت�سادية عربية وفل�سطينية انتجت 
التي  الفل�سطينية  للنخبة  القت�سادي  التاريخ  �ساعالج   - �سلمية  عملية  و�سكلها  ال�سوق  وجوهرها  اأ�سا�سها  �رضاكة 
انتهت اىل ال�رضاكة من موقع ال�رضيك ال�سغري وجعلت اتفاقية او�سلو ممكنة، وا�ست�رضف اآفاق واإمكانات م�رضوعاتها 

التنموية يف الق�سم لحق.

 العالقات الكولونيالية و»تاأهيل« النخبة االقت�سادية الفل�سطينية
هكذا ميكن فهم جذور وفكرة العملية ال�سيا�سية واقت�سادها ال�سيا�سي. لكن تاأهيل القت�ساد الفل�سطيني املحلي 
لهذه املرحلة )وهذا خُمتلف عن ما ح�سل يف ال�ستات وهو ما �ساأعر�س له بعجالة لحقا( كان قد بداأ ب�سيا�سة اقت�سادية 
واأمنية ت�سكلت يف اعقاب حرب 1967 وكانت موؤ�س�سة على خيار ا�سرتاتيجي �سهيوين يهدف اىل ال�سيطرة على اأكرب 
قدر من الأر�س والتخل�س من اأكرب عدد ممكن من ال�سكان. مبعنى مل تكن ال�سيا�سة القت�سادية الإ�رضائيلية يف اأعقاب 

22. امل�سدر ال�سابق، �س: 74
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1967 ذات اأهداف اقت�سادية بحتة بقدر ما كانت تهدف لتحقيق م�رضوع �سيا�سي ل يختلف يف جوهره )واإن اختلف 
يف بع�س التفا�سيل( عن م�رضوع او�سلو اإن مل يكن اأ�س�س له. املق�سود طبعا هو خطة األون 1968 )انظر املقارنة بني 

اخلارطتني، األون واو�سلو(.

ليلى فر�سخ)23(، »�سهدت  ال�سفة والقطاع بني 1967-1990، كما ت�سري  الإ�رضائيلية يف  ال�سيا�سة القت�سادية 
والتاأ�سي�س  الفل�سطينية  القت�سادية  النخبة  لتاأهيل  اليوم  نرى  اأن  ميكن  كما  �رضورين  كانا  متناق�سني«  تطورين 
ل�رضاكة بنيوية بينها وبني النخبة يف امل�رضوع ال�سهيوين. اأي�سا قاد هذان التطوران املتناق�سان اىل حت�سني موؤقت 
اإرتفاع  لأن  ال�سهيوين،  امل�رضوع  مواجهة  يف  اخلمول  من  حالة  اأنتج  وبالتايل  الدنيا  ال�رضائح  بع�س  دخل  مل�ستوى 
درا�سة  ويف  ثانيا.  الوطني  املحلي  القت�ساد  وتدمري  م�سخ  اىل  وقاد  اأول  كولونيايل  �سياق  يف  حدث  الدخل  م�ستوى 
م�سابهة حلالة قطاع غزة »قطاع غزة: حالة تخلف اقت�سادي« جتادل �سارة روي اأن »اقت�ساد قطاع غزة هو مثل 

ممتاز حول كيف ميكن مل�ستوى معني من الزدهار اأن يتحقق بقليل اأو بدون اأي تنمية اقت�سادية«)24(. 

التطور الأول متثل يف ت�ساعف الدخل الفردي يف تلك املرحلة بني عامي 1968-1993 )كان 1450$ يف 1993(. 
ولهذا  والإعتماد.  التبعية  موقع  من  ال�سهيوين  بالقت�ساد  وربطها  املحلية  القت�سادية  القاعدة  تفكيك  هو  والثاين 
فكلما ارتفع الدخل الفردي »كانت قدرة القت�ساد على انتاج الب�سائع وا�ستيعاب قوة العمل والتحديث تكنولوجيا 
تتال�سى«. يف ذات الوقت هبطت ح�سة الزراعة من الناجت املحلي بني عامي 1968-1993 من 34% اىل 13%، يف حني 
مل متثل ال�سناعة التي تعترب عادة عربة تطوير القت�ساد اأكرث من 8% )مقارنة ب 25% الردن و32% لإ�رضائيل(.)25( 

للتبعية  والتاأ�سي�س  القت�سادية  البنية  وم�سخ  وتفكيك  جهة  من  الفردي  الدخل  اإرتفاع  )بني  التناق�س  هذا   
والإعتماد على القت�ساد  ال�سهيوين( لي�س جمرد اأرقام فقط بل كانت له اآثاره على اإعادة ت�سكيل ال�رضائح الإجتماعية 
وربط بع�سها م�سلحيا، اأحيانا بقوة بامل�رضوع ال�سهيوين. لكن اأهمية هذا التطور وخطورته على امل�رضوع الوطني 
الفل�سطيني ل تظهر اإل يف حتليل بنيوي للحالة القت�سادية، ل الكتفاء بعمل ح�سابي مكتبي قد يظهر ازدهار واإنتعا�س 

على م�ستوى الدخل الفردي ويتجاهل العالقات الكولونيالية.

هذا التناق�س كان ممكنا لأن العالقات الكولونيالية يف اأعقاب الحتالل مكنت الكثري من العمال الفل�سطينيني من 
َهجر �سوق العمل الفل�سطيني والنتقال اىل �سوق العمل الإ�رضائيلي حيث الجور اأعلى )يف العام 1968 كانت الجور 
اأكرث مبقدار ال�سعف(. ويف العام 1972 كان ما يقارب اخلم�سني األف عامل فل�سطيني )من اأ�سل 200 األف هي قوام 
قوة العمل الفل�سطيني حينها( قد دخلوا �سوق العمل ال�سهيوين. لحقا كان ما يعادل 40% من اليد العاملة يف غزة 
اإنتاجه  واإعادة  الفل�سطيني وم�سخه  تدمريالقت�ساد  كان  ال�سهيوين.)26(  العمل  �سوق  قد دخلوا  ال�سفة  و30% من 
اإذا ما قي�س  اليد العاملة الفل�سطينية لبناء القت�ساد وامل�رضوع ال�سهيوين مربحا يف املدى الق�سري  واإخ�ساع ناجت 

23. Leila Farsakh. 2001 The Palestinian Economy and the Oslo Peace Process٫ Fact Sheets No.4٫ 
the Trans-Arab Research Institute.  www.tari.org
24. Sara Roy. The Gaza Strip: A Case of Economic De-Development. Journal of Palestine Stud-
ies، Vol. 17٫ No. 1 )Autumn٫ 1987(٫ pp. 56-88
25. Leila Farsakh. 2001. The Palestinian Economy and the Oslo Peace Process٫ Fact Sheets No. 4٫ 
The Trans Arab Research Institute.
26. Arnon and J.Weinblatt. Sovereignty and Economic Development: The Case of Israel and Pal-
estine. The Economic Journal٫ 111 )June( 2001. P. F293



61  

باإرتفاع الدخل الفردي والوطني )�سكلت حتويالت العمال ما يعادل 30% من الناجت املحلي العام يف ال�سفة واأكرث من 
ذلك بكثري يف غزة )اأنظر اجلدول 7 و 8(.

يف هذه املرحلة خ�سعت بع�س ال�رضائح الفل�سطينية، واإن بدرجات خمتلفة، لإعادة ت�سكيل وتكوين يف �سياق عالقات 
وبنيته  ال�سهيوين  بالوجود  ثرواتها  تراكم  اآليات  وارتبطت  اجلديدة  م�ساحلها  اأ�سا�سها  على  حتددت  كولونيالية 
القت�سادية. يف اجلانب الآخر اي�سا ا�ستطاعت �رضيحة من الطبقة الدنيا رفع م�ستوى معي�ستها ومعدل دخلها اي�سا 
اإنتاج التخلف القت�سادي الفل�سطيني وتدمري منهجي ملا  اإرتباطها ببنية القت�ساد الكولونيايل. النتيجة كانت  عرب 
ميكن اأن ي�سكل البنية احلا�سنة ملقاومة العالقات الكولونيالية واحلالة ال�ستعمارية التي مثلتها ومتثلها »اإ�رضائيل«.  

جدول 7
)27(Economic Data on the West Bank 1968-93

بيانات اقت�سادية لل�سفة الغربية 93-1968

GNP 
)Average 
Annual 

Change٫  %

Population  
)Average 
Annual 

Change٫ %

Employed 
in Israel 

)% of total 
Employment

Factor 
Income 

from 
Abroad )% 

GDP

1968-7222.82.021*20

1973-795.71.83032

1980-875.02.43228

1989-939.04.33130

*Average 1970- 2

F299 :27. امل�سدر ال�سابق، �س
  .)Israel Central Bureau of Statistics )ICBS :الأ�سل
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جدول 8  
)28(Economic Data on the Gaza Strip 1968-93

بيانات اقت�سادية لقطاع غزة 93-1968

GNP 
)Average 
Annual 

Change٫  %

Population  
)Average 
Annual 

Change٫ %

Employed 
in Israel 

)% of total 
Employment

Factor 
Income 

from 
Abroad )% 

GDP

1968-7221.32.117*9

1973-798.42.13728

1980-875.43.04557

1989-937.35.23446

*Average 1970-2

ارتفع معدل الدخل ب�سكل لفت وكذلك مقايي�س احلياة لكن الثمن املدفوع كان اأكرب من ذلك فقد مت تدمري القت�ساد 
لنظام جتاري وتباديل  اأ�س�ست  ال�سهيوين  بالقت�ساد  التبعية والرتباط  النتيجة كانت حالة عميقة من  الفل�سطيني. 
يخدم القت�ساد ال�سهيوين بالدرجة الوىل، وقامت اأو�سلو لال�سف بت�رضيعه لحقًا. الخطر، اأن هذه الظروف انتجت 
حالة من اخلمول بفعل الرفاهية نعرف اليوم اأن م�رضوع ديان كان يق�سدها ويتوقعها. فهذه النتائج املتناق�سة، كما 
تلخ�س فر�سخ وروي، كانت نتاج ا�سرتاتيجية �سيا�سية-اقت�سادية اإ�رضائيلية يف املنطقة ت�سكلت من العنا�رض التالية:

اأوال: »�سيا�سة الباب املفتوح« التي اقرتحها مو�سيه ديان يف 1968 التي �سمحت للفل�سطينيني بحرية العمل داخل 
»اإ�رضائيل« و�سمحت باإنتقال الب�سائع حتت �سيطرتها وهو ما اأغرق ال�سوق الفل�سطينية بب�سائع اإ�رضائيلية مدّعمة.

ثانيا: تفكيك القت�ساد الفل�سطيني وجعله تابعا كليا لالقت�ساد الإ�رضائيلي عرب عزله عن الأ�سواق اخلارجية )كان 
التبادل القت�سادي م�سموحا فقط مع »اإ�رضائيل« وب�سكل حمدود مع الردن لبع�س ال�سادرات الزراعية(.

ثالثا: م�سادرة الأرا�سي من اأجل التاأ�سي�س لبنية حتتية ل�سم مناطق وا�سعة من املنطقة. فبح�سب ما ت�سور وا�سعو 
خطة األون، فاإنه �سيتم ال�سيطرة على ما بني 25-40% من اأرا�سي ال�سفة والقطاع )ي�سمل املناطق املحيطة بالقد�س 

اللطرون املحاذية »للخط الأخ�رض«، وما بني 10-15 من منطقة غور الردن(.

رابعا: ال�سيطرة على املوارد وحتويلها من ال�سفة والقطاع اىل »اإ�رضائيل«. ومن الأمثلة »على هذه ال�سيا�سة ميكن 

F299:28. امل�سدر ال�سابق، �س
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روؤيتها يف ال�سيطرة على الأر�س، املياه، وال�رضائب. فاإ�رضائيل ت�سيطر على املياه اجلوفية وكانت حتول للفل�سطينيني 
اأقل من ثلثها. ويف نف�س الوقت كان مقدار ال�ستهالك الفردي الفل�سطيني اأقل من خم�س امل�ستوطنني الإ�رضائيليني. 
فيما يخ�س ال�رضائب، كان الفل�سطينيون جمربين على دفع 16-48% من دخلهم ك�رضائب لل�سلطات الإ�رضائيلية، 
وقدرت ال�رضائب التي دفعوها يف العام 1991 بحوايل 8% من الناجت املحلي لل�سفة وغزة. هذا طبعا ذهب مبا�رضة اىل 

اخلزينة الإ�رضائيلية، بدل اإ�ستثماره يف ال�سفة والقطاع«.)29(         

لكن برغم واقع ما ميكن ت�سميته بوحدة النظام ال�رضيبي الذي فر�سته »اإ�رضائيل« وا�ستفادت هي منه ب�سكل 
ال�سمال  دول  اقت�ساديات اجلنوب لقت�ساديات  دول  تبعية  بعيد  اىل حد  ي�سبه  الذي  التبعية  اأ�سا�سي، وبرغم طابع 
)وهي تبعية بنيوية الطابع تاأ�س�ست وت�سكلت تبعا لها بنية اقت�ساديات دول اجلنوب مبا يخدم م�سالح ال�سمال ل 
م�سالح الدول نف�سها)30(( اإّل اأن هذا مل يوؤد لدمج القت�سادين بل مت احلفاظ على نوع من الف�سل بينهما مبا مينع 

تطور م�ستقل لالقت�ساد الفل�سطيني وُيبقي على التبعية لالقت�ساد الإ�رضائيلي والإعتماد عليه.)31( 

الفل�سطينية  القت�سادية  النخبة  لتاأهيل  قادت  التي  وهي   )1993-1967( او�سلو  قبل  ما  مرحلة  ميز  ما  اأهم 
كبديل  النيوليربالية  ال�سهيونية  وبداية �سعود  مرحلة جديدة  ع�سية حرب 1967  ال�سهيوين  القت�ساد  دخول  هو 
للحكومة  النجاح  قمة   1967 اإنت�سار  �سكل  فبينما  البداية.  منذ  �سادت  التي  العمالية  ال�سهيونية  اأو  للبنغوريونية 
ال�سهيونية العمالية كانت يف ذات الوقت موؤ�رضًا على بداية افولها واإ�ستبدالها بقوى اإجتماعية - اقت�سادية )نخبة( 
ال�سهيونية حول  املوؤ�س�سة  نخبة  �ساد  الذي  هذا ميكن مالحظته يف اجلدل  العاملية.  التحولت  بفعل  اخرى �ساعدة 
طبيعة العالقة امل�ستقبلية مع ال�سفة والقطاع املُْحتلني حديثا. التقليديني كانوا مع الإ�ستمرار يف النموذج ال�سهيوين 
الخرى  ال�ستيطاين  الأ�ستعمار  اأ�سكال  عن  متيز  الذي  النقي(  ال�ستيطاين  )ال�ستعمار  الأ�سلي  ال�ستعماري 
بال�سيطرة على الأر�س والعمل )�رضقة الأر�س وطرد العرب من القت�ساد()32( فيما جادل الآخرون وعلى راأ�سهم 
29. Leila Farsakh. 2001 The Palestinian Economy and the Oslo Peace Process٫ Fact Sheets No.4٫ 
the Trans-Arab Research Institute. )2001( at www.tari.org
30. Wallerstein٫ Imanuel. 1974[1980]. The World Capitalist System. Cambridge: Cambridge 
University Press; 
Samir Amin. 1976. Unequal Development. New York: Monthly Review Press; Samir Amin. 
1977.  Imperialism and Unequal Development. New York: Monthly Review Press; Frank٫ Andre 
Gunder. 1967. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly 
Review Press.
31. Sharif Elmusa and Mahmud El-Jafari. Power and Trade: The Israeli Palestinian Economic 
Protocol. Journal of Palestine Studies٫ Vol. 24٫ No. 2 )Winter، 1995(٫ Pp. 14-32
32. متيز اأدبيات الكولونيالية، اأو علم ال�ستعمار املقارن، وهو علم حديث باملنا�سبة، عادة، بني نوعني من ال�ستعمار. الأول، هو ال�ستعمار 
املرتوبويل، اأو املرتبط باملركز المربيايل، الذي ل يت�سمن انتقال عدد كبري من ال�سكان لالإقامة الدائمة يف امل�ستعمرة ويتميز بال�سيطرة 
يف  الجنليزي  ال�ستعمار  كانت حال  كما  الإمرباطورية،  اإقامة  اأو  المربيالية،  دينميات  احد  وي�سكل  كولونيالية  �سلطة  عرب  الأعلى  من 
امل�ستعمرة  يف  الدائم  لل�سكن  كبرية  باإعداد  امل�ستعمرين  بانتقال  العك�س،  علي  ويتميز،  ال�ستيطاين،  الثاين،ال�ستعمار  النموذج  الهند. 
وتاأ�سي�س وطن علي طراز الوطن الأوروبي الأم. هذا النوع ينق�سم بدوره اإيل ثالثة اأنواع هي: امل�ستوطنة املختلطة، امل�ستوطنة الزراعية، 
وامل�ستوطنة النقية. ما مييز النوعني الأولني هو ا�ستيطان الأر�س فقط، وا�ستغالل اليد العاملة املحلية )يف حالة امل�ستوطنة املختلطة( اآو 
ا�سترياد اليد العاملة )يف حالة امل�ستوطنة الزراعية(. وحدها امل�ستوطنة النقية، كما هي اإ�رضائيل، ت�ستوطن الأر�س والعمل معا، وبالتايل 
فان بنيتها تت�سمن رف�سا مطلقًا واإلغاء كليا ً لوجود ال�سكان الأ�سليني بطردهم من احلياة القت�سادية، حتى كاأيد عاملة ميكن ا�ستغالله. 

اأنظر مثال:
  D.K. 1966. The Colonial Empires: A Comparative Survey from the Eighteenth٫Fieldhouse
 D.K. 1981. Colonialism 1870-٫Century. )NY: Weidenfeld and Nicolson(; Fieldhouse

  Gabriel. 2008. The٫1945: An Introduction )London: St. Martin’s Press(; Piterberg
  Politics and Scholarship in Israel )London and New York:،Returns of Zionism: Myths
Verso(.
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قد  الذي  الأمر  العربية  املقاطعة  لك�رض  وِبداية  ُمنا�َسبة  واعتبارها  الفل�سطينية  املناطق  دمج  ب�رضورة  ديان  مو�سيه 
يدعم القت�ساد ال�سهيوين املتحول واملاأزوم حينها. لكن روؤية ديان مل تكن ت�سعى لدمج كلي لالقت�ساد الفل�سطيني 
يف اقت�ساد »اإ�رضائيل« بقدر ربطهما على م�ستويات خمتلفة وغري متكافئة)33( بحيث ت�سبح ال�سفة والقطاع �سوقًا 
للب�سائع الإ�رضائيلية )و�سعت اإ�رضائيل الكثري من العوائق اأمام ا�سترياد الب�سائع من اخلارج لدرجة ان 83% من 
�سادراتها لل�سفة والقطاع كانت �سناعية يف 1969( فيما تقوم ال�سفة وغزة بتزويد »اإ�رضائيل« مبا حتتاجه من العمل 

اليدوي غري املاهر.     

العالقات  وفق  الفل�سطينية  املناطق  يف  الإجتماعية  للطبقات  ت�سكيل  اإعادة  هو  املرحلة  هذه  يف  نتج  ما  اأهم  لكن 
الكولونيالية التي بداأت ت�سود يف اأعقاب 1967. ففيما متت بلرتة قطاع من الالجئني والفالحني )وبالتايل م�سخ القطاع 
الزراعي الفل�سطيني والإنتاج امل�ستقل عموما يف ال�سفة والقطاع(، متت كذلك بلرتة قطاع من الربجوازية ال�سغرية 
اأعمال منا�سبة خلربتهم وتدريبهم مما  اأو الق�ساء عليهم لعدم توافر  واأ�سحاب املهن و�سغار احلرفيني واملتعلمني 
اأجرب العديد منهم على الهجرة. اأما القطاع ال�سناعي الذي كان ميكن اأن يوؤ�س�س حلالة ا�ستقاللية فلقد حتول اىل وكيل 
)كمربادور( يتعاقد مع راأ�س املال الإ�رضائيلي بطريقة ت�سع ن�ساط م�سانعهم واليد العاملة فيها يف خدمته، ل يف خدمة 
القت�ساد املحلي )حالة كال�سيكية من اإنتاج التخلف كما ي�سميه بول باران يف القت�ساد ال�سيا�سي لإنتاج التخلف(. 
وفيما ا�ستطاع ق�سم من راأ�س املال ال�سناعي املحلي الذي حتول لوكيل لراأ�س املال ال�سهيوين حتقيق الأرباح، واأحيانا 
حتى احل�سول على نوع من ال�رضاكة، اإل اأن النتيجة كانت فقدان الربجوازية الوطنية ل�ستقاللها واندماجها وفق 

عالقات كولونيالية. ما كان يحلم به ديان يف هذه املرحلة هو نقل هذه احلالة �رضقا نحو ال�سوق العربي كله.)34( 

كان املفرو�س اإذن اأن تعمل منظمة التحرير على التاأ�سي�س للقطع مع هذه احلالة الكولونيالية، وحترير العمل 
ا�ستقاللية  لأي حالة  للتاأ�سي�س  تطمح  كانت  اإذا  التبعية  الكولونيالية وعالقات  العالقات  الفل�سطيني من  والقت�ساد 

م�ستقبلية. لكن اخليار ال�سيا�سي ولحقا املمار�سة ال�سيا�سية والقت�سادية عك�ست ثالث ق�سايا مهمة:

اتفاقية  اأي  بنود  تف�سري  على  خالف  اأي  يجعل  والع�سكرية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  القوة  يف  الالتكافوؤ  اأوال: 
)بروتوكول باري�س يف هذه احلالة( خا�سعًا للقوة الإ�رضائيلية )مادة 7 مثال يف التفاقية تعطي الطرفني حق وقف 
تدفق اليد العاملة ح�سب الظرف لكن هذا البند يخدم »ا�رضائيل« اأ�سا�سا لأن امل�ستوطنني ل يعملون يف مناطق ال�سلطة 
ولن يتاثروا من قراراتها(. الأهم اأن هذه التفاقية ورغم كونها موؤقتة يف ال�سيغة اإل اأنها �ست�سكل منوذج التفاو�س 

لالتفاقية النهائية )يف حالة حدوثها(.

ثانيا: التفاقية كما ا�سري �سابقا هي نتاج لقرار �سيا�سي ولي�س نتاج لتحليل خيارات اقت�سادية. فالتفاقية ل 
تتجاوز اثنني وع�رضين �سفحة، وبالتايل تخلوا من اأي اأ�سا�س للتعامل مع الظروف الطارئة التي عا�ستها املنطقة على 
الدوام )باإ�ستثناء املادة 2 التي تدعوا لت�سكيل جلنة م�سرتكة ولكن يف ظل الالتكافوؤ يف القوة فاإن كل ما هو م�سرتك هو 
اإ�رضائيلي يف النتيجة بفعل الالتكافوؤ يف القوة(. التفاقية �سيا�سية لأن التفاقيات الدولية امل�سابهة والتي يتم تنفيذها 
يف ظروف اكرث ا�ستقرارا ت�سمل مئات ال�سفحات التي تعالج الطروف الطارئة وهو ما ل يتوفر يف بروتوكول باري�س 

)اتفاقية نافتا مثال فيها اأكرث من األف �سفحة ملعاجلة امور الطوارئ(.)35(
33. Sheila Ryan. Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations of New Imperial-
ism. MERIP Reports٫ No. 24 )Jan.٫ 1974(٫ Pp. 3-24٫ 28
34. Sheila Ryan. Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations of New Imperial-
ism. MERIP Reports٫ No. 24 )Jan.٫ 1974(٫ Pp. 3-24، 28   
35. A. Arnon and J.Weinblatt. Sovereignty and Economic Development: The Case of Israel and 
Palestine. The Economic Journal٫ 111 )June( 2001. Pp.291-308  
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ثالثا: جتاهل التحولت التاريخية التي اأنتجها ال�سياق الكولونيايل وتاأثريه على ت�سكيل الطبقات الإجتماعية يف 
املجتمع الفل�سطيني التي حتول بع�س �رضائحها اإىل قاعدة �سيا�سية-اقت�سادية مل�رضوع او�سلو. هذا هو معنى الزعم 
معه  يوؤ�س�س حلالة قطع  اأن  ال�سهيوين ومرحلة من مراحله ول ميكن  للم�رضوع  ا�ستمرار  او�سلو هو  ان م�رضوع 

وجتاوزه كما ت�سيع الدعاية ال�سيا�سية.

                           خارطة األون 1968)36(                                                          خارطة او�سلو 2)37(  1995                      

»تاأهيل« راأ�سمال ال�ستات    
فل�سطني  اأر�س  على  ال�سهيوين  امل�رضوع  تطور  مراحل  من  املرحلة  هذه  ت�رضيع  اىل  الو�سول  جعل  الذي  لكن 
)مرحلة اإ�رضائيل اجلديدة، اأو النظام ال�سهيوين النيوليربايل، كما �سماه غر�سون �سافري ويوئاف بيليد( فل�سطينيًا 
اأ�س�سه  الذي  الكولونيايل  القت�ساد  مع  الفل�سطيني  املجتمع  من  ال�سغرية  ال�رضيحة  تلك  م�سالح  تالقي  فقط  لي�س 
الحتالل. فهذه ال�رضيحة، وبرغم م�ساحلها املرتبطة بنيويا مع راأ�س املال ال�سهيوين، مل تتمتع ب�رضعية ول �سلطة 
�سيا�سية متكنها عقد اأي اإتفاق )اأكرث ما كان باإ�ستطاعتها القيام به هو تاأ�سي�س روابط القرى مثال(. كان هذا هو الدور 
الذي قامت به النخبة ال�سيا�سية الفل�سطينية يف ال�ستات، والتي ا�ستطاعت من خالل هيمنتها على موؤ�س�سات منظمة 

التحرير النجاح يف القيام بهذا الدور. 

�سعود هذه النخبة بداأ بانهيار النخبة التقليدية التي هيمنت على املجتمع الفل�سطيني قبل 1948 نتيجة التهجري 

36. Dartmouth University. http://www.dartmouth.edu/~gov46/allon-plan.gif
http://www.passia.org 37.  اجلمعية الفل�سطينية الأكادميية لل�سوؤون الدولية، با�سيا
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ومتزيق فل�سطني وت�ستيت ال�سعب الفل�سطيني ب�سكل اأويل اإىل اأربع مناطق )فل�سطني 1948، وال�سفة الغربية، وغزة، 
وال�ستات( وت�سّكل نخب جديدة ومت�سارعة يف كل من هذه املناطق، اإىل اأن انتهت بهيمنة منظمة التحرير على احلركة 
الوطنية الفل�سطينية.)38( اأ�سول ت�سكل هذه النخبة تعود اإىل بداية الأربعينيات من القرن املا�سي حني �سهدت فل�سطني 
منوا اقت�ساديا ب�سبب ظروف احلرب العاملية الثانية، وجناحها يف جمع راأ�س مال كبري ومتكنها من نقل جزء مهم منه 
اإىل اخلارج قبل واأثناء النكبة. لحقا، ا�ستطاعت هذه النخبة اأن ت�سكل قوة اقت�سادية مهمة يف الوطن العربي ولكنها 
ف�سلت يف الندماج يف القت�ساد العربي ب�سبب �سيا�سات وقوانني الدول العربية التي اأعطت اأولوية ملواطنيها، واأحيانا 
ب�سبب �سعود قوى ذات م�سالح �سيقة قادت لتعزيز الُقطرية )مثل: قانون الكويت ال�سناعي 1965، وقوانني التاأميم 

يف العراق 1958 وكذلك يف �سوريا وليبيا، والتوجه نحو �سيا�سات الأردنة يف الأردن يف العام 1974(. 

اأجل كيان مينحها �سلطة �سيا�سية على �سوقها اخلا�س  هذه الأ�سباب وغريها كانت وراء �سعي هذه النخبة من 
ويخدم م�ساحلها. هكذا ولدت فكرة الكيان التي حتولت لحقا اىل م�رضوع الدولة )للتف�سيل انظر: باميال اآن �سميث: 
فل�سطني والفل�سطينيون 1876-1983(. ويف منت�سف ال�سبعينيات اأ�سبحت منظمة التحرير الأداة الفعالة لتحقيق 
امل�سلحة  ذي  املحلي  املال  راأ�س  من  حليفا  ت�سنع  اأن  بقاياها،  اأو  النخبة،  هذه  ا�ستطاعت  اأو�سلو  وبعد  الهدف،  هذا 
امل�سابهة يف البحث عن �سلطة �سيا�سية. اجلزء الأكرب من ال�سعب الفل�سطيني خ�سو�سا الالجئني كان الوقود الذي 
ا�ستخدمته هذه النخبة با�سم العودة والتحرير لتحقيق اأهدافها وم�ساحلها ال�سيقة حتت عنوان »امل�سلحة الوطنية 

العليا«.
مع  تقريبا  �سنني  بع�رض  واأثنائها  النكبة  قبل  بداأت  وم�ساحلها  وطبيعتها  �سكلها  وحتول  النخبة  هذه  ق�سة 
بع�س  الذي حققته  النجاح  الأربعينيات وجتلت لحقا يف  اأوائل  يف  فل�سطني  �سهدته  الذي  الالفت  القت�سادي  النمو 
 Contracting and Trading .»ال�رضكات على م�ستوى اإقليمي وعاملي مثل �رضكة »املقاولت لل�سناعة والتجارة

Industry

اإندماج هذه  اأنابيب البرتول وامل�سايف. لحقا وبعد  البناء والبرتول وت�سنيع  اأعمال  اأعمال هذه ال�رضكة �سملت 
املال  راأ�س  ن�ساطات  اأ�سبحت  للهند�سة«)39(  الربيطانية  بريدج  مذرويل  »�رضكة  الربيطانية  ال�رضكة  مع  ال�رضكة 
الفل�سطيني الذي خرج بعد النكبة حامال املاليني من اجلنيهات الإجنليزية التي جنح يف حتويلها رجال الأعمال من فرع 
البنك العربي يف حيفا عاملية البعد ولي�س فقط اإقليمية. ن�ساطات هذه ال�رضكة مثال �سملت اأعمال بناء يف حقول النفط 
للهيمنة الربيطانية  العربي اخلا�سع  انت�رضت لكل مناطق اخلليج  العراق يف بداية اخلم�سينات ثم  ل�رضكة »�سل« يف 
حينها وح�سلت على عقود »رئي�سية لبناء خطوط اأنابيب  وحمطات النفط م�ستودعات تخزين واأعمال الطرق وحمطات 
الطاقة ومن�ساآت اإمدادات املياه وبناء املوانئ واأعمال امليناء وحمطات �سخ املياه واملباين التجارية يف الكويت وقطر 
والإمارات ويف وقت لحق، يف اململكة العربية ال�سعودية ، وعمان كذلك. ويف قطر، احتكرت ال�رضكة التجارة اخلارجية 

والبناء ل�سناعة النفط يف اأوائل )40(1950«
وق�سة جناح هذه ال�رضكة م�سابهة لق�سة جناح الع�رضات من ال�رضكات الخرى التي كان امتداد ن�ساطها اإقليميا 
وعامليا/ مثل �رضكة قرطا�س للتعليب والتربيد، امل�رضق لالإ�ستثمار والتاأمني، بنك اإنرتا يف بريوت الذي ا�سبح اأكرب 
موؤ�س�سة مالية يف لبنان براأ�سمال اأكرب من البنك املركزي اللبناين )و�سل راأ�سماله اإىل 325 مليون دولر عام 1965(. 
وبالإ�سافة اإىل تخ�س�ساتها الفعلية، فاإن هذه ال�رضكات امتلكت �رضكات طريان )ال�رضق كانت متلك وت�سغل طريان 
38. Amal  Jamal. 2005. The Palestinian National Movement: Politics of Contention 1967-2005. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press
39. British Motherwell Bridge and Engineering company 
40. Pamela Ann Smith. 1984. Palestine and the Palestinians 1876-1983. Sydney: Croom Helm. 
P.135



67  

ال�رضق الأو�سط يف لبنان( الكازينوهات، دور الن�رض، وم�سالح يف الإذاعة والتلفزيون)41(.   

تلك  مواطني  ح�سول  تف�سيل  على  عملت  التي  العربية  الدول  من  عدد  يف  القطرية  القوانني  �سدور  اأعقاب  ويف 
قوانني  من  العديد  �سدور  ولحقا   ،)1963 ال�سناعي  الكويت  قانون  )مثال  بالدولة  اخلا�سة  العمال  على  الأقطار 
التاأميم يف ليبيا، والعراق مثال بداأ �سبح الإنهيار والإفال�س يحوم فوق راأ�س تلك النخبة. كانت هذه النخبة متلك راأ�س 
املال واخلربة و لكنها افتقدت القوة ال�سيا�سية، وهو ما وجدته لحقا يف منظمة التحرير الفل�سطينية التي ميكن ان 

ت�سكل الأداة للو�سول اىل الدولة والهيمنة على �سوقها اخلا�س.

وم�سالح هذه النخبة التقت مع م�سالح التجمع الفل�سطيني الأغنى يف ال�ستات والذي �ساهم بفعالية يف تاأ�سي�س 
منظمة التحرير واأثر يف ت�سكيل �سيا�ساتها واإ�سرتاتيجيتها. هذا رمبا يف�رض الدور الكبري الذي لعبته قيادة املجتمع 
الفل�سطيني يف الكويت يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، والدور املركزي الذي لعبته يف دورتي املجل�س الوطني الفل�سطيني 
الرابعة التي عقدت يف القاهرة يف 10 متوز 1968 واخلام�سة التي عقدت يف �سباط 1969)تفا�سيل الدورتني واأ�سماء 
ال�سخ�سيات التي تقلدت منا�سب ح�سا�سة حينها عك�ست هيمنة نخبة منطقة حمددة يف ال�ستات الفل�سطيني ت�سكلت 

ح�سب م�سلحتها وم�ساحلها الإ�سرتاتيجية الفل�سطينية التي حكمت منظمة التحرير حتى او�سلو(.

رمبا لهذا ال�سبب ل يبدو غريبا اأن اأحدى الإفتتاحيات الأوىل ملجلة فل�سطيننا يف 1958 ت�سمنت دعوة لإقامة كيان 
فل�سطيني يف ال�سفة والقطاع )بغ�س النظر عن اللغة الثورية لهذه الدعوة)42((. ثم تكررت هذه الفكرة )القبول بدولة 
يف ال�سفة والقطاع( بعد اأقل من �سهر على حرب حزيران كما ذكر ال�سهيد اأبو اإياد عن ورقة عمل ناق�سها اجتماع 
للجنة املركزية حلركة فتح يف متوز )43(1967. والالفت اأن هذه مل تكن جمرد فكرة يتم نقا�سها وتداولها، بل كانت 
الفل�سطينية. مثال  الثورة  اأ�سا�سه ت�سكيل كل موؤ�س�سات  الذي مت على  ال�سيا�سي  الفل�سطينية واخليار  الإ�سرتاتيجية 
يذكر �سادق جالل العظم يف تقييمه لتجربة حرب بريوت 1982 اأن الإنهيار التنظيمي والع�سكري الفل�سطيني الالفت 
كان �سببه �سيا�سيًا ولي�س ع�سكريًا. يقول العظم: »فاإذا مل تكن قيادات الثورة الفل�سطينية وتنظيماتها امل�سلحة تعد 
نف�سها ومقاتليها من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني ملثل هذه احلرب يف مثل تلك اللحظة احلا�سمة  واملواتية، فالأي غر�س 
الواقع  يف  كانت  اإياها  القيادات  اأن   - تبديده  املعنيني  من  اأحد  يحاول  مل   - �سك  اجلميع  ي�ساور  اإذن؟  تعدهم  كانت 
حتاول بناء �سبه جي�س نظامي يف جنوب لبنان حتت �ستار الكفاح ال�سعبي امل�سلح و�سعاراته بهدف نقله اىل ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة يف اللحظة التي تنجح الأموال ال�سعودية )ومن لف لفها( يف انتزاع الدولة الفل�سطينية من حكومة 

الوليات املتحدة و - بالتايل - ا�رضائيل«)44(

اأزمة النخب الفل�سطينية القت�سادية يف ال�ستات كانت ممكنة فقط من بوابة النيوليربالية التي ت�سمح  لكن حل 
او�سلو  م�رضوع  يف  الإنخراط  على  الإقدام  لي�س  يف�رض  هذا  واقت�ساديا.  �سيا�سيا  والعاملية  الإقليمية  الظروف  بها 
على  ال�سهيوين  بالقت�ساد  البنيوية  العالقة  تعميق  على  وتعمل  عملت  التي  القت�سادية  التفاقيات  وكل  بل  فقط، 
ا�س�س كولونيالية. اإذا كان ممكنا النظر اىل التاريخ اليوم بناًء على النتائج التي و�سلت اليها حركة التحرر الوطني 
الفل�سطيني ميكن الإ�ستنتاج اأن منظمة التحرير حملت اأ�سباب وبذور ف�سلها يف داخلها باأن عجزت عن منع النخب 

املرتبطة بنيويا وم�سلحيا مع امل�رضوع ال�سهيوين من امتطاء موقع القرار يف امل�رضوع الوطني.   
41. امل�سدر ال�سابق

42. جاء ذكر الكيان للمرة الوىل يف نهاية اخلم�سينات يف جملة فل�سطيننا. للتف�سيل انظر:
Amal Jamal. 2005. The Palestinian National Movement: Politics of Contention 1967-2005. 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. P. 18.

43. �سالح خلف. فل�سطيني بال هوية. �س:151
44. �سادق جالل العظم، بريوت 82 والأ�سئلة ال�سعبة،ال�سفري، بريوت، 20 حزيران 1984
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

خامتة: من اأجل توطني االقت�ساد
الع�سكرية  بالقوة  نف�سه مرارا  ينجح يف جتديد  الآن ومل  فل�سطني حتى  اأر�س  على  ال�سهيوين  امل�رضوع  َيُدْم  مل 
وحدها، رغم اهميتها للم�رضوع ورغم عنفه الهمجي املتوا�سل منذ 1882. لكن هذه الإ�ستدامة حتى الآن وهذه الهيمنة 
اإعادة   على  ال�سهيوين  ال�ستعماري  امل�رضوع  فر�سها  التي  الكولونيالية  العالقات  قدرة  على  منها  اإعتمدت يف جزء 
ت�سكيل �رضائح اإجتماعية موؤثرة يف املجتمع الفل�سطيني واحتوائها ما و�سعها م�سلحيا وبنيويا يف موقع ال�رضيك، اأو 
ما �سميته »تاأهيلها«.  لهذا كان التاريخ ال�سيا�سي الفل�سطيني هو تاريخ النخبة القت�سادية ونتاج لتحولتها واأزماتها 

وتقاطعات م�ساحلها. 
ورغم اأن هذه القوى الإجتماعية التي �سعدت يف اأعقاب النكبة هي يف اأ�سا�س اأزمة امل�رضوع الوطني الفل�سطيني، 
الإجتماعية  لل�رضائح  فلي�س  وتاريخية  النهائية هي طبيعة متحولة ومرنة  النتيجة  الإجتماعية يف  القوى  فاإن طبيعة 
ماهية ثابتة اأو عابرة للتاريخ. بهذا املعنى وبعيدا عن اأي نزعة هند�سية اإجتماعية ميكن للقرار ال�سيا�سي اأو للخيار 
ال�سيا�سي الإ�سرتاتيجي امل�ساد على الأقل اأن يوؤ�س�س اأول لتحويل ال�رضاكة والرتباط البنيوي للنخبة الفل�سطينية 
بالقت�ساد الكولونيايل اىل م�رضوع خا�رض. وثانيا ميكن للقرار ال�سيا�سي اإذا توفر خيار اإ�سرتاتيجي حلماية امل�رضوع 
الوطني التاأ�سي�س لبديل تنموي يعمل على اأ�سا�س القطع بني م�سلحة هذه القوى والقت�ساد الكولونيايل ويوفر لها 

اإمكانية الإ�ستثمار يف اقت�ساد وطني منف�سل.      
مبعنى �سيبقى اأي خيار تنموي غري ذي معنى اإذا مل يكن جزءا من خيار اإ�سرتاتيجي �سيا�سي وجزء من م�رضوع 
م�ساد للم�رضوع ال�ستعماري ال�سهيوين على اأر�س فل�سطني. واخليار الإ�سرتاتيجي هو خيار �سامل مبعنى ل ميكن 
تنمية جزئية  فاأي  الوطني  لالقت�ساد  الكلية  احلالة  عن  اقت�سادي حمدد مبعزل  قطاع  يف  تنمية جزئية  عن  احلديث 
�سامل مبعنى  املفهوم  اأي�سا  �سيا�سية.  اأهمية  بال  �ستبقى  والأهم  اأح�سن الحوال.  تاأثريات حمدودة يف  ذات  �ستبقى 
املفاهيم  من  بنية  تاأ�سي�س  )مبعنى  الثقافة  الإ�سرتاتيجي(  اخليار  )مبعنى  ال�سيا�سة  لالقت�ساد  بالإ�سافة  ي�سمل  اأنه 
والت�سورات امل�سادة للعالقات الكولونيالية( و الإجتماع )مبعنى التاأ�سي�س لتنظيم اإجتماعي قادر اأن ي�سكل حامل 
وح�سب  بكفائة  امل�سادر  ا�ستغالل  واأ�ساليب  البيئي  الوعي  )مبعنى  واليكولوجيا  والقت�سادي(  ال�سيا�سي  للخيار 

احلاجة( .  
ولأن التنمية هي مفهوم �سامل )ي�سمل كل القطاعات القت�سادية والثقافية وال�سيا�سية والإجتماعية والبيئية( 
فاإن  الوطني،  امل�رضوع  بناء  التاأ�سي�س لإعادة  امل�ساهمة يف  الفل�سطينية هو  النهائي يف احلالة  الهدف  من جهة، ولأن 
القرار ال�سيا�سي مركزي يف كل الأحوال، ورمبا يكون التاأ�سي�س لتحرير القرار ال�سيا�سي هو اخلطوة الوىل اأو العقبة 
املركزية يف طريق امل�رضوع التنموي الفل�سطيني. ما �ساأذكره هنا واأناق�سه بالتف�سيل يف مكان اآخر هو جمرد خطوط 
عري�سة للبدء بتفكيك الرتابط الناجت عن اأكرث خم�سة واأربعني عاما من الحتالل والعمل على القطع بنيويا مع امل�رضوع 

ال�سهيوين وعالقاته الكولونيالية.   
املحلي  القت�ساد  ترتيب  اإعادة  يتوجب  ا�ستقاللية  حلالة  والتاأ�سي�س  ال�سهيوين  امل�رضوع  مع  القطع  اأجل  من 
بطريقة تاأخذ بعني الإعتبار قدرة الطبقات ال�سعبية على ال�سمود والإ�ستمرار باملقاومة من جهة، واأي�سا منع اأي ق�سم 
منها، ب�سبب العوز اأو الطمع، من الإنخراط  يف موقع التابع واملُْعَتِمد يف القت�ساد ال�سهيوين كما ح�سل حتى الآن. 
لكن العامل الأكرث اهمية �سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا، كما اأثبتت جتربة منظمة التحرير واأزمتها، هو التاأ�سي�س بنيويا 
)اقت�ساديا و�سيا�سيا وثقافيا واإجتماعيا وبيئيا( لكبح جماح راأ�س املال »الوطني« الدافع من اأجل التو�سع والرتاكم 
اإ�سرتاتيجيًا يعمل على تعميم ثقافة  اأ�سا�سا على ح�ساب امل�رضوع الوطني. لكن هذا يفرت�س ا�سا�سا قرارًا �سيا�سيًا 

مقاومة وبناء اقت�ساد مقاوم. 
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الكبري  القت�ساد  دور  تهمي�س  مقابل  يف  واملنتج  ال�سغري  القت�ساد  على  الرتكيز  اقت�ساديا،  يفرت�س،  وهذا 
الوطني.  امل�رضوع  ح�ساب  على  وعاملية  اإقليمية  م�ساريع  يف  البنيوي  الإنخراط  اىل  حتما  �سيقود  الذي  واخلدماتي 
واإنعا�س القت�ساد املحلي ال�سغري الذي ي�سم �سغار احلرفيني واملزارعني و�سغار املنتجني والعمال ينبغي اأن ي�سانده 
حملة جدية من املقاطعة لالإنتاج ال�سهيوين خ�سو�سا، وغري املحلي عموما، ل يحدد اأ�سا�سها حاجة ال�سوق بقدر ما 
يحددها الرتكيز على اإعاقة اإمكانيات اإ�ستمرار اأو اإعادة تاأ�سي�س العالقة الكولونيالية مع القت�ساد ال�سهيوين التي 
يجب ك�رضها ب�ستى الطرق حلماية امل�رضوع الوطني. فاأي عالقة مع القت�ساد ال�سهيوين لن تكون خارج العالقات 
الكولونيالية من جهة، ولن تبقى اقت�سادية وبدون اأي تبعات �سيا�سية كالتي قادت لأزمة امل�رضوع الوطني الراهنة.   
اقت�ساديا اأي�سا، وللتجهيز حلالة مقاومة طويلة الأمد ينبغي تكييف ال�ستهالك مع احلاجة فقط، وتكييف احلاجة 
مع ما يتوافر من موارد ومع القدرة على ا�ستغاللها حمليا فقط. فاأب�سط مقومات التنمية هو ا�ستغالل املوارد بح�سب 
قدرات املجتمع ذاته لأن اأي حماولة لإ�ستدخال روؤو�س الأموال اخلارجية �سيكون لها تبعاتها ال�سيا�سية والثقافية 
والبيئية وحتى على البنية التحتية التي تاأ�س�ست يف العديد من الدول الغنية يف دول اجلنوب ح�سب حاجة راأ�س املال 

الغربي امل�ستثمر يف امل�سادر ل حاجة البلد نف�سها.
هذا يفرت�س اإعادة تنطيم القت�ساد ب�سكل حملي اأي�سا )تاأ�سي�س حمليات تنظيمية كجزء من بناء وطني اأكرب يقود 
لتعزيز البعد الوطني ل املحلي اأو اجلهوي رغم �سكله املحلي وال�سغري( مينع اإمكانية تراكم راأ�س املال بطريقة جتعل 
من اإعادة اإنتاج العالقات الكولونيالية. يف املحليات ميكن ترتيب الإنتاج وال�ستهالك على اأ�سا�س احلاجة وعلى اأ�سا�س 

�سمان ح�سانة املجتمع املحلي كذلك. 
وثقافيتان.  اقت�ساديتان  هما  ما  بقدر  ثقافيتان  م�ساألتان  اأي�سا  هما  احلاجات  وتكييف  امل�سادر  وا�ستغالل 
فالنموذج ال�ستهالكي ال�سائد واملعومل ي�ستند يف �سق ا�سا�سي منه لتعميمات ومقولت اأيديولوجية من جهة ولفل�سفة 
اقت�سادية ت�ستند لأوهام قيا�س النمو الرقمية. لذلك ميكن ويجب خلطاب م�ساد اأن يعيد ت�سكيل احلاجات وبالتايل 
ا�ستغالل املوارد مبا يتوافق مع القطع مع العالقات الكولونيالية. مبعنى اأن التنمية مبعناها النيوليربايل واملعومل هي 

اأي�سا خطاب فاإن التنمية البديلة هي خطاب م�ساد كذلك.)45(   
واخلطاب التنموي امل�ساد لي�س فقط مهما لتفكيك اأوهام بالغيات خطاب التنمية املعومل فقط، بل وتعميم مفاهيم 
املعوملة  التنمية  اأن  التنمية وخطابهم. فكما  القطع مع خطاب من �سماهم »�سبيح �سبيح« مقاتلو  م�سادة تقود اىل 
واملفاهيم  الت�سورات  من  عامل  على  مبنية  كذلك  فهي  اقت�سادية،  حتتية  بنية  تاأ�سي�س  اإىل  ا�ستندت  تفرت�س  التوجه 
والأوهام هو يف حقيقته حديث املن�ساأ والهم انه عامل ي�سكل قطعًا مع التاريخ الإن�ساين ل اإ�ستمرارًا له. فعامل املفاهيم 
والت�سورات النيوليربالية لي�س فقط نقي�سًا لتاريخ طويل من التجربة الإن�سانية، بل ويتناق�س مع الطبيعة ومواردها.       
تتفق يف اجلوهر  لكنها  التفا�سيل  ال�سكل وبع�س  التي رمبا تختلف يف  التف�سيلية  الإقرتاحات  العديد من  هناك 
اأفكار  لبع�س  خمت�رض  ملخ�س  اخلامتة  هذه  ت�سمل  م�سادة.  اأو  بديلة  تنموية  وم�ساريع  لأفكار  للتاأ�سي�س  وتهدف 
الكولونيالية كمقدمة وجزء  العالقات  القطع مع  ا�سا�سه  م�رضوع تف�سيلي يتطور حتت عنوان »توطني القت�ساد« 
يبقى  لكن  فل�سطني.   اأر�س  على  ال�سهيوين  الكيان  ميثلها  التي  ال�ستعمارية  احلالة  من  للتحرر  اأكرب  م�رضوع  من 
اأ�سري نخبة تت�سارك بنيويا  كل م�رضوع بال معنى يف غياب القرار ال�سيا�سي احلر، خ�سو�سا طاملا بقي هذا القرار 

وم�سلحيا مع نخب امل�رضوع ال�ستعماري ال�سهيوين وترتبح من ا�ستمراره. 

45. انظر، �سبيح �سبيح. 2011. مقاتلو التنمية: بني خرافة التطبيق وعقائدية اخلطاب والت�سوير. رام اهلل: بي�سان

من اأ�سطورة التنمية النيوليربالية اإىل توطني القت�ساد الجتماعي



  70  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

امل�سادر واملراجع
املراجع االإجنليزية

•	 Alonso-Gamo٫	 Patricia	 et.	 al.1999٫.	 West	 Bank	 and	 Gaza	 Strip:	
Economic	Developments	in	the	Five	Years	Since	Oslo.	International	
Monetary	Fund.

•	 Amburst٫	 Walter.	 2011.	 The	 Revolution	 Against	 Neo-liberalism.	
Jadaliyya،	 February	 23،	 2011	 (http://www.jadaliyya.com/pages/
index/717/the-revolution-against-neoliberalism).

•	 Amin٫	 Samir.	 1976.	 Unequal	 Development.	 New	 York:	 Monthly	
Review	Press.

•	 Amin٫	 	Amin.	 1977.	 	 Imperialism	 and	Unequal	Development.	New	
York:	Monthly	Review	Press.	

•	 Arnon٫	A.	and	J.	Weinblatt.	Sovereignty	and	Economic	Development:	
The	Case	of	Israel	and	Palestine.	The	Economic	Journal٫	111	(June)	
2001.	Pp.291-308.		

•	 Dumenil٫	 Gerard	 and	 Dominique	 Levy.	 2011.	 The	 Crisis	 of	
Neoliberalism.	Cambridge:	Harvard	University	Press.

•	 Elmusa٫	 Sharif	 	 and	 Mahmud	 El-Jaafari.	 Power	 and	 Trade:	 The	
Israeli-Palestinian	Economic	Protocol.	Journal	of	Palestine	Studies		
XXIV٫	no.	2	(Winter	1995).	Pp	14-22.

•	 Farsakh,	Leila.	2001	The	Palestinian	Economy	and	the	Oslo	Peace	
Process,	 Fact	 Sheets	 No.4,	 the	 Trans-Arab	 Research	 Institute.		
www.tari.org

•	 Fieldhouse٫	D.K.	1966.	The	Colonial	Empires:	A	Comparative	Survey	
from	the	Eighteenth.	Century.	NY:	Weidenfeld	and	Nicolson.

•	 Fieldhouse٫	 D.K.	 1981.	 Colonialism	 1870-1945:	 An	 Introduction.	
London:	St.	Martin’s	Press.

•	 Fischer٫	 Fischer٫	 Patricia	 Alonso-Gamo٫	 and	 Ulric	 Erickson	 von	
Allmen.	Economic	Developments	in	the	West	Bank	and	Gaza	since	
Oslo.	The	Economic	Journal.	Vol	111٫	No٫	472	(June،	2001).

•	 Frank٫	Andre	Gunder.	 1967.	Capitalism	 and	Underdevelopment	 in	
Latin	America.	New	York:	Monthly	Review	Press.

•	 Harvey٫	 Harvey.	 2005.	 A	 Brief	 History	 of	 Neoliberalism.	 Oxford:	
Oxford	University	Press;	



71  

•	 “Israel-PLO	Agreements”.	Journal	of	Palestine	Studies٫	Vol.	23٫	No.	
4	(Summer	1994)٫	pp.	102-126.

•	 Jamal٫	 Jamal.	 2005.	 The	 Palestinian	 National	 Movement:	 Politics	
of	 Contention	 1967-2005.	 Bloomington	 and	 Indianapolis:	 Indiana	
University	Press.

•	 Nitzan٫	Jonathan٫		and	Shimshon	Bichler.	2002.	The	Global	Political	
Economy	of	Israel.	London:	Pluto	Press.

•	 Nitzan٫	Jonathan	and	Shimshon	Bichler٫		From	War	Profits	to	Peace	
Dividence:	The	New	Political	Economy	of	Israel٫	in	Capital	and	Class.	
No.	60.	Autumn	1996	٫Pp	61-95.	

•	 Piterberg٫	Gabriel.	2008.	The	Returns	of	Zionism:	Myths٫	Politics	and	
Scholarship	in	Israel	London	and	New	York:	Verso.

•	 Pollin٫	Robert.	2003.	Contours	of	Descent.	NY:	Verso.	

•	 Ryan٫	 Sheila.	 Israeli	 Economic	 Policy	 in	 the	 Occupied	 Areas:	
Foundations	 of	 New	 Imperialism.	 MERIP	 Reports،	 No.	 24	 (Jan.٫	
1974)٫	Pp.	3-24٫	28.	

•	 Roy٫	Sara.	The	Gaza	Strip:	A	Case	of	Economic	De-Development.	
Journal	of	Palestine	Studies،	Vol.	17٫	No.	1	(Autumn٫	1987)٫	pp.	56-
88.

•	 Rothchild٫	 Danny	 and	 Tommy	 Steiner.	 2012.	 The	 2012	 Herzliya	
Assessment:	 Israel	 in	 the	 Eye	 of	 Storms.	 Institute	 for	 Policy	 and	
Strategy.

•	 Shafir،	Gershon	and	Yoav	Peled	.2000.The	New	Israel:	Peacemaking	
and	Liberalization	Boulder:	Westview.

•	 Smith٫	Pamela	Ann.	1984.	Palestine	and	the	Palestinians	1876-1983.	
Sydney:	Croom	Helm.

•	 Sutcliffe٫	Robert.	2003.	 	A	More	or	Less	Unequal	World?	 (Political	
Economy	Research	Institute٫	2003).

•	 Wallerstein٫	 Imanuel.	 1974[1980].	 The	 World	 Capitalist	 System.	
Cambridge:	Cambridge	University	Press;	

•	 World	Bank.	2001.”Poverty	in	the	West	Bank	and	Gaza٫”	Report	of	
the	World	Bank٫	Middle	East	and	North	Africa	Region٫	January	2001.

•	 World	Bank.	2011.	Coping	with	Conflict:	Poverty	and	Inclusion	in	the	
West	Bank	and	Gaza.	World	Bank.	

من اأ�سطورة التنمية النيوليربالية اإىل توطني القت�ساد الجتماعي



  72  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

املراجع العربية

• ف�سل النقيب. »القت�ساد ال�سيا�سي للم�رضوع ال�سهيوين«. يف »دليل اإ�رضائيل العام«، حترير: �سربي 	
جري�س واأحمد خليفة: بريوت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، ط2، 1996. �س 184-183

• �سادق جالل العظم، بريوت 82 والأ�سئلة ال�سعبة،ال�سفري، بريوت، 20 حزيران 1984	

• �سبيح �سبيح. 2011. مقاتلو التنمية: بني خرافة التطبيق وعقائدية اخلطاب والت�سوير. رام اهلل: بي�سان	

• �سالح خلف . 1996. فل�سطيني بال هوية. عمان: دار اجلليل	

• �سيف دعنا. ال�سهيونية الثقافية. اجلزيرة نت. كانون الثاين، 2010	

http://aljazeera.net/analysis/pages/60eeefbf-7002-4419-bd1b-833bae8e84f3



73  

وخرافة  املقاوم  التنموي  الفعل 
التنمية حتت ب�ساطري االحتالل

جورج كرزم



  74  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية



75  

مدخل
تكتفي معظم التقارير والدرا�سات اخلا�سة بال�سفة الغربية وقطاع غزة بالعر�س امل�سحي والو�سفي للواقع 
القت�سادي - الجتماعي البائ�س وبالرتكيز على اإبراز الأرقام يف جداول واإح�سائيات ور�سوم بيانية وتقزمي 
»التنمية« املزعومة حتت حراب الحتالل ال�ستيطاين الع�سكري القتالعي، اإىل جمرد »النمو« القت�سادي، 
م�ساكلنا  »النمو« هو احلل جلميع  اأن  باعتبار  الفل�سطيني مثال،  املحلي  الناجت  اإجمايل  انخفا�س  اأو  كاإرتفاع 
الإجتماعية  ال�رضائح  النظر عن حجم  يغ�سون  املظهري يف جمتمعنا  »النمو«  اأن�سار  باأن  علما  القت�سادية، 
امل�ستفيدة حقا من هذا »النمو« ومدى التاأثري الذي يرتكه على ا�ستنزاف مواردنا ال�سحيحة والبيئة والأر�س 
الزراعية وغريها.  ناهيك اأن الوقائع على الأر�س ت�سري اإىل اأن فوائد »النمو«  ال�سكلي والإ�ستهالكي يف املباين 
وال�سيارات واملرافق ال�سياحية واملوؤ�س�سات وغريها تقت�رض اأ�سا�سا على �سفوة املتمولني والأثرياء اأو على 
فئات اجتماعية حمدودة جدا، بينما تزداد ات�ساعا، وب�سكل �سارخ، الفجوة بني الأغنياء والفقراء وتتوا�سل 

ن�سبة البطالة الكبرية ويرتفع اأعداد »املتورطني« يف الديون.
الإ�ستعرا�سية،  »التنمية«  نتاج  اأ�سا�سا من  امل�ستفيدة  املجتمع هي  ويف مثل هكذا واقع ت�سبح نخبة من 
بينما تغيب الغالبية ال�ساحقة من النا�س الذين يفرت�س اأن ي�سكلوا لب العملية التنموية وحمورها الأ�سا�سي.  
اإذ اأن ح�سور الإن�سان الفل�سطيني يف العمل »التنموي« املزعوم يقت�رض غالبا على امل�سوح والإح�ساء اأو على 
تنظيم برامج تدريب مهنية وفنية، علما باأن هذه الربامج ل توؤثر - باملعنى التغيريي الهيكلي - على البنية 
ومن  حاليا يف جمتمعنا.   ال�سائدة  امل�سوهة  ال�سلوك  واأمناط  واملفاهيم  القيم  وبنية  القت�سادية-الجتماعية 
تاأتي م�سطحة  الفل�سطيني  باملجتمع  املتعلقة  التنموية  الدرا�سات  ا�ستنتاجات وتو�سيات  العديد من  فاإن  هنا 
ح�رض  يتم  وبالتايل  »املوؤ�س�سات«  من  املزيد  وتفريخ  واخلدمات  التحتية  البنية  يف  ال�ستثمار  يف  وتنح�رض  

معيقات »التنمية« يف نق�س الأموال واملوارد والتدريب.
ي�سبه  ما  »هناك  ك�سك:   عاطف  د. حممد  امل�رضي  التنموي  قاله  التذكري مبا  املفيد  من  ال�سياق  هذا  ويف 
الإتفاق ال�سمني على اأن حماربة الفقر يجب اأن ت�ستمر يف نطاق الكالم املت�سمن يف اأحاديث منمقة وتقارير 
هامة واتفاقيات دولية وموؤمترات كربى...ورمبا كان املق�سود بكرثة الكالم التغطية علـى الأفعـال التـي ت�سنع 
اليائ�سني ب�رضورة  البائ�سني  اأن الفئة امل�سيطرة واملهيمنة تطالب الفقراء  وتكر�س الفقر... واملثري للده�سة 

حتمل اأعباء املحافظة على املوارد لالأجيال القادمة، فيما تدعو اإليه من تنمية م�ستدامة«.)1(
والأ�سئلة املطروحة هي:  ملاذا يعمل البع�س على حتويل »التنمية« اإىل عملية تزيني مظهرية لواقعنا الفقري 
ل  اجلذرية  والبنائية  والتغيريية  القيمية  م�سامينه  من  واإفراغه  التنمية  مفهوم  ت�سطيح  وملاذا  واملتخلف؟  
والفنادق  واملطاعم  والأبراج  البنايات  عدد  ويف  الأجنبي  التمويل  يف  الزيادة  اأ�سبحت  متى  ومنذ  املظهرية؟  
هكذا  من  امل�ستفيدة  الإجتماعية  ال�رضيحة  عن  النظر  بغ�س  والتنمية؟   املجتمعي  للتقدم  مقيا�سا  وال�سيارات 
اإن مثل هذه الزيادة  العددية قد ت�سكل مقيا�سا لدرجات النمو، ويف حالتنا العينية النمو  »نه�سة تنموية«.  
التغيريات  اإحداث  على  قادر  غري  واملظهري  الكمايل  الإ�ستهالكي  النمو  هذا  اأن  اإل  والإ�ستهالكي،  ال�سكلي 
الإجتماعية الالزمة لإجناز التنمية احلقيقية ال�ساملة، وبخا�سة يف ظل احتالل ا�ستيطاين اقتالعي »م�ستدام«.  

املنظمات  للتحقيق؟!«، قدمها يف ندوة  قابلة  اإمكانية  اأم  امل�ستدامة وهم  »التنمية  للدكتور حممد عاطف ك�سك، بعنوان:  1. ورقة بحثية 
العربية غري احلكومية حول »ال�ستخدامات امل�ستدامة لالأرا�سي الزراعية«، واملنعقدة  بتون�س يف الفرتة ما بني 3 – 9 اأيلول 1998.

الفعل التنموي املقاوم وخرافة التنمية حتت ب�ساطري الحتالل
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وخطورة الرتكيز على املوؤ�رضات الرقمية ال�سكلية تكمن يف ت�سليل الذات باأن »تقدما« تنمويا واجتماعيا قيد 
احلدوث على الأر�س.  وهذا »التقدم« ال�سكلي اله�س احلا�سل على اأي حال، هو نتيجة توافر التمويل الأجنبي، 
والأموال لدى بع�س الأفراد واجلهات املو�رضة التي باإمكانها �رضاء اأو ا�سترياد »التنمية« اخلادعة.  وبالتايل 
الإ�ستهالكي  لالإنفاق  نتيجة  هو  واملظهرية  الإ�ستهالكية  »التنموية«  املجالت  بع�س  يف  الأرقام  ارتفاع  فاإن 

الهائل، بغياب الإ�ستثمار وبالتايل التطور النوعي يف املجالت الإنتاجية. 
وبالرغم من بع�س النجاحات الكمية التي حتققت يف بع�س املجالت التي ارتفعت فيها الأرقام واملعدلت 
نتيجة ما ا�ستهلك من اإنفاقات �سخمة، اإل اأن ارتفاع الأرقام مل يرافقه تطور يف النوعية والإنتاجية. فعلى �سعيد 
التعليم، مثال، لي�ست امل�ساألة الأ�سا�سية زيادة عدد طالب اجلامعات واإمنا نوعية ما يتلقونه من تعليم وتاأهيل، 
مبا يلبي احلاجات الأ�سا�سية ملجتمعنا.  ولي�س من الأهمية يف �سيء زيادة عدد املوؤ�س�سات والوزارات والوزراء 
والوكالء واملدراء واإمنا اأن يكون ذلك كله يف خدمة حاجات فعلية  ت�ستجيب لها هذه املوؤ�س�سات والوزارات، 
وت�سمن �سري عملها بنجاعة ومهنية واإنتاجية عالية.  فاملهم يف نهاية املطاف لي�س زيادة عدد الفنادق واملقاهي 
واملطاعم والأبراج وال�سيارات واأجهزة الكمبيوتر و�رضكات الإ�سترياد وال�رضكات الو�سيطة والوكالء، واإمنا 
مدى ا�ستفادة ال�رضائح الإجتماعية املعوزة التي ت�سكل غالبية ال�سكان من هذه الفنادق والأبراج وال�سيارات 
وال�رضكات ومدى احلاجة الفعلية لها، وباملح�سلة مدى م�ساهمتها يف حترير جي�س العاطلني عن العمل من 

البطالة والفقر واندماج هذا اجلي�س بنجاعة يف العمل الإنتاجي الزراعي اأو ال�سناعي.
اإن التم�سك بال�سكل والق�رضة بدل من املحتوى واجلوهر يجعلنا غري قادرين على فهم الواقع الجتماعي-
القت�سادي - ال�سيا�سي الكولونيايل كما هو، بكل تعقيداته، وبالتايل العجز عن العمل والتغيري.  وبالنتيجة 
الت�سبث بـِ»التنمية« الأحادية ال�سطحية واملبتورة، غري املرتكزة على التكامل ال�سمويل والرتابط بني خمتلف 

قطاعات املجتمع والقت�ساد، وغري امل�ستندة اإىل منهج جديل حتليلي ونقدي. 
اأن  اإذن  فالأجدر  اإجنازاتها،  من  امل�ستفيد  ولي�س جمرد  يقال،  كما  التنمية،  هو جوهر  الإن�سان  دام  وما 
ين�سب جزء هام من العملية التنموية على التنمية الفكرية والقيمية واخللقية وتنمية قيم الإنتاج والإبتكار 
الأ�سلية، من خالل  قيمه  وتتفتت  تتاآكل  الذي  املجتمع  لأن  بالنف�س. وذلك   والثقة  الطويل  والنف�س  واجلهد 
الذوبان يف نظام قيم الفئات الأجنبية املت�سلطة اقت�ساديا و�سيا�سيا، فاإنه �رضعان ما �سيتحول اإىل كيان مزيف 

وفاقد لهويته واأ�سالته.
ي�سكل  ال�سعبية، ول  لل�رضائح  ملبيًا  لحتياجات حقيقية  املن�ساأ وطنيًا  ذاتي  التنموي  الفعل  يكن  وما مل 
منوذجًا غريبا م�ستجلبا خلدمة فئة قليلة وهام�سية من النا�س، وما مل يخط الفعل التنموي خطوات وا�سحة 
�سيادة  �سمان  باجتاه  ي�رض  مل  وما  واخلارج،  ال�سهيوين  لالحتالل  والتبعية  الإ�ستغالل  من  التحرر  باجتاه 
النا�س على غذائهم ولقمة عي�سهم وتوفري فر�س عمل حملية دائمة، فاإن احتمال جناحه �سيبقى �سئياًل جدا 

وم�سكوكًا به اإىل حد كبري. 
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1. الت�سوه التنموي امل�ستدام
ته�سيم مقومات االقت�ساد الزراعي

غالبًا ما ين�سى البع�س اأو يتنا�سون، حني مناق�سة اأو معاجلة ظاهرتي البطالة والفقر وكيفية »حماربتهما«، 
باأن ال�سبب الأ�سا�سي واملبا�رض لإفقار معظم الفالحني الفل�سطينيني يف الأر�س املحتلة عام 1967 اأو حتولهم اإىل 
عمال يخدمون القت�ساد ال�رضائيلي، بعيدًا عن اأماكن �سكنهم، اأو اإىل اأجراء يف خدمة القت�ساد ال�ستهالكي 
باملدن الفل�سطينية، اأو اإىل عاطلني عن العمل، هو نهب الحتالل لآرا�سيهم ومواردهم الزراعية وبالتايل حتطيم 
الريف  عنها يف  امل�ستغنى  الزراعية  الفل�سطينية  العاملة  اليد  فائ�س يف  بروز  اأن  الفل�سطينية. مبعنى  الزراعة 
الزراعة  عن  ان�سالخها  اىل  غالبا  يوؤدي  الزراعية مما  العاملة  اليد  منها  عانت  بطالة  نتيجة  لي�س  الفل�سطيني 
وانتقالها للعمل كيد عاملة رخي�سة يف املدينة، كما هو احلال يف العديد من بلدان »العامل الثالث«، بل اإن هذا 
الفائ�س اأفرزته ب�سكل مبا�رض عملية ته�سيم مقومات القت�ساد الريفي والزراعي الفل�سطيني. وقد لعبت هذه 
اليد  طبيعة  الفل�سطينيني وحددت  للعمال  وامل�سوهة  الطبيعية  الولدة غري  يف  اأ�سا�سيًا  دورًا  الأخرية  العملية 
العاملة الفل�سطينية ودورها يف خدمة القت�ساد ال�رضائيلي، يف ظل غياب البديل القت�سادي املحلي الذي كان 

ميكن اأن ي�ستوعب فائ�س اليد العاملة يف الريف الفل�سطيني.  
بالإ�سافة اإىل ذلك، ومنذ التوقيع على اتفاق وا�سنطن يف العام 1993 وحتى هذه اللحظة، تتوا�سل بكل 
التي مل  اآلة امل�سادرة وال�ستيطان ال�رضائيلية  الفل�سطيني من خالل  الزراعي  قوة عملية ته�سيم القت�ساد 
اأرا�س  مبعظمها  التي  الدومنات  اآلف  مئات  وم�سادرة  واإغالق  وجتريف  ال�ستيطاين  التو�سع  عن  تتوقف 
زراعية خ�سبة، وذلك بالتوازي مع اقتالع وتخريب املحا�سيل الزراعية وماليني الأ�ستال والأ�سجار املثمرة، 
ف�سال عن نهب املياه والآبار اجلوفية، الأمر الذي اأجرب العديد من املزارعني على �رضاء املياه من ال�رضكات 

وامل�ستعمرات الإ�رضائيلية اأو الن�سالخ نهائيا عن العمل الزراعي.
ما  ب�سق  ا�رضائيل  »حق«  على  ن�س  الفل�سطيني   - ال�رضائيلي  القاهرة  اتفاق  اأن  هنا،  بالذكر  واجلدير 
ي�سمى »الطرق اللتفافية« )التي تهدف توفري الطرق الآمنة للم�ستوطنني( وما يلزمها من »اإجراءات« على 
الأر�س.  ولننتبه هنا اأن اجتاه الطرق ال�ستيطانية )»اللتفافية«( هو غرب - �رضق، �سواء يف مناطق جنني 
وطولكرم ونابل�س اأو يف رام اهلل واخلليل وبيت حلم.  ناهيك عن توا�سل اإن�ساء الأحياء اليهودية اجلديدة يف 
منطقة القد�س »ال�رضقية« - بيت حلم التي مل تتوقف للحظة، يف خمتلف اأنحائها، عملية التو�سع ال�ستيطاين 
املكثف واإن�ساء اجل�سور و�سق ال�سوارع والأنفاق الوا�سعة.  مبعنى اأن اإ�رضائيل تثابر باإ�رضار على تثبيت 
وقائع ا�ستيطانية - دميغرافية جديدة على الأر�س لفر�سها فيما ي�سمى »احلل النهائي«، وبالنتيجة جتزئة 
ال�سفة الغربية اإىل معازل �سكانية عربية حما�رضة بامل�ستعمرات و»الطرق اللتفافية« واجلدار الكولونيايل 

واجلي�س ال�رضائيلي واآلياته الع�سكرية.
كما اأن النح�سار الكبري يف الزراعة الفل�سطينية  لي�س ناجتًا فقط عن عوامل خارجية ذات عالقة بامل�سادرات 
اأي�سا عوامل  اإن هناك  اآفاق الت�سويق وغري ذلك، بل  وال�ستيطان واجلدار العن�رضي ونهب املياه وان�سداد 
ذاتية تتمثل يف �رضاء بع�س امل�ستثمرين لأرا�س زراعية بهدف حتويلها اىل »مناطق �سناعية«، كما يف مرج ابن 
عامر يف جنني، ف�سال عن اقتطاع اأجزاء كبرية من الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة لقامة املن�ساآت واملباين، الأمر 

الذي ي�ساهم يف تدمري بنيتنا الزراعية وبالتايل اأمننا الغذائي الوطني.    
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وهم التنمية بالتمويل االأجنبي 

النقد الدويل، ب�سكل منهجي، على  البنك الدويل و�سندوق  تعمل موؤ�س�سات التمويل الدولية، مبا يف ذلك 
ربط »م�ساعداتها« لدول »اجلنوب«، واإعادة جدولة ديونها بتنفيذ الأخرية خلططهما وبراجمهما القت�سادية 
رقابة  تنفيذها حتت  املدينة  »اجلنوب«  دول  على  اأوامر  بل  »و�سفات«،  اأو  »ن�سائح«  لي�ست جمرد  التي هي 
با�سم  الثالث«،  »العامل  ا�ستعمار  اعتباره مدخال جديدا لإعادة  الذي ميكن  الأمر  امل�سددة،  البنك وال�سندوق 
»التنمية« القت�سادية املن�سودة التي تغلف التفنن يف اأ�سكال نهب املوارد املالية، الذي جت�سد، خالل العقود 
الثالثة املا�سية، يف �سلخ راأ�سمال �ساف بقيمة مئات املليارات من الدولرات �سنويا، من دول »اجلنوب« اىل 
دول »ال�سمال«، كخدمة ديون واأموال مهربة اإىل امل�سارف الغربية واأخرى »جمهولة« الأ�سل. وهذه املبالغ 
ال�سابقة طيلة  التقليدي املبا�رض من م�ستعمراته  باأ�سعاف من الأموال التي نهبها ال�ستعمار  اأكرب  مبجملها 

قرون!)2(
عالوة على ذلك، فاإن ال�ستثمارات العربية املنتجة )يف الأقطار العربية( �سئيلة جدا، علما باأن جميع البالد 
العربية، كما ي�سري القت�سادي العربي البارز �سمري اأمني، »تعاين من مر�س مزمن م�سرتك األ وهو �سعف 
فاعلية ا�ستثماراتها«.  ويتمثل هذا ال�سعف يف ارتفاع ما يعرف مبعدل راأ�س املال احلدي الذي �رضب، منذ 
اأواخر الثمانينيات، اأرقاما قيا�سية، ندر وجودها على امل�ستوى العاملي، فو�سل يف املغرب العربي اإىل 26 ويف 
امل�رضق 9، مقابل املعدل الأ�سيوي الذي تراوح يف الفرتة نف�سها، بني 2 و4 )العالقة بني معدل راأ�س املال احلدي 
وفاعلية ال�ستثمار عك�سية(. وبالرغم من هذا الفارق الكبري بني املعدلت احلدية العربية والآ�سيوية، ل�سالح 
الأخرية، فقد انهارت، يف اأوا�سط الت�سعينيات، القت�ساديات الآ�سيوية، الأمر الذي يربز البوؤ�س الرهيب الذي 
اإجمال.  وللمقارنة فقط، فان فاعلية ال�ستثمار العربي  يتخبط فيه الواقع التنموي - القت�سادي العربي 
املال احلدي يف حدود  اإذ تراوح معدل راأ�س  اليوم،  اأف�سل مما هي عليه  يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، كانت 

8-8٫4، بل اإن معدلت النمو، خالل نف�س الفرتة، كانت اأي�سا اأعلى بكثري مما هي عليه الآن.)3(
و»الت�سحيح  الغرب  على  القت�سادي  و»النفتاح«  احلرة«  »ال�سوق  �سيا�سات  اأن  الوا�سحة،  والنتيجة 
الهيكلي« متيواجلودة. اأكرب يف املوارد النادرة وغري املتجددة، وتعظيم اأ�سخم للمديونية اخلارجية وتعميق 
اأو قيا�سا  اأ�سد للفجوات الجتماعية-القت�سادية، قيا�سا مع املرحلة الوطنية يف اخلم�سينيات وال�ستينيات، 
مع اخليارات الأخرى.  ناهيك عن تر�سيخ ثقافة ال�سوق التي تطم�س العتبارات الوطنية والإن�سانية والبيئية 
والثقافية لدى ا�سترياد اأو اإنتاج ال�سلع، وتتمثل العتبارات الوحيدة لهذه الثقافة يف ال�سعر والربح والنوع 

واجلودة.)4(  
التحتية  البنية  ببناء  لها  عالقة  ول  جوهرها  يف  �سيا�سية  »م�ساعدات«  عن  عبارة  الغربية  »امل�ساعدات« 
»الزدهار« يف بالدنا.  من هنا،  ليعم  عليهما  التمويل  »املانحني« �سريكزون  اأن  �سمعنا  اللتني طاملا  والتنمية 
املعروف  »املانحني«  »للمعونات« و�سف  املتلقية  على احلكومة  ينطبق  اأن  هو  الأ�سا�سي  التمويل  فان �رضط 
اأي امتثالها ل�رضوط »املانحني« ال�سيا�سية - القت�سادية، كاأن يكون �سكل وم�سمون  باحلكومة »اجليدة«، 

2. اأيل، باتريك واآخرون. ما لدينا وما لي�س لدينا، حوكمة املوارد يف القرن احلادي والع�رضين. برلني: موؤ�س�سة هيرن�س بل، الطبعة 
الثانية، 2008، �س18. 

3. امل�سدر ال�سابق.

4. امل�سدر ال�سابق.
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احلكم ال�سيا�سي يف البلد املتلقي لالأموال كما يرتئي »املانحون«، وهو ما يعني التدخل يف ال�سيا�سات الداخلية 
للدول وانتهاك �سيادتها، واإل فان »امل�ساعدات« �سوف تتقل�س اأو تعلق اأو حتى قد تقطع نهائيا )اإجراءات 
عقابية(، كما حدث اأكرث من مرة مع ال�سلطة الفل�سطينية، ف�سال عن العديد من الدول، يف فرتات متفاوتة، مثل 
الدول  ، تلجاأ  املالية-القت�سادية  للعقوبات  اأحيانا، وبال�سافة  ال�سودان، هاييتي وغريها.  بل،  ال�سومال، 
»املانحة« نف�سها اىل القوة امل�سلحة، لتطويع احلكومات »املتمردة«.  كما ح�سل، على �سبيل املثال ل احل�رض، 
يف حالت العدوان الأمريكي على هاييتي وغرينادا والعدوان الأطل�سي-الأمريكي على العراق واأفغان�ستان 
وليبيا، وما يجهز ل�سوريا حاليا.  وكما ح�سل اأي�سا، اإثر فوز حركة حما�س يف انتخابات املجل�س الت�رضيعي 
عام 2006، والتي اعتربتها ال�سهادات الأمريكية والإ�رضائيلية والدولية انتخابات »نزيهة وحرة«، فطولبت 
حما�س بالعرتاف باإ�رضائيل ونبذ ما ي�سمى »الإرهاب« )اأي املقاومة امل�سلحة �سد الحتالل(، اإل اأن حما�س 
رف�ست، فكانت النتيجة رف�س الغرب واإ�رضائيل لنتائج الإنتخابات، اأي اأن الأخرَيين يريدان تف�سيل نتائج 
واإغالق  غزة،  قطاع  على  التجويعي  ت�سديد احل�سار  كانت  والنتيجة  ال�سيا�سي.   مقا�سهما  على  النتخابات 

حنفية التمويل و�سن اإ�رضائيل حربا ع�سكرية مدمرة على قطاع غزة يف �ستاء 2009-2008.     
اإذن، ا�سرتاط »املانحني« الغربيني باأن تلتزم احلكومة املتلقية لالأموال »بالدميقراطية« و»حقوق الن�سان« 
وما اىل ذلك، لي�س �سوى �ستار يخفي وراءه م�ساحلهم احلقيقية )ال�سيا�سية والقت�سادية( التي حتدد م�ساألة 
تقع  وبالتايل،  ثالثية«.  »العامل  اأو  ال�سالمية  اأو  العربية  الأطراف  من  حمدد  طرف  مع  والعالقة   التمويل 
التي  الأنظمة  من  العديد  حول  الأمثلة  تنق�سنا  ول  »املانحني«.  اأولويات  �سلم  اآخر  يف  الأخالقية  العتبارات 
متار�س القمع والرهاب الدموي �سد �سعوبها، ومع ذلك فهي تتلقى الدعم املايل وال�سالح، ب�سخاء، من اأمريكا 
التي  الدولرات(  )مبليارات  الر�سوات  ذلك،  على  املثرية  ال�سواهد  بع�س  ومن  الوروبي.   الحتاد  ودول 
تلقاها »موبوتو �سي�سي�سيكو«، حاكم كونغو )كين�سا�سا( املخلوع، من موؤ�س�سات التمويل الدولية وال�رضكات 

الحتكارية املتعددة اجلن�سية.      
الفل�سطينية  ال�سلطة  التزام  يف  اأ�سا�سًا  فيتمثل  والقطاع  ال�سفة  يف  »للمانحني«  القت�سادي  العتبار  اأما 
»باقت�ساد ال�سوق« و»حترير التجارة« وفتح ال�سوق الفل�سطيني بالكامل لل�سلع والحتكارات الغربية. وهذا 
يعني، عمليا، تخليد عملية النهب املتوا�سل للفوائ�س النتاجية وغري النتاجية املحلية التي لو اأتيح لها البقاء 

يف ال�سفة والقطاع، لكان بالمكان تراكمها وحتولها اىل راأ�سمال ل غنى عنه يف اآية عملية تنموية.  
ولي�س فقط اأن »امل�ساعدات« الغربية ل عالقة لها بالتنمية احلقيقية على الأر�س، بل اإنها غالبا ما ت�ساهم 
يف تعميق ما ميكننا ت�سميته بالتنمية ال�سالبة. وعلى الرغم  من اأن  ن�سبة امل�ساعدات اخلارجية لل�سفة الغربية 
اأكرث من  اإىل  الفرتة )1998 - 2008(  ارتفعت خالل  الفل�سطينية بخا�سة،   ولل�سلطة  بعامة،   وقطاع غزة 
200%، كما ارتفعت ح�سة الفرد من امل�ساعدات اخلارجية اإىل رقم قيا�سي، اإل اأن عجز ميزانية اخلزينة العامة 
لل�سلطة تفاقم، كما تفاقم كثريا عجزها عن دفع رواتب موظفيها.)5(  كما وبالرغم من الرتفاع غري امل�سبوق 
للم�ساعدات اخلارجية يف ال�سفة والقطاع، حيث ارتفعت ح�سة الفرد من تلك امل�ساعدات من 391٫8 دولرًا  
عام 2006 اإىل 488٫6 دولر عام 2007، فو�سلت عام 2008 اإىل 685٫5 دولرًا ، اإل اأن الدين العام ارتفع 
بن�سبة 100% يف تلك الفرتة وذلك من مليار اإىل 2 مليار دولر يف عهد حكومة فيا�س، كما ارتفعت ن�سبة الفقر 
والبطالة للم�رضوع، وفاقت ح�سة الفرد الفل�سطيني من امل�ساعدات عام 2008 ما ح�سل عليه الفرد الواحد يف 

)http://ar.bisan.org( 2011 5. تقرير مركز بي�سان للبحوث والإمناء حول امل�ساعدات اخلارجية، اأيلول
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دول م�رض، والأردن، واليمن، والكونغو، وهايتي، وجمهورية نبال ولبنان جمتمعة، اإذ بلغت ح�سة الفرد يف 
تلك الدول من امل�ساعدات اخلارجية جمتمعة )بذات العام( 550 دولرًا)6(.  ومل توؤد م�ساعفة ن�سبة امل�ساعدات 
اخلارجية بني العامني 2006 و2008 اإىل تناق�س ن�سبة الفقر، بل على العك�س، ارتفعت الن�سبة اإىل %26)7(.  
ودفعت مئات ماليني الدولرات من الأموال املخ�س�سة للفل�سطينيني بدل نفقات اإدارية للوكالت واملوؤ�س�سات 
الدولية، وهي ما يعادل 13-20% اأو اأكرث من قيمة امل�رضوع ، بالإ�سافة اإىل تكلفة اخلرباء اخلارجيني، والتي 

تتجاوز يف بع�س امل�ساريع الن�سبة ال�سابقة باأ�سعاف.)8(   
اإل اأن الأرقام ال�سابقة املتعلقة بامل�ساعدات اخلارجية وح�س�س الفرد الفل�سطيني منها قد تكون م�سللة 
وغري �سحيحة اإىل حد بعيد، ذلك اأن هذه الأرقام عبارة عن جماميع الأموال التي جمعت با�سم الفل�سطينيني 
حتت غالف »م�ساعدات لل�سعب الفل�سطيني«، لكن الأموال التي اأنفقت فعليا على »م�ساريع تنموية« اأقل بكثري 

من ذلك.)9(
املهم يف املو�سوع، اأن ن�سبة القرو�س من جممل »امل�ساعدات« الغربية غري وا�سحة.  اإذ وكما هو احلال يف 
�سائر دول »العامل الثالث« فاننا بالتاأكيد ل نح�سل من البنك الدويل و»املانحني« على »هبات« �سافية، بل اإن 
جزءا كبريا من »امل�ساعدات« عبارة عن قرو�س وبفوائد غري وا�سحة، ناهيك عن ال�رضوط ال�سيا�سية ال�سارخة 
التي هدفها تكري�س حتكم اقت�ساديات ا�رضائيل و»املانحني«، من خالل روؤو�س اأموالهما، يف اجتاهات الن�ساط 

القت�سادي املحلي.
واحلقيقة اأن معظم »املعونات« املقدمة لل�سلطة الفل�سطينية، ينفق على متويل النفقات اجلارية )وغالبيتها 
رواتب( للجهاز البريوقراطي والداري احلكومي املت�سخم )اأكرث من 160٫000( وبخا�سة ال�رضطة ورجال 
املدنية )حوايل  العاملني احلكوميني( وجي�س موظفي اخلدمة  اإجمايل  اأي 38% من  الأمن )حوايل 60٫000 
اإجمايل العاملني احلكوميني(، ف�سال عن حماولة ال�سلطة تغطية العجز اجلاري يف  100٫000 اأي 62% من 

املوازنة. 
هنا ل بد من التنويه اىل اأنه، ويف الوقت الذي يتحدث فيه البنك الدويل والدول الغربية كثريا عن »حقوق 
الن�سان«، فاإن �سيا�سات وو�سفات البنك الدويل التي فر�ست على العديد من ال�سعوب العربية وال�سالمية، مل 
توؤد �سوى اىل مزيد من ت�سويه اقت�ساديات هذه ال�سعوب واإفقارها وبالنتيجة اندلع هبات �سعبية �سد الأنظمة 

التي تبنت هذه الو�سفات والتي )اأي الهبات( مل ت�سحق اإل بعد قتل اأعداد كبرية من املعدمني والفقراء.
اإن البنى التحتية التي يدعي »املانحون« واإ�رضائيل باأنهم معنيون بتطويرها، ل تهدف اأ�سال اإىل تطوير 
اقت�ساد وطني منتج، لأن تاأ�سي�س هكذا اقت�ساد يعني اقفال �سوقنا املحلي اأمام منتجاتهم ال�سناعية والزراعية.
اأنه مقابل �سق الطرق »اللتفافية« ال�رضائيلية الوا�سعة والع�رضية  اإىل  ويف هذا ال�سياق، يكفي النتباه 
والهادفة اإىل توفري الأمن والرفاهية ال�سخ�سية للم�ستوطنني ال�سهاينة، على ح�ساب اأر�سنا وزراعتنا، فان 

6. امل�سدر ال�سابق
7. امل�سدر ال�سابق

8. امل�سدر ال�سابق.
9. امل�سدر ال�سابق
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بع�س التح�سني الهام�سي لطرق املوا�سالت و»البنى التحتية« الفل�سطينية، بف�سل التمويل الغربي، ل يق�سد 
والأجنبية  ال�رضائيلية  الأموال  لروؤو�س  اأف�سل  ل�ستثمار  الظروف  تهيئة  هو  الهدف  بل  بلدنا،  تنمية  منه 

وبالتايل ت�سهيل عملية نهب قوة عملنا وفوائ�سنا ل�سالح القت�ساديات اخلارجية.      
عن  الناجت  العجز  تغطية  يف  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  يف  »للمانحني«  الأ�سا�سي  املايل  الدور  ويتمثل 
الهبوط الكبري يف حتويالت العمالة الفل�سطينية يف ا�رضائيل، من ناحية، وعجز القطاعني العام و»الأهلي« ذوي 
اأموال »املانحني« ل ي�ستثمر عمليا يف  اأخرى، وبالتايل فاإن معظم  الطابع اخلدماتي ال�ستهالكي، من ناحية 

التنمية احلقيقية على الأر�س.
عوامل  غالبا  فيها  تتحكم  والقطاع  ال�سفة  يف  القت�سادية  امل�ساريع  واإقامة  ال�ستثمار  عملية  اأن  وحيث 
اأقيمت يف ال�سنني الأخرية مل  وجهات خارجية غري معنية بالتنمية النتاجية، فان العديد من امل�ساريع التي 
يكن من�سجما مع عوامل التنتمية الأ�سا�سية، يف اإطار روؤية تنموية وطنية �ساملة، مثل مدى اعتماد امل�رضوع 
على موارد وخامات حملية، او انتاجه �سلعا اأ�سا�سية، اأو توفريه فر�س عمل لقوة العمل املحلية وبالتايل مدى 
م�ساهمته يف التخفيف من حدة البطالة وتقلي�س هجرة الراأ�سمال والأيدي العاملة الفل�سطينية، وباملح�سلة 
مدى خدمة امل�رضوع لعملية التقليل من التبعية لالقت�ساد ال�رضائيلي، كتقلي�س الفجوة بني النتاج الفل�سطيني 
وبني ا�ستهالك املنتجات ال�رضائيلية والأجنبية، ف�سال عن مدى م�ساهمة امل�رضوع يف تنمية وتطوير املنطقة 

التي �سيقام فيها ومدى حمايته لالأر�س التي �سيقام عليها من خطر امل�سادرة وال�ستيطان والتهويد.       
ويف ظل مناخ �سيا�سي معني، كثريا ما تبدي الطبقات ال�سعبية حتفظا وريبة من ن�ساط املوؤ�س�سات الأجنبية 
واملحلية املدعومة غربيا، خا�سة تلك املمولة من دول معادية تاريخيا ل�سعبنا، وذلك انطالقا من اأن هذه الدول 

لن ت�سبح فجاأة حري�سة على دعم وتطوير حقيقيني ل�سعبنا.
وب�سكل عام، يتحفظ كل من املوؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملمولون، على حد �سواء، من 

الت�رضيح بحجم التمويل احلقيقي، مبعنى اأن هناك نوع من اإخفاء املعلومات.  
لقد اأ�سبح عدد كبري من املوؤ�س�س�سات احلكومية وغري احلكومية الفل�سطينية، رهينة للممولني الأجانب على 
م�ساربهم املختلفة، بحيث اأن وجود هذه املوؤ�س�سات وا�ستمرارية ن�ساطها مرتبطان اىل حد كبري با�ستمرارية 
تدفق الأموال اخلارجية والأجنبية عليها.  واحلقيقة اأن هم العديد من املنظمات غري احلكومية، ب�سكل خا�س، 
يرتكز حاليا حول �سمان ح�سولها على جرعات مالية اأجنبية اإ�سافية)10(،  وواقع احلال هو اأن العديد من 
بع�س  اأن  لدرجة  اخلارجية،  الدعم  عنها جرعات  تنقطع  التي  اللحظة  يف  �ستنهار  ما  املنظمات  �رضعان  هذه 
املوؤ�س�سات، ول�سمان ا�ستمراريته املالية، اأ�سبح يف�سل جمالت ن�ساطاته ح�سب رغبة »املانح« ليقبل بتمويل 

10. ي�سود العديد من م�ساريع املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية )والتي- اأي امل�ساريع- مبعظمها خدمات اجتماعية، تدريب، تربية، 
»ال�سوق  يف  والطلب  العر�س  منطق  اجلامعات(  مع  اأحيانا  اأو  الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  م�سرتك  ب�سكل  بع�سها  وينفذ  �سابه،  وما  تعليم 
اأو املنظمات املحلية التي تفوز بامل�رضوع من »املانحني« هي تلك التي تقدم  اأن املنظمة  احلرة«، مبعنى مناق�سات جتارية بحتة، حيث 

ال�سعر الأف�سل والأرخ�س مع توفر »اجلودة« يف اخلدمات.

الفعل التنموي املقاوم وخرافة التنمية حتت ب�ساطري الحتالل
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

»املقرتح«، ولي�س نتيجة درا�سة حقيقية لالحتياجات والأولويات التنموية املجتمعية الفعلية على الأر�س)11(.  
لهذا، كثريا ما تف�سل امل�ساريع التي طرحها املمولون �سمن اأولوياتهم، دون اآية عالقة بالحتياجات التنموية 
املحلية احلقيقية.  علما باأن اأهداف العديد من املمولني غري بريئة، نظرا لدوافعهم ال�سيا�سية بالدرجة الأوىل 
التطبيع  تر�سيخ  هو  املمولني  بع�س  دافع  اأن  ناهيك  املحتلة.   الأر�س  يف  ون�ساطهم  ح�سورهم  حتدد  والتي 
اأمواله  ت�ستخدم  باأن  البع�س  هذا  ي�سرتط  لهذا  ال�سهيونية،  مع  والثقايف  والفكري  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
التي يتربع بها للموؤ�س�سات »املحلية« لقامة م�ساريع وبرامج م�سرتكة ا�رضائيلية - فل�سطينية.  كما اأن بع�س 
ل  واأنه  املحلية، خا�سة  املوؤ�س�سات  ملوظفي  احلقيقي  امل�سغل  باعتباره  يت�رضف  املمولة  الأجنبية  املوؤ�س�سات 
القد�س،  النا�سطة يف  اأوجز فيما يلي جتربتي ال�سخ�سية املتعلقة بورقة بحثية حول املنظمات غري احلكومية  11. كمثال حي على ذلك 
والتي اأعددتها ل�سالح »�سبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية« الكائن مقرها يف رام اهلل: كلفت يف عام 1998 من قبل »�سبكة املنظمات الأهلية 
الفل�سطينية« بتحليل نتائج م�سح املنظمات غري احلكومية الفاعلة يف مدينة القد�س، علما باأن »ال�سبكة« هي التي �سممت ونفذت امل�سح 
املذكور الذي تناول اأهداف ون�ساطات املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية املقد�سية وم�سادر متويلها وعالقاتها مع املنظمات الأجنبية 

والدولية.
بعد اإجنازي لعملية التحليل الذي ا�ستند اإىل معطيات امل�سح واإىل املنهج اجلديل كاأداة يف التحليل والنقا�س، رف�ست »جلنة القد�س« املنبثقة 
امل�ساركة  املتعلقة بانعدام  الدرا�سة، وخا�سة تلك  الواردة يف  الأ�سا�سية  التحليلية  البحث، بع�س اجلوانب  عن »ال�سبكة« وامل�رضفة على 
التطوعية املحلية يف املنظمات غري احلكومية وطبيعة عالقات »التعاون« الالمتكافىء بني هذه املنظمات وبني املنظمات الأجنبية والتي 
هي يف جوهرها عالقة متويلية بالدرجة الأوىل، ف�سال عن مناق�سة الدرا�سة ملوقع املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية يف خارطة الت�سوه 
التنموي بال�سفة والقطاع.  وقد ا�سرتطت »جلنة القد�س« لن�رض الدرا�سة، �سطب )اأو ح�سب تعبريها »حتييد«( اأجزاء الدرا�سة املتعلقة 
بغياب امل�ساركة التطوعية وطبيعة العالقة مع املمول الأجنبي والت�سوه التنموي، لأن التحليالت والإ�ستنتاجات الواردة يف تلك الأجزاء 
تعترب »خطرية« و»�ستلحق �رضرا يف العالقة مع املانحني«.  مبعنى اأن املطلوب مني، عمليا، »تف�سيل« درا�سة تهدف اإىل اإر�ساء املمول، مبا 
يتطلبه ذلك من �سطب و»تعديل« و»حتييد« بع�س املعطيات الواردة يف امل�سح الذي نفذته »ال�سبكة« نف�سها.  وبالطبع، رف�ست ا�سرتطات 
»جلنة القد�س« رف�سا مطلقا.  ومن ثم اتفقت مع الأخرية باأن ت�سدر »ال�سبكة« ورقتها اخلا�سة باملنظمات غري احلكومية املقد�سية، بحيث 

ت�ستند )ورقتها( اإىل ورقتي التحليلية كمرجع رئي�سي.
»املوؤ�س�سات  بعنوان  لكتيب  »ال�سبكة«  باإ�سدار   1999 عام  اأوا�سط  يف  فوجئت،  القد�س«،  »جلنة  مع  املذكور  الإتفاق  وبخالف  لكنني، 
الأهلية يف القد�س الواقع والآفاق« )اأذار 1999(، معظمه عبارة عن ن�سخ حريف اأو �سبه حريف انتقائي لفقرات وجداول كاملة من ورقتي 
)غري املن�سورة( ودون اأي اإ�سارات يف منت الن�س اإىل امل�سدر، مبا ي�سكل جتاوزا فظا لكل القواعد العلمية يف اإعداد الدرا�سات و�رضوط 
الإ�ست�سهاد.  ولإخفاء هذا التجاوز، مل تن�رض »ال�سبكة« يف الكتيب منوذجا عن الإ�ستبيان الذي وزع على املنظمات املبحوثة ول نتائج 
البحث امليداين.  بل، وللتمويه، اكتفت »ال�سبكة« باأن ذكرت يف نهاية كتيبها قائمة »باملراجع« التي ت�سمنت ورقتي )كبحث غري من�سور( 
من �سمن ت�سعة »مراجع« �سملت اأي�سا »معطيات البحث امليداين« الذي اأجرته »ال�سبكة«، علما باأن اجلداول والأرقام الواردة يف الكتيب 
مل ت�ستند بتاتا اإىل معطيات امل�سح امليداين )اخلام(، بل ا�ستندت اإىل الأرقام التي احت�سبتها وا�ستنبطها واجلداول التي اأعددتها )اأنا( 

يف ورقتي.
وقد جاء كتيب »ال�سبكة« �سعيفا يف حمتواه، وت�سمن اأرقاما وجمال وفقرات »�سلخت« من �سياقها الأ�سلي يف ورقتي البحثية، كما افتقر 

اإىل العمق التحليلي النقدي.
ومل تكتف »ال�سبكة« بذلك، بل �سطبت من كتيبها ما ورد يف ورقتي ال�سلية من معطيات وا�ستنتاجات وحتليل نقدي مبني عليها يتعلق                      
بال�سياق التاريخي - ال�سيا�سي الذي ظهرت من خالله العديد من املنظمات غري احلكومية، ف�سال عن انعدام العمل التطوعي واقت�سار 
ن�ساطات هذه املنظمات عموما على املجالت اخلدماتية وال�ستهالكية دون احداث تغيري هيكلي )بنيوي( يف الواقع املجتمعي، والتكرار 
التمويل الجنبي )الغربي(، وغياب معطيات حقيقية تتعلق باحلجم احلقيقي  الن�ساطات واعتماد �سبه كلي على  والزدواجية يف نف�س 
للتمويل الجنبي، وانعدام ال�رضاكة احلقيقية بني املمول الجنبي واملنظمات غري احلكومية املحلية وافتقار العالقة بينهما اىل التكافوؤ 
مع  ال�سا�سي  ال�رضاع  حمور  هي  الر�س  بان  علما  والزراعة،  الر�س  يف  النتاجية  ال�ستثمارات  باجتاه  التمويل  وغياب  والتبادلية، 

الكولونيالية ال�سهيونية.
راجع بهذا اخل�سو�س:  �سبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية. املوؤ�س�سات الأهلية يف القد�س الواقع والآفاق. د.م.:  ال�سبكة، اأذار، 1999.
راجع اأي�سا ورقتي البحثية غري املن�سورة )واملودع ن�سخة منها لدى »�سبكة املنظمات الأهلية الفل�سطينية«(:  كرزم، جورج. املوؤ�س�سات 

الأهلية الفل�سطينية يف القد�س واقع واآفاق. رام اهلل، 1998.
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يغطي فقط نفقات برامج حمددة لهذه املوؤ�س�سات، بل يغطي اأي�سا النفقات اجلارية لهذه املوؤ�س�سات، مبا يف 
ذلك رواتب املوظفني.

والظاهرة اخلطرية التي كثريا ما نواجهها، اأن التمويل الأجنبي مل�ساريع معينة تنفذها املوؤ�س�سات املحلية 
التي تتعامل مع هذا التمويل من منطلق براغماتي م�سلحي، يوؤدي اىل اأن تت�سخم املوؤ�س�سات امل�ستفيدة من 
التي مت  امل�ساريع  انتهاء  الت�سخم مع  ينتهي هذا  ما  اآين وم�سطنع، حيث �رضعان  ب�سكل  املمولة،  امل�ساريع 

متويلها، لتعود املوؤ�س�سات اإىل حجم عملها واأدائها الأ�سليني قبل متويل امل�ساريع.
خال�سة القول، اإن التمويل الأجنبي ما زال م�ساألة خالفية جدا لها خماطرها، بالرغم من اإقبال العديد من 
املوؤ�س�سات عليه، علما باأن بع�س املنظمات غري احلكومية يف »العامل الثالث« يرف�س مبدئيا التعاطي مع التمويل 
الأجنبي الذي يعتربه الق�رضة اخلارجية التي تخفي حتتها الروؤى واملفاهيم والربامج والنماذج »التنموية« 

وال�سيا�سية الغربية اجلاهزة التي يعمل املمول الأجنبي على فر�سها حمليا.

2. خرافة التنمية يف ظل االحتالل والتبعية
اأمن االحتالل وغالف »التنمية« الفل�سطينية

ل ندري ما جدوى موا�سلة التلهي باحلديث عن »ال�سوق احلرة« و»حترير التجارة« و»تنمية« القت�ساد  
الفل�سطيني الت�سديري، يف ظل توا�سل احل�سار والغالق وتعميق جتزئة ال�سفة والقطاع اىل »بانتو�ستانات« 
)معازل( ا�رضائيلية، وبالتايل انعدام ال�رضوط الأولية والبديهية لقت�ساد ال�سوق وحترير التجارة واملتمثلة 
ال�سفة والقطاع  الفل�سطينية بني مناطق  العمل واملنتجات  التباديل والتناف�سي وبحرية حركة قوة  بالتكافوؤ 

اأول، وبني الأخرية واإ�رضائيل والعامل اخلارجي ثانيا.
لنا فيها مبمار�سة  بداخل معازل �سمح  اعتقالنا جماعيا  اأن ا�رضائيل جنحت يف  الأ�سا�سية هنا،  وامل�ساألة 
والتعليم  وال�سحة  العمالة  جمالت  يف  امل�ستع�سية  م�ساكلنا  حل  وحماولة  العلم  ورفع  ال�رضطية  الن�ساطات 
الذي نحا�رض به من كل اجلهات باجلنود ال�رضائيليني  الوقت  ال�سحيحة، يف  املالية  وغريها، �سمن املوارد 
واآلياتهم الع�سكرية وبامل�ستعمرات والطرق »اللتفافية«، واجلدار العن�رضي، وبالنتيجة فان �سلطة الحتالل 

ت�سيطر علينا اقت�ساديا و�سيا�سيا واأمنيا وحتدد لنا احلرام واحلالل.      
التنمية  من  لنا  بقي  ماذا  الكولونيايل،  القت�سادي   - الع�سكري   - اجليو�سيا�سي  امل�سهد  هذا  واأمام 

القت�سادية؟  
املنوط  الأمني  الوظيفي  والدور  ال�رضائيلي  »الأمن«  فان  ال�رضائيلية،  النظر  وجهة  من  احلقيقة،  يف 
والجتماعية  املدنية  »ال�سالحيات«  فان  ذلك،  عدا  وفيما  واجلوهر،  الأ�سل  يعتربان  الفل�سطينية،  بال�سلطة 
اأهمية، وتهدف ا�رضائيل ا�ستخدامها  و»المتيازات« الوجاهية املمنوحة لل�سلطة، تعترب هام�سية وغري ذات 
كحلوى تقدم لالأخرية لتتذوقها كلما اأجنزت املهام الأمنية املنوطة بها، لدرجة اأن اإ�رضائيل تتحكم حتى يف 
لل�سلطة  ا�رضائيل  التي حتولها  املقا�سة  ايرادات  على  اأ�سا�سا،  تعتمد،  التي  الفل�سطينية  الرواتب احلكومية 
وتطبيق  �سياغة  امل�ستحيل  من  احلايل،  الكولونيايل  اجليو�سيا�سي  الواقع  �سمن  اأنه،  مبعنى  الفل�سطينية.  
الزراعي  اأو  ال�سناعي  الفل�سطيني  القت�ساد  لأن  ومتكاملة،  �ساملة  علمية  )فل�سطينية(  تنموية  ا�سرتاتيجية 
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اأو اخلدمي ما يزال و�سيبقى يف امل�ستقبل املنظور غري منعزل عن الروؤى واملمار�سات ال�سيا�سية والقت�سادية 
لإ�رضائيل التي ميكنها التحكم باأية »خطة« تنموية »فل�سطينية« اأو اأي م�رضوع �سناعي اأو »قرار« تنموي.  اإذ 
اأن الت�سنيع، مثال، مرتبط باملواد الأولية والأطر الفنية والت�سويق واآفاق تطوير امل�ساريع ال�سناعية والتاأثري 

على التوازن ال�سكاين والجتماعي وغري ذلك من اجلوانب التي تتحكم بها ا�رضائيل.
ويف الواقع، يكمن احلل ال�رضائيلي ال�سرتاتيجي لل�سفة والقطاع، يف ما قامت وتقوم به ا�رضائيل على 
»دولة«  ا�سم  لحقا  تتخذ  قد  ا�رضائيلية،)12(  حمميات  اىل  عمليا،  الفل�سطينية،  املناطق  حتويل  من  الأر�س، 
»البانتو�ستانات«  منط  على  اخلارجي،)13(  ال�ستعماري  النظام  من  بدل  داخليا،  ا�ستعماريا  نظاما  جت�سد 
التي ا�سطنعها يف حينه النظام العن�رضي يف جنوب افريقيا، حيث ت�ستمر ا�رضائيل يف ال�ستفادة اقت�ساديا 
من املحمية ويف التوفيق، اأي�سا، بني حاجتها للعمل العربي الرخي�س من تلك املناطق )عند احلاجة(، وبني 
)اإ�رضائيل(  نف�سه، تتخل�س  الوقت  بها، ويف   �سيا�سيا  ال�سفة والقطاع  اإحلاق فل�سطينيي  عدم م�سلحتها يف 
من م�سوؤوليتها ال�سيا�سية والجتماعية جتاه �سكان املناطق الفل�سطينية.  وتتج�سد هذه البنية ال�ستعمارية 
الداخلية يف اأرخبيل من اجلزر املتناثرة واملنعزلة عن بع�سها البع�س واملحا�رضة باأكرث من 150 م�ستعمرة 
وطرق التفافية وجدران عن�رضية، بحيث ل ميكن التنقل بني هذه اجلزر اإل باإذن من الحتالل.  مبعنى اأنه 
ل يوجد اأي تكامل جغرايف واقت�سادي بني خمتلف الأجزاء، ناهيك عن �سلخ مدينة القد�س عن �سائر اأنحاء 
كما  �سمالها وجنوبها.   الطبيعي والقت�سادي بني  الرابط  لها  بالن�سبة  القد�س  ت�سكل  التي  الغربية  ال�سفة 
اأن  اأن قطاع غزة حتول اإىل معزل منف�سل متاما، جغرافيا وب�رضيا واقت�ساديا، عن ال�سفة الغربية، بحيث 
الرتباط القت�سادي واجلغرايف لكل منهما على حدة باإ�رضائيل اأقوى من ارتباطهما ببع�سهما البع�س، الأمر 
الذي يجعل من امل�ستحيل تكاملهما جغرافيا واقت�ساديا وب�رضيا، ما يحولهما عمليا اإىل حمميتني اإ�رضائيليتني 

منعزلتني متاما عن بع�سهما.
ال�سيا�سية  لل�سيادة  كامل  غياب  ظل  ويف  الرهيب،  الف�سيف�سائي  اجليو�سيا�سي  امل�سهد  هذا  ظل  ويف 
واجلغرافية على الأر�س واملوارد املائية واحلدود غري املر�سومة اأ�سال، وحتكم اإ�رضائيل املطلق يف حركة قوة 
العمل وال�سلع وال�سادرات والواردات وراأ�س املال، فمن ال�سخافة مبكان احلديث عن اقت�ساد موحد لل�سفة 

والقطاع، بل ومن املثري لل�سفقة جمرد القول باأن هناك تنمية اأو اقت�ساد »دولة«.
اإزاء هذه العالقات التي فر�ستها الكولونيالية ال�سهيونية، فاإن الدور الوحيد الذي تركته الأخرية لل�سلطة 
الفل�سطينية )اأو لحقا �سلطة »الدولة« الفل�سطينية( والذي ي�سمن لها اأرباحا �رضيعة ول يتطلب ا�ستثمارات 

مكثفة وكبرية، هو دور الوكيل التجاري املبا�رض لل�سلع الإ�رضائيلية والأجنبية الأخرى.)14( 
اذن، تتعامل ا�رضائيل مع القت�ساد الفل�سطيني لي�س فقط باعتباره م�سخرا خلدمة اقت�سادها، بل، والأهم 
تقوية  متت  »اذا  باأنه  حينه،  يف  نتنياهو،  بنيامني  اإعالن  فهم  ميكننا  هنا  من  اأي�سا.   اأمنها  خلدمة  ذلك،  من 
الفل�سطينية،  امل�ساريع  بع�س  جناح  بت�سهيل  معنية  ا�رضائيل  وباأن  �سيعزز«  فاأمننا  الفل�سطيني   القت�ساد 
امل�ستقل،  الذاتي  الوجود  التي ل متتلك مقومات  ال�رضائيلية  املحمية  ي�سبه  ما  الذاتي يف  مناطق احلكم  على خنق  ا�رضائيل  تعمل   .12
لدرجة ان ال�ستمرارية املالية لأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية مرتبطة اىل حد كبري مبا حتوله ا�رضائيل والدول »املانحة« لالأخرية من اأموال.  
ودون هذه التحويالت فاإن ال�سلطة الفل�سطينية معر�سة لالإنهيار مبجرد وقف ا�رضائيل و«املانحني« حتويل الأموال اليها، اإذ ت�سكل هذه 

التحويالت املالية نحو 70% من ايراداتها، وهي تغطي رواتب اأكرث من 80% من موظفي ال�سلطة. 
13. Sabbagh٫ Zuhair. Prospects of Economic Development in the Occupied Palestinian Territories. 
Ramallah: Ramallah Center For Human Rights Studies٫ 1999٫ p. 37.
14. Ibid٫ p. 65.
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اأي�سا روؤية التطابق  اأمن ا�رضائيل«.)15( ومن هنا ميكننا  اأن تن�سجم مع  كميناء  غزة ومطارها، التي »يجب 
الأحزاب  و�سائر  و»كادميا«  و»العمل«  »الليكود«  من  لكل  القت�سادية   - الأمنية  واملمار�سة  الفكر  يف جوهر 
ال�سهيونية.  الأمر الذي يتج�سد يف حديث �سمعون بري�س عن »التكامل« القت�سادي ال�رضائيلي - الفل�سطيني 
وعن م�سلحة ا�رضائيل يف اأن ترى القت�ساد الفل�سطيني »ع�رضيا وناجحا«.)16( لهذا اأن�ساأ بري�س ما اأ�سماه 
»�سندوق تكنولوجيا ال�سالم« الذي يهدف اىل »تنمية القت�ساد الفل�سطيني« واقامة امل�ساريع ال�رضائيلية-
من  كل  اأ�سا�سي،  ب�سكل  ويديره،  دولر  مليون   100 لل�سندوق  الأويل  )الراأ�سمال  امل�سرتكة  الفل�سطينية 
مع  متاما،  ال�رضائيلية،  -القت�سادية  الأمنية  الفل�سفة  هذه  جوهر  ين�سجم  كما  الدويل(.   والبنك  ا�رضائيل 
التوجه الأمريكي الذي جت�سد، يف حينه، بقول »ايزن�ستات« )م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي( لدى زيارته 
نابل�س، باأن اأف�سل طريقة لتحقيق »الأمن« لال�رضائيليني هي »روؤية جريانهم مب�ستوى اقت�سادي اأف�سل وهذا 
وجه اآخر لالأمن«)17(.  ويف ذات الوقت، كان وفد ع�سكري اأمريكي يبحث مع قيادة اجلي�س ال�رضائيلي م�ساألة 

املعارك امل�ستقبلية والتكنولوجيات والو�سائل القتالية احلديثة.)18(  
»الرئي�س«  �سعي  اثر  وذلك  لل�سلطة،  تقدم  كانت  التي  امل�ساعدات  تقدمي  بوقف  المريكي  القرار  ورغم 
الفل�سطيني حممود عبا�س لتنفيذ اتفاق امل�ساحلة مع حركة حما�س وتقدميه طلب الع�سوية »لدولة فل�سطني« 
الفل�سطينية  الأمنية  لالأجهزة  امل�ساعدات  تقدمي   2012 العام  يف  الأمريكية  الإدارة  وا�سلت  املتحدة،  لالأمم 
مل�ساعدة  جديدة  م�ساريع  اية  متويل  الأمريكية  الإدارة  فيه  اأوقفت  الذي  الوقت  ويف  املختلفة.)19(  باأنواعها 
ال�سفة  الفل�سطينية يف  الأمنية  لالأجهزة  تقدمي م�ساعداتها  توا�سل  القطاعات الخرى، فهي  الفل�سطينيني يف 
الغربية �سواء من ناحية اقامة املقرات او تقدمي التجهيزات والدعم اللوج�ستي ا�سافة لالموال)20(. ويف ظل 
يف  الأمنية  الأو�ساع  �سورة  واالأمن.ىل  عملها  وتفقد  الفل�سطينية  المنية  الجهزة  دعم  وا�سنطن  موا�سلة 
الرا�سي الفل�سطينية ومدى التقدم الذي حققته الجهزة المنية الفل�سطينية وامل�ساكل التي تعرت�سها، يعكف 
املراقبون الأمريكيون الع�سكريون على زيارة الرا�سي الفل�سطينية وتفقد او�ساع الجهزة المنية وتطورها، 
فيلتقون القادة المنيني الفل�سطينيني)21(.  والالفت اأن نحو 40% من امليزانية العامة لل�سلطة الفل�سطينية تنفق 

على الأمن.)22(
الأمريكي  الكونغر�س  ا�سرتط  وم�سارها،  الأمريكية  ال�سيا�سة  هذه  حمتوى   مع  وان�سجاما  عليه،  وبناء 
»مكافحة  ي�سمى  ما  يف  جهودها  الأخرية  ت�سعد  باأن  الفل�سطينية،  لل�سلطة  الدولرات  �سخه  ملتابعة  مرارا، 
الرهاب«.  ومن املالحظ اأن هذا املنطق الأمني - القت�سادي نف�سه يحكم اأي�سا الحتاد الوروبي الذي ربط، 
منذ العام 1998، متديد »امل�ساعدة« القت�سادية للفل�سطينيني بت�سكيل »جلنة فل�سطينية - اأوروبية للتعاون 

الأمني«، ف�سال عن تقدمي ع�رضات ماليني الدولرات لتمويل تدريب الأجهزة الأمنية الفل�سطينية.)23(
15. �سحيفة »معاريف، 2/2/1997
16. �سحيفة القد�س، 27/4/1998

17. القد�س، 15/6/1998
18. �سحيفة »يديعوت اأحرونوت«، 1/6/1998

19. القد�س العربي )2011/12/22(، وهاآرت�س )2011/12/21(.
20. نف�س امل�سدر
21. نف�س امل�سدر

22. تقرير مركز بي�سان للبحوث والإمناء حول امل�ساعدات اخلارجية، م�سدر �سابق. 
23. ال�سحف الفل�سطينية املحلية، 18/3/1998
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عالوة على ذلك، وبعد انق�ساء نحو عقدين على اتفاق اأ�سلو وما حلقه من بالونات اقت�سادية - تنموية 
كبرية اأطلقت يف الهواء، من املالحظ، وب�سكل �سارخ، اأن الأرباح القت�سادية الكبرية كانت اأ�سا�سا من ن�سيب 
الدولة العربية التي ارتفع اإجمايل »ناجتها القومي« اإىل اأعلى م�ستوياته منذ اأكرث من اأربعني عاما، وبلغ نحو 
40% من اإجمايل الناجت القومي لثنني وع�رضين دولة عربية جمتمعة، ويتوقع اأن ي�سل، عام 2015، اإىل %80 

منه!  

تداخل وت�سابك امل�سالح الكولونيالية

الفل�سطيني ور�سخت م�سالح وارتباطات مالية -  جتارية ع�سوية وبنيوية  الذاتي  طورت فرتة احلكم 
الدافعة  القوة  اأ�سبحت  بحيث  اإ�رضائيلية،  ومالية  جتارية  �رضكات  وبني  الفل�سطينية  ال�سلطة  يف  اأفراد  بني 
لدى الطرفني املنتفعني من هذه الرتباطات اأن ت�ستمر م�ساحلهما وتتعمق وبالتايل اأن تتوا�سل مكا�سبهما 
ال�سخ�سية واأرباحهما املالية وغري املالية.  لهذا فاإن ا�ستبدال اإ�سم احلكم الذاتي الإداري بـ»الدولة«، ل بد 
»الدولة« من�سجمة مع م�ساحلهم  بنية  امل�سالح والرتباطات، بحيث تكون  لهذه  ي�سكل جت�سيدا وتثبيتا  اأن 

وعالقاتهم التجارية-املالية وال�سخ�سية و�سامنا ل�ستمراريتها ودميومتها.
وفل�سطينيا(  )ا�رضائيليا  املخطط  ال�سناعية  املناطق  فكرة  حتديدا  جاءت  ذاته  الكولونيايل  ال�سياق  ويف 
وتذكرنا  فيها.   فل�سطينية  عمل  قوة  وت�سغيل  والقطاع)24(  بال�سفة  »احلدودية«  املواقع  بع�س  يف  اقامتها 
اأقامت ا�رضائيل  هذه املناطق ال�سناعية بعملية ت�سنيع ا�رضائيل مل�ستوطناتها، منذ بداية الثمانينيات، حيث 
هناك ع�رضات امل�سانع و�سغلت فيها اآلف العمال الفل�سطينيني. وقد هدفت ا�رضائيل اآنذاك من هذه العملية 
اىل التقليل من تكلفة نقل العمال الفل�سطينيني العاملني يف امل�ساريع ال�رضائيلية بداخل ا�رضائيل، من جهة، 
وتخفي�س تكلفة نقل املنتجات ال�رضائيلية امل�سنعة اىل ال�سفة الغربية وت�سويقها هناك، من جهة اأخرى.  الأمر 
الذي منح ال�سناعة ال�رضائيلية مزايا ا�سافية يف مناف�ستها لل�سناعة الفل�سطينية على قوة العمل والأ�سواق، 
ويف املح�سلة، ت�سببت هذه امل�ستعمرات لي�س فقط يف اقتالع املزارعني الفل�سطينيني من اأرا�سيهم وحتويلهم اىل 
اأيدي عاملة رخي�سة يف �سوق العمل ا�رضائيلي، بل اأي�سا اأعاقت تطور القطاعات الفل�سطينية املنتجة واأذابت 

املناطق الفل�سطينية يف القت�ساد ال�رضائيلي.
املهم يف املو�سوع، اأن معظم امل�سانع واملن�ساآت املتوقع قيامها يف »املناطق ال�سناعية« لن تكون فل�سطينية 
اأو عربية، بل هي ملك لل�رضكات الأجنبية وال�رضائيلية، وبالتايل لن ت�سكل هذه املن�ساآت قطاعا من قطاعات 
القت�ساد االوطني الفل�سطيني، لأن انتاجها و�سادراتها �سي�سريان يف دورة منف�سلة عن القت�ساد املحلي.  وما 
عدا ا�ستفادة ال�سلطة الفل�سطينية من العائدات وال�رضائب املبا�رضة التي تدفعها لها هذه املن�ساآت، ف�سال عن 
بع�س العمالت ال�سعبة التي لن ي�ستفيد منها �سوى �رضيحة هام�سية يف املجتمع الفل�سطيني، فان ا�سرتاتيجية 
هذه املن�ساآت ل جت�سد احتياجات املناطق الفل�سطينية التنموية والقت�سادية وم�ساحلها، نظرا لرتباط هذه 
اأ�سواقها.  مبعنى  اأي�سا  اأوروبا، حيث توجد  اأو  اأمريكا  اأو  الأم يف ا�رضائيل  ال�رضكات وامل�سانع مبراكزها 
اأ�سا�سا،  العاملية  ال�سوق  مع  هما  والت�سويق،  النتاج  من حيث  الأجنبية،  املن�ساآت  هذه  ارتباط وم�سلحة  اأن 
24. تعترب املناطق ال�سناعية جزء من امل�ساريع ال�رضائيلية-الفل�سطينية امل�سرتكة التي دعا التفاق ال�رضائيلي-الفل�سطيني املرحلي اىل 

اإقامتها. راجع بهذا اخل�سو�س:
 Israeli - Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip٫Ministry of 
Foreign Affairs٫ State of Israel، Jerusalem، September٫ 1995٫ p.212-300.
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ناهيك اأن غايتها بالدرجة الأوىل الأرباح الكبرية قبل اأي اعتبار اآخر.  وباملح�سلة، فان نقطة الرتكاز بالن�سبة 
الراأ�سمايل  التو�سع  ملتطلبات  املحلية  »التنمية«  اإخ�ساع  ان�ساءها هي  املقرر  ال�سناعية  املناطق  ل�سرتاتيجية 

اخلارجي. 
ومن منظور تنموي �سمويل، فان امل�ساألة اجلوهرية هنا لي�ست جمرد اأن املناطق ال�سناعية �سوف ت�سغل 
ب�سكل  والعربي  املحلي  الراأ�سمال  لغياب  ونظرا  بل،  الرخي�سة،  العاملة  الأيدي  من  اآلف  اأو  مئات  ب�سعة 
�سارخ يف هذه املناطق، فاإن الفائ�س املرتاكم يف هذه املناطق لن يعاد ا�ستثماره يف املناطق الفل�سطينية للتنمية 
وينفق  الأجانب  امل�ستثمرين  ل�سالح  اخلارج  اىل  معظمه  �سي�رضب  بل  احلقيقية،  الجتماعية   - القت�سادية 

اجلزء التافه املتبقي منه حمليا على البذخ العمراين وال�سيارات الفاخرة وما اإىل ذلك.

الف�ساد االقت�سادي وال�سيا�سي
يف ظل الأو�ساع الفل�سطينية البائ�سة والف�ساد القت�سادي والداري واملايل وال�سيا�سي، جند باأن جيوب 
الأغنياء غري ال�رضعيني تزداد انتفاخا، وبالطبع، تعترب هذه اجليوب النتيجة احلتمية لن�سوء الفقراء واجلياع 
والعاطلني عن العمل وامل�رضدين اجلدد.  خا�سة مع تكاثر املداخيل والن�ساطات القت�سادية والتجارية اخلفية 
التي ل تخ�سع للرقابة والتي ل متر ح�سيلتها عرب احلركة العادية والوا�سحة لل�سوق اأو عرب اأي جهاز م�رضيف 
حملي، علما باأن حجما كبريا من الأرباح املرتفعة لهذه الن�ساطات تهرب اىل اخلارج اأو تو�سع يف امل�سارف 
ال�رضائيلية والغربية.  كما اأن هناك حركة �سادرات وواردات كبرية ت�سري بعيدا عن اآية رقابة.  وبالتايل هناك 
تكاثر هائل يف املداخيل اخلفية غري املعروف اأ�سلها وف�سلها والتي تو�سع يف امل�سارف ال�رضائيلية والغربية 
وغريها من البنوك التي حتافظ على ال�رضية امل�رضفية املطلقة.  عدا عن اأعمال التبذير وتبديد الرثوات والهدر 
القت�سادي ال�سخم وتهريب املخدرات وت�سويقها وال�سلع الفا�سدة وجتارة ال�سالح.  كما اأن بع�س اأ�سحاب 
اأن  اإذ  الفل�سطيني.   القت�ساد  يعيق تطوير  الذي  ال�رضائيلي  ماليا من الغالق  ي�ستفيد  املحلية  الحتكارات 
اإ�رضائيل، حتى يف فرتات الغالق املحكم، ت�سمح لهذه الحتكارات با�سترياد مواد غذائية اأ�سا�سية وت�سويقها 
وبالتايل التحكم يف اأ�سعار هذه املواد التي ترتفع با�ستمرار وت�سحق القدرات ال�رضائية لغالبية النا�س.  وهناك  
حفنة من الأفراد ذوي العالقات الوثيقة مع ال�رضكات ال�رضائيلية والأجنبية الأخرى والذين يعملون و�سطاء 
�سبه ر�سميني يف املناق�سات الكبرية، مقابل العمولت التي ت�ستخدم يف متويل ال�سناديق ال�سوداء والأجهزة 

الأمنية املتنوعة.
ومن هنا ميكن الت�سكيك يف مدى �سحة بع�س املوؤ�رضات الح�سائية القت�سادية الجمالية، كمعدل دخل 
الفرد وم�ستوى النفاق القومي و»النمو« القت�سادي مثال، لأن هذه املوؤ�رضات ت�ستند اىل معطيات »ر�سمية« 
غري دقيقة اأو ناق�سة اأو رمبا قد تكون زائفة.  ولهذا الأمر انعكا�س �سلبي خطري على ال�سيا�سات املر�سومة 
والربامج التنموية املو�سوعة والقرارات املتخذة التي قد تكون من�سجمة اأ�سا�سا مع م�سالح فئات اجتماعية 
اأرباحها.  فادعاء ال�سلطة  اأو مهنية حمدودة حتتفظ لنف�سها فقط باملعلومات اخلا�سة بن�ساطاتها وم�سادر 
الفل�سطينية بتحقيق »منو« اقت�سادي مت�سخم يف ال�سفة والقطاع، يف الفرتة 2008-2011 تراوح بني %9-
ه�سا�سة  اإىل  ي�سري  ما  املانحني«،  »م�ساعدات  الأجنبية  املالية  التدفقات  عن  اأ�سا�سا  ناجت  لأنه  7%)25( م�سلل، 
وزيف »القت�ساد« الفل�سطيني املعتمد على التحويالت املالية الأجنبية واأموال �رضائب املقا�سة التي يتحكم 
يفرت�س  لكان  داخلي حقيقي،  راأ�سمايل  تراكم  املزعوم �سحيحا وناجتا عن  »النمو«  كان  فلو  الحتالل.  بها 

25. �سحيفة القد�س 2011/09/12.
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ناحية  العك�س متامًا من  لكن ما حدث  البطالة،  ن�سب  به توفري فر�س عمل جديدة كثرية وتقلي�سا كبريا يف 
الزيادة الكبرية يف ن�سب البطالة والفقر.  ففي ظل »النمو« القت�سادي املرتفع يفرت�س اأن تكون حالة ال�سوق 
وبالتايل  ون�سطة،  جيدة  وزراعية  و�سناعية  جتارية  حركة  وجود  مبعنى  مزدهرة،  والتجارية  القت�سادية 
امل�ستحقات والرواتب  ماليا وعجزا مزعوما عن دفع  »اإفال�سا«  ل  لل�سلطة،  مداخيل ور�سوم �رضيبية جيدة 
التي تقع حتت رحمة املمولني الأجانب.  ما هذه »الدولة« املزعومة التي يدفع لها الأجنبي رواتب موظفيها؟  
اإن اأكرث الدول فقرا وتخلفا وف�سادا، كال�سومال واأفغان�ستان واليمن ل يعتا�س موظفوها احلكوميون، ب�سكل 

اأ�سا�سي، على التمويل الأجنبي.    
القطاعات  يف  التمويلية  »املانحني«  اإيقاعات  على  الرق�س  الفل�سطينيني  من  املطلوب  وا�سح،  هو  وكما 
التنموية  الأولويات والحتياجات  النظر عن  لتمويلها، بغ�س  ا�ستعدادهم  التي يحددون، م�سبقا،  واملجالت 
والقت�سادية احلقيقية للبلد. اأو لي�ست القطاعات التي يتم اختيارها لال�ستثمار الأجنبي وامل�ساريع املر�سحة 
للتمويل يحددها اأ�سا�سا »املانحون« بالتفاق مع البنك الدويل واإ�رضائيل؟  لهذا فان »املانحني« ل »يدعمون« 
بتجاوز  معنيني  غري  »املانحني«  فان  وبالتايل  واملياه  بالأر�س  اأ�سا�سا  مرتبطة  لأنها  الفل�سطينية  الزراعة 

التفاقات ال�رضائيلية - الفل�سطينية التي اأبقت ال�سيادة ال�سيا�سية على الأر�س واملياه ل�رضائيل.
ويف الواقع، يبدو اأن املفهوم الفل�سفي ملا ي�سمى »خطة التنمية اخلما�سية« وخطط �سالم فيا�س التنموية 
القت�ساد  اأن  على  والقائمة  نف�سها  ال�سيا�سية  العملية  فل�سفة  على  مبني  و2009(   2007 )لعامي  الالحقة 
اإ�رضائيل والتفاقيات ال�رضائيلية-الفل�سطينية تعترب  اأن  بالقت�ساد ال�رضائيلي. مبعنى  الفل�سطيني ملحق 
املرجعية القت�سادية-«التنموية« احلقيقية ولي�ست اخلطط الفل�سطينية.  لهذا فان »امل�ساريع« املنوي تنفيذها 

يف اأغلب املناطق الفل�سطينية بحاجة اىل موافقة ا�رضائيلية.
وبالإ�سافة اإىل ذلك، ل توجد رقابة على الأموال والرثوات العامة والأرا�سي التي �سيتم ا�ستثمارها لتنفيذ 
»خطط التنمية« الفل�سطينية، علما باأن هناك هدر لالأموال العامة و�سوء ت�رضف بها وا�ستغالل للنفوذ لتحقيق 
اأغرا�س �سخ�سية، كما ورد يف »تقرير الف�ساد ومكافحته لعام 2011« الذي اأ�سدره الئتالف من اجل النزاهة 
الرقابة« يف  العامة« و»جلنة  الرقابة  »هيئة  اأ�سدرت  التقرير بوقت طويل،  )اأمان(.)26( وقبل هذا  وامل�ساءلة 
جمل�س احلكم الذاتي تقريرين )1997(، وجها  تهما وا�سحة جلهات ر�سمية وم�سوؤولني، ومع ذلك، مل تتخذ 
اأغلق  ملاذا  يعرف  ل  الفل�سطيني  ال�سارع  اإن  ذلك،  من  والأنكى  بل،  املتهمون.  يحا�سب  ومل  رادعة  اإجراءات 
املجل�س، يف حينه، ملف الف�ساد!  يف الوقت الذي تواظب ال�سلطة الفل�سطينية، حتى يومنا هذا، على اعتقال 

ومالحقة املجاهدين واملنا�سلني �سد الحتالل اأواملالحقني من قبل الأخري.
ويف املقابل، ازداد انت�سار الفقر يف ال�سنوات الأخرية وات�سعت البطالة، كما اأو�سحنا �سابقا، وانخف�س 
القيمة  انخف�ست  الدولر(  )مقابل  ال�رضائيلي  لل�سيكل  الكبري  النخفا�س  ومع  ال�سنوي،  الفرد  دخل  معدل 
اأو�ساط  يف  خا�سة  وتعمق،  الفل�سطيني  الفقر  ات�سع  وبالتايل  املائة،  يف  بع�رضات  ال�سهرية  لالأجور  احلقيقية 
ذوي الدخل املتدين اأ�سال، وهم ي�سكلون غالبية العاملني باأجر يف ال�سفة والقطاع الذين ل تتجاوز رواتبهم 
لغالبية  ال�رضائية  القدرات  الذي �سحق  الأمر  ال�سلطة،  اأجهزة  العاملني يف  �سيكل، مبن فيهم   2000-1500
النا�س وخف�س النفاق احلقيقي للفرد اىل اأدنى م�ستوياته منذ العام 1980.  وبالإ�سافة لذلك، ينعدم الأمان 

الوظيفي ودميومة الدخل بالن�سبة لغالبية الأجراء ال�ساحقة.

26. »تقرير الف�ساد ومكافحته لعام 2011«. الئتالف من اجل النزاهة وامل�ساءلة )اأمان(، 2012.
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لذا، فاإن الواقع القت�سادي - ال�سيا�سي - الجتماعي - التنموي الفل�سطيني معر�س ملزيد من النفالت 
وملزيد من الهدر القت�سادي واملايل و�سوء الإدارة والت�رضف.

»اجلنوب«،  لدول  املوجهة  املالية  الدويل  البنك  »معونات«  معظم  اأن  �سارخ،  ب�سكل  للنظر،  الالفت  ومن 
ين�سب اأ�سا�سا باجتاه الأنظمة التي يتف�سى فيها الف�ساد املايل والداري وال�سيا�سي والأخالقي، كما يف كوريا 
اجلنوبية وتايالند واأند ون�سيا و�سنغافورة وتايوان)27( التي منحها البنك و�سندوق النقد الدوليني، يف اأواخر 
الت�سعينيات، قرو�سا �سخمة )نحو 140 مليار دولر(، بهدف منع الهزات الجتماعية - ال�سيا�سية العنيفة 
يف هذه البلدان التي دخلت روؤو�س الأموال الأجنبية اإليها، اأحيانا كثرية، بف�سل الر�سوات التي تلقاها حكام 

هذه الدول.  
 ،2003 العام  حتى  العراق  يف  �ساد  الذي  الوطني  النظام  اإ�سقاط  وبهدف  اأنه  التذكري  املفيد  من  وهنا 
وا�ستبداله بنظام موال لأمريكا، اأقر الكونغر�س الأمريكي )1998( مبلغ 97 مليون دولر لتمويل ن�ساطات 
وت�سليح ما ي�سمى »املعار�سة العراقية«، ومتثلت قنوات التمويل املبا�رضة »مبنظمات غري حكومية« اأمريكية 
 )USAID( الأمريكية  الدولية«  التنمية  »وكالة  والهيئات  املنظمات  هذه  اأ�سهر  ومن  فدرالية،)28(  وهيئات 
مبا  الثالث«  »العامل  يف  احلكومية«  و»غري  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  من  العديد  ن�ساطات  متول  التي 
على  حينه،  يف  عكفت،  التي  لأمريكا  املوالية  العراقية  احلركات  ن�ساطات  بني  ومن  والقطاع.  ال�سفة  ذلك  يف 
متويلها: بناء التنظيمات »املعار�سة«، اإ�سدار ن�رضة �سهرية اإخبارية لالأخرية، موؤمترات وفعاليات يف جمال 
التي تختفي  التمويل وقنواته والبواعث  يذكرنا حمتوى هذا  األ  املدين«!)29(   الن�سان« و»املجتمع  »حقوق 
وراءه ببع�س ما يحدث لدينا يف ال�سفة والقطاع؟ وين�سحب هذا الأمر اأي�سا على �سوريا اليوم، حيث الدعم 
النظام  اإ�سقاط  بهدف  احلر«،  �سوريا  و»جي�س  املعار�سة-  ي�سمى  ملا  والع�سكري  املايل  الأمريكي-اخلليجي 

ال�سوري املمانع للم�ساريع الأمريكية-الإ�رضائيلية يف املنطقة العربية بعامة، ويف فل�سطني ولبنان بخا�سة.  
كذلك، واإثر ال�سغوط الأمريكية، اأفرجت ال�سلطات امل�رضية يف اأواخر �سباط 2012 عن 13 نا�سطا اأجنبيا 
بينهم �ستة اأمريكيني نا�سطني يف منظمتني اأمريكيتني »غري حكوميتني« ممولتني من احلكومة الأمريكية، وهما 
»املعهد اجلمهوري الدويل«، و»املعهد الدميقراطي الوطني« تروجان »للدميقراطية«، وتدعمان جمموعة من 
املنظمات غري احلكومية امل�رضية.  وقد اأفرج عن الأمريكيني بالرغم من اتهامهم بالتدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
امل�رضية، وقيامهم بن�ساطات تتعار�س مع ال�سيادة امل�رضية، والعمل على تق�سيم م�رض وتقوي�س ا�ستقرارها 

الداخلي، والعثور على وثائق تدينهم.)30(  
والأ�سئلة اجلوهرية املطروحة والتي حتتاج اإىل اإجابات جوهرية دقيقة هي:  هل جتوز التنمية احلقيقية 
يف ظل ا�ستمرار اخللل البنيوي العميق يف العالقة القت�سادية ال�رضائيلية - الفل�سطينية والناجت اأ�سا�سا عن 
الفل�سطينية  التنمية  ال�سيادي وال�سيا�سي والقت�سادي والتنموي بني الطرفني؟ وهل جتوز  التكافوؤ  انعدام 
التي تهدف اإىل رفع م�ستوى معي�سة �سعبنا ورفاهيته والق�ساء على البطالة والفقر واجلوع، حني ل تكون 
مبنية على اأ�سا�س تكاملي مع الكل العربي ويف ظل التبعية املذلة ل�رضائيل والغرب، على قاعدة خنقنا يف حممية 
اإ�رضائيلية، وبالتايل، عدم امتالكنا، كفل�سطينيني على حدة، ومبعزل عن �سائر الوطن العربي، ملقومات الوجود 

27.  �سحيفة القد�س، 4 / 2 / 1988
28. ال�سحف الفل�سطينية املحلية، 1988/9/14

29. نف�س امل�سدر
30. �سحيفة القد�س العربي 2012/3/2
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الذاتي امل�ستقل؟  األ يعني »ال�سالم« املزعوم بالن�سبة للفقراء �سيئا خمتلفا متاما عن، ومتناق�سا مع »ال�سالم« 
كما يراه الأغنياء؟  اأو مل يعمق »ال�سالم« فقر الفقراء وبوؤ�سهم وغنى الأغنياء وغلواءهم؟  ومن هي ال�رضائح 
الجتماعية )الطبقية( وال�سيا�سية التي ا�ستفادت وت�ستفيد حقا من اتفاقات »ال�سالم« وما متخ�س عنها من 
اإن�ساء ال�سلطة وموؤ�س�ساتها واأجهزتها؟  ما جدوى موا�سلة احلديث عن »التنمية« يف ال�سفة والقطاع، طاملا اأن 
الحتالل ميعن يف حتكمه املطلق باأهم عنا�رض التنمية، اأي الأر�س واملوارد وال�سيادة، وطاملا اأنه يوا�سل خنقنا 
يف حممية تفتقر ملقومات الوجود ال�سيا�سي - القت�سادي الذاتي امل�ستقل؟  األ ميكننا القول باأن »الدعم« املايل 
الغربي، من ناحية، واحلديث ال�رضائيلي - الغربي عن »التنمية« الفل�سطينية، من ناحية اأخرى، لي�سا اأكرث 

من جمرد غالف خلطط وم�ساريع اأخرى ل عالقة لها بالتنمية الفل�سطينية احلقيقية على الأر�س؟ 

منو طفيلي يف املداخيل وتعميق البنية اال�ستهالكية 

�سكل الهبوط الكبري يف حجم العمالة الفل�سطينية يف اخلارج، ب�سكل عام، ويف اإ�رضائيل، ب�سكل خا�س، يف 
ال�سنوات الأخرية، ول زال ي�سكل، �سببا رئي�سيا يف تدهور القت�ساد الفل�سطيني امللحق بالقت�ساد الإ�رضائيلي، 
حيث بات، يف ظل البنية ال�ستهالكية لالقت�ساد الفل�سطيني، من املتعذر تغطية العجز الكبري يف ميزاين التجارة 
واملدفوعات الفل�سطينيني بالعتماد فقط على املداخيل الداخلية الذاتية، علما باأن الواردات الفل�سطينية من 
اإ�رضائيل وعربها اأكرب من ال�سادرات الفل�سطينية لالأخرية باأكرث من 8 مرات. لهذا، فان التغطية  اجلزئية 
املمكنة للعجز تكون عرب التدفقات والتحويالت املالية اخلارجية )التمويل الأجنبي( ولي�س الرتاكم الراأ�سمايل 
الداخلي يف ال�سفة والقطاع، وهذا معناه، يف املح�سلة، مزيدا من »النمو« القت�سادي الزائف والت�سخم املايل 
امل�سطنع واملزمن )الناجت اأي�سا ب�سبب الت�سخم املايل ال�رضائيلي( والذي ل جمال ملحاربته �سوى بانتزاعنا 
الفائ�س  حجز  وبالنتيجة  الأخري،  ل�سالح  والنتاج  ال�ستهالك  بني  الفجوة  وبتقلي�س  ال�سيا�سية  ال�سيادة 

الراأ�سمايل داخل ال�سفة والقطاع واإعادة ا�ستثماره ا�ستثمارا منتجا.   
ويت�سبب العجز املايل والتجاري يف تدهور حجم ال�ستثمار الفل�سطيني يف املجالت النتاجية التي حتجز 
الفائ�س يف داخل املناطق الفل�سطينية وتراكمه باجتاه اإعادة ا�ستثماره النتاجي داخليا، ف�سال عن حتول معظم 
الدخارات الفل�سطينية والتحويالت اخلارجية اإىل القطاعات ال�ستهالكية.  ويتج�سد هذا الأمر يف تبديد كبري 
للمدخرات الوطنية يف �رضاء �سلع الوجاهة وتكدي�سها، ف�سال عن الفجوة ال�سخمة بني النتاج وال�ستهالك 

ل�سالح الأخري )اأي ال�ستهالك املحلي والنفقات احلكومية غري املنتجة وغريها(.           
وبالإ�سافة لذلك، فان �سعف قدرة القطاعات النتاجية )الزراعة وال�سناعة( على امت�سا�س قوة العمل 
املحلية، يوؤدي اىل ت�سخم القطاعات اخلدماتية، مبا يف ذلك ت�سخيم ال�سلطة جلهاز اخلدمات البريوقراطي الذي 
يلحق بال�سلطة قوة العمل املنتفعة من هذا اجلهاز.  لهذا، وبدل من التمويل الفعلي للتنمية، فان جزءا كبريا 
من »املعونات« املقدمة لل�سلطة ينفق على متويل النفقات اجلارية )وغالبيتها رواتب( للجهاز البريوقراطي 
ال�رضكات  عن  ناهيك  املوازنة.   يف  اجلاري  العجز  بع�س  تغطية  عن  ف�سال  املت�سخم،  احلكومي  والداري 
اأن�سئت باأموال عامة، لكن ريعها يغيب عن املوازنة وبالتايل امليزانية احلكومية.   الوهمية والحتكارية التي 
العمولت( متول  )اأي  والتي  الكبرية،  املناق�سات  الر�سميني( يف  )�سبه  الو�سطاء  دون احلديث عن عمولت 
ال�سناديق والأجهزة املتنوعة.  وهنا، فان املكلف، وغالبا دون اإدراكه، ميول عملية تثبيت الآليات القت�سادية 

املنحرفة وال�ساذة.  
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عالوة على ذلك، هناك مبالغ مالية كبرية توظف اأو ت�ستثمر يف ال�سفة والقطاع وتولد اأرباحا عالية، دون 
ويعترب  النتاجي(،  الراأ�سمال  اأو  الأر�س  اأو  )العمل  النتاج  عنا�رض  لأي من  مبا�رض  ا�ستخدام  اأو  ا�ستثمار 
هذا، بخالف الن�ساط القت�سادي الطبيعي وال�رضعي، منوا طفيليا يف املداخيل املالية املحلية التي تعترب �سكال 
من اأ�سكال الراأ�سمال املايل امل�سارب الذي يولد مداخيل �سخمة ت�سكل ا�ستنزافا طفيليا لالقت�ساد النتاجي 

احلقيقي، وهذه التدفقات املالية امل�ساربة اأوالطفيلية ل يعاد اإدخالها اإىل دائرة النتاج.
ال�ستهالكية  البنية  وتر�سيخ  تدعيم  باجتاه  اأ�سا�سا  ي�سب  »املانحني«  اأموال  تدفق  اأن  الوا�سح  من 
احلقيقية  التنموية  اجلدوى  اأن  حيث  الالتنمية،  حالة  تعميق  وبالتايل  الفل�سطيني،  لالقت�ساد  واخلدماتية 
الزراعة  وحتديدا  الإنتاجية،  القطاعات  وتطوير  تنمية  مبدى  تقا�س  اخلارجية  وال�ستثمارات  للم�ساعدات 
وال�سناعة، وبالتايل ارتباط تنمية وتطوير هذه القطاعات مبدى تثبيت وتعزيز حالة الأمن الغذائي الفل�سطيني.  
اإل اأن اإحجام الدول »املانحة« عن ال�ستثمار اجلدي يف القطاعات الإنتاجية، وخا�سة الزراعة، يعود لأ�سباب 
�سيا�سية وا�سرتاتيجية، بالدرجة الأوىل، حيث اأن الزراعة مرتبطة بالأر�س واملياه اللذين يقعان حتت ال�سيطرة 
املطلقة لالحتالل، وهما ي�سكالن جوهر ال�رضاع بني ال�سعب الفل�سطيني واملحتل.  وحيث اأن حركة الأموال 
املتدفقة اإىل ال�سفة والقطاع متر عرب املوؤ�س�سة ال�سهيونية ومبوافقتها، فال ميكن اإذن اأن ت�سمح تلك املوؤ�س�سة 
با�ستثمار الأموال اخلارجية يف التنمية الزراعية والبيئية ال�ساملة التي تعني تو�سعا اأفقيا وعموديا يف القطاع 
الداخلي  والت�سويق  الإنتاج  يف  ونوعية  كمية  وزيادة  الأرا�سي،  من  وا�سعة  م�ساحات  وتاأهيل  الزراعي، 
واخلارجي، ف�سال عن زراعة الحتياجات الغذائية الأ�سا�سية لل�رضائح ال�سعبية و�سول اإىل حتقيق ال�ستدامة 
والأمن الغذائيني وتثبيت ال�سيادة النتاجية الفل�سطينية على الأر�س. فمثل هذه ال�سيا�سة تنناق�س جوهريا 
مع امل�رضوع ال�سهيوين الهادف اإىل تهويد الأر�س وتثبيت »ال�سيادة« ال�سهيونية عليها وعلى املوارد املختلفة.  
اإن اأكرث ما يتهدد القت�ساد الفل�سطيني هو تعميق بنيته ال�ستهالكية والطفيلية، فمجتمعنا الفل�سطيني ينتج 
حاليا اأقل بكثري مما ي�ستهلك، ول توجد موؤ�رضات فعلية تدل على اأن الفجوة الكبرية بني الإنتاج وال�ستهالك 
اآخذة يف التقل�س.  وتغطي التدفقات والتحويالت املالية اخلارجية اإىل حد كبري هذه الفجوة والعجز التجاري 
احلا�سل ولي�س الرتاكم الراأ�سمايل الداخلي يف ال�سفة والقطاع.  وهذا الأمر يبدو جليا بالنظر اإىل تدين ح�سة 
الناجت املحلي الفل�سطيني الإجمايل قيا�سا اإىل الناجت القومي الفل�سطيني الإجمايل.  كما يت�سح ذلك من جمرد 
نظرة �رضيعة اىل ال�سلع الغذائية، »الطازجة« وامل�سنعة، املعرو�سة يف �سوقنا املحلي، حيث تربز ب�سكل �سارخ 
احل�سة املتوا�سعة جدا لل�سلع »الفل�سطينية« املحلية اأو ب�سكل اأدق ح�سة ال�سلع الوطنية )اأي التي مت انتاجها 
من موارد وخامات حملية( من اإجمايل اأنواع واأ�سناف ال�سلع الغذائية املعرو�سة يف �سوقنا املحلي.  ناهيك 
عن اأن كميات كبرية ومتنوعة من ال�سلع »املحلية« لي�ست اأكرث من �سلع اإ�رضائيلية ت�سوق يف ال�سفة والقطاع 

بغالف فل�سطيني )مل�سقات فل�سطينية(.    
كما اأن الدعاء القائل بقدرة منتوجاتنا املحلية على »مناف�سة« املنتوجات الأمريكية والأوروبية يف ال�سوقني 
املحلي والعاملي لي�س اأكرث من جمرد وهم.  خا�سة واأن »حترير التجارة«، فل�سطينيا، لن ي�ستند اىل التكافوؤ 
التباديل والتناف�سي، بل �سياأتي جتاوبا مع مطالب اأمريكية واأوروبية، متاما كمطلب الحتاد الأوروبي الذي 
اأ�سواقها  وفتح  اقت�سادها  واقت�سادية »حترير  مالية  تطالب مب�ساعدات  التي  »املتو�سط«  دول  على  ي�سرتط 
اأمام املنتوجات الأوروبية عرب اإلغاء تدابري احلماية«.  ناهيك عن التجاوب مع مطلب وا�سنطن املتمثل بفتح 
اأ�سواق ال�سفة والقطاع واإلغاء كافة القيود اأمام ال�سلع الأمريكية.  وهذا �سيفر�س ت�رضيع قوانني فل�سطينية 
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ل تتجاوب مع الحتياجات وامل�سالح الفل�سطينية الوطنية احلقيقية، بل تتجاوب اأ�سا�سا مع مطالب اأطراف 
العوملة املهيمنة، ناهيك عن مطالب اتفاق باري�س القت�سادي املوقع مع الحتالل الإ�رضائيلي يف العام 1994.  
يت�سل  فيما  خا�سة  الفل�سطينية  لل�سوق  والإ�رضائيلي  الأجنبي  الحتكار  وتعميق  تثبيت  �سيتم  النهاية،  ويف 
ومن  املحلي  ال�سوق  من  الفل�سطينيني  املزارعني  اجتثاث  يعني  ما  والغذائية،  الزراعية  املنتجات  بت�سويق 
املزارعني ومنتجي  الفل�سطيني و�سحق  الزراعي  الإنتاج  تبقى من  ما  الرحمة على  واإطالق طلقة  اأرا�سيهم، 
الغذاء الفل�سطينيني بعد اأن عمل الحتالل ب�سكل منهجي طيلة عقود على م�سادرة ونهب اأخ�سب الأرا�سي 
لالأ�سعار  مطلقة  تبعية  تابعني  والقطاع  ال�سفة  �سيجعل  املحلي  الزراعي  الإنتاج  انهيار  اأن  كما  الزراعية.  

الحتكارية املتقلبة، و�سي�سعهما حتت رحمة ا�سترياد الغذاء من اخلارج.
وهنا تبدو حماجة العديد من القت�ساديني والتنمويني الفل�سطينيني باأن مدى النجاح يف »تنمية« القت�ساد 
اإنتاجنا ل�سلع »مناف�سة« لت�سديرها لالأ�سواق  الفل�سطينية بخا�سة يتعلق مبدى  الفل�سطيني بعامة والزراعة 
الغربية حماجة واهية. ففي مثل هذا الزعم  يتم جتاهل ثالث م�سائل اأ�سا�سية هي: اأول، اأن ال�سفة والقطاع 
يعانيان من خلل كبري يف الن�سبة بني كل من الفائ�س الت�سديري وم�ستلزمات ال�سترياد ل�سالح الثانية، وذلك 
نتيجة �سعف بنية النتاج املحلي وانخفا�س النتاجية، الأمر الذي يقلل كثريا من اآفاق بناء اقت�ساد ت�سديري 
مناف�س.  ثانيا، تدين امل�ستوى التقني لالنتاج املحلي قيا�سا مبعايري الأ�سواق الغربية وبالتايل ت�ساوؤل فر�س 
اأ�سواقا  ت�سكل  والتي  املجاورة  العربية  وغري  العربية  الأقطار  معظم  اأن  ثالثا،  الأ�سواق.   هذه  يف  املناف�سة 
باأن  القول  �سبق، ميكن  ملا  ونتيجة  العاملي.   لل�سوق  كلية ومبا�رضة  تبعية  تابعة  الفل�سطينية،  لل�سلع  طبيعية 
املتحدة  الوليات  ادعاء  الواقع  هذا  يغري  ول  املناف�سة.  عنا�رض  اأهم  اىل  عمليا  يفتقر  الفل�سطيني  القت�ساد 
مواجهة  يف  ف�سنقف  »الت�سهيالت«  هذه  من  وبالرغم  لأننا  ت�سديرية«  »ت�سهيالت  منحنا  الوروبي  والحتاد 
بنى اقت�سادية غربية �سخمة قد ن�سدر لها يف البداية بع�س ال�سلع الكمالية التي تتحكم باأ�سعارها الأ�سواق 
اخلارجية، لكن �رضعان ما �ستفرت�سنا مناف�سة هذه القت�ساديات، بحيث �سيتعمق ويتجذر ارتباطنا بها لدرجة 

ا�سطرارنا ا�سترياد معظم ان مل يكن كل غذائنا امل�سنع وغري امل�سنع منها.  
ان الوهم ال�سائد باأننا ن�ستطيع »املناف�سة« فيما ي�سمى بال�سوق العاملي ل ين�سجم مع حقيقة كون البنية 
النتاجية الفل�سطينية غري متكافئة بتاتا مع البنى النتاجية الغربية وال�رضائيلية من ناحية كثافة الراأ�سمال 
والتكنولوجيا، ناهيك عن الأ�سعار الحتكارية التي تفر�سها الدول امل�سنعة على منتجاتها ال�سناعية والزراعية 

وبالتايل قدرة هذه املنتجات على مناف�سة مثيالتها يف الدول املتخلفة.
ي�سمح  ل  املتقدمة بحيث  ال�سناعية  الدول  قبل  عليه من  املهيمن  العاملي«  القت�سادي  »النظام  لقد �سمم 

للبلدان املتخلفة والتابعة بتجاوز تخلفها وتبعيتها ال�ستهالكية لنتاج الدول الغربية. 
الغذاء  ذلك  يف  مبا  واخلارج،  اإ�رضائيل  من  طعامه  معظم  ي�سرتي  ا�ستهالكيا  جمتمعا  كوننا  حقيقة  واإن 
ال�سرتاتيجي، تعني باأننا نفتقر اىل الأمن الغذائي، وبالتايل ال�سيادة على غذائنا.  وهنا بالذات يكمن ال�سبب 
الأ�سا�سي يف تبعيتنا للخارج. وافتقارنا لل�سيادة على غذائنا يعني اأي�سا افتقارنا لالأمن الوطني الذي ل ميكننا 

توفريه ما دامت اإ�رضائيل والقت�ساديات اخلارجية تتحكم يف عملية اإطعامنا اأو جتويعنا.
كما اأن ا�ستمرار التدفق املايل اخلارجي وامل�سارب، الذي يت�سف معظمه بطابع �سيا�سي وا�سح  وينفق 
انتقالية  مرحلة  جمرد  والقطاع  ال�سفة  يف  احلايل  القت�سادي  الواقع  �سيجعل  وال�ستهالك،  اخلدمات  على 
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ن�ستهلكها  التي  لل�سلع  م�ستوردين  اىل  الحتالل عرب حتويلنا  ا�ستيطاين �ساغه  اإنتاج كولونيايل -  من منط 
وم�سدرين لقوة العمل، اإىل منط اقت�ساد الت�سول الذي يلفع بجرعات مالية متوا�سلة من اخلارج تربط بها 

مزيدا من النا�س غري املنتجني، ويف املح�سلة، اإعادة اإنتاج البطالة والفقر.
املطلوب هو التخطيط العلمي لبناء اقت�ساد منتج يخدم ال�رضائح ال�سعبية والفقرية والعاطلة عن العمل 
)وهي ت�سكل غالبية ال�سكان( وميكنها من ا�ستخدام الأر�س وو�سائل النتاج الأخرى والرثوات الجتماعية 
ل�ساحلها. الأمر الذي يتطلب هدم املوؤ�س�سات والبنى القت�سادية والأمنية وال�سيا�سية التي خلقها الحتالل 
عدم  يتطلب  كما  اأ�س�س جديدة.  على  بنائها  واإعادة  و�سوؤوننا،  مواردنا  يف  التحكم  من خاللها  يوا�سل  الذي 

الركون اإىل »وعود« و»اإن�سانية« الدول املانحة.

3. نحو ا�سرتاتيجية تنموية اإنتاجية مقاومة
تدفق راأ�ض املال وتدويره حمليا

بالرغم من حقيقة كون الأر�س  الزراعية اأندر عنا�رض راأ�س املال الوطني الفل�سطيني واأغالها، وبالتايل 
اأن  ال  والتاريخ،  القادمة  الأجيال  اأمام  امل�سوؤول  احلايل  اجليل  يتحملها  اأمانة  وتنميتها  عليها  احلفاظ  فان 
�سوى  ميلك  ول  اقتالعي،  ع�سكري  ا�ستيطاين  احتالل  نري  حتت  رازح  كبلدنا،  بلد  يف  املاأ�ساوي  التناق�س 
الذي بلغت ح�سته عام 2010  املالية  اقت�ساد ه�س وا�ستهالكي، يكمن يف تنامي قطاع اخلدمات والو�ساطة 
الزراعة من حوايل 35%، قبل احتالل  انخف�ست ح�سة  بينما  اأكرث من %26،)31(  املحلي الجمايل  الناجت  يف 
1967 اىل 9٫8% عام )32(2000 اإىل 6٫3% عام 2010. )33(  كما اأن ا�ستيعاب القطاع الزراعي للعمالة هبط من 
حوايل 32% يف بداية الثمانينيات اإىل 11٫8% يف العام 2010،)34( علما باأن القطاع الزراعي ميتلك اأكرب قدرة 
امت�سا�سية كامنة للعمالة الفل�سطينية، ومع ذلك فقد خ�س�ست خطط ال�سلطة الفل�سطينية ال�ستثمارية لهذا 
القطاع ح�س�سا هام�سية من اجمايل ال�ستثمارات. يف الوقت الذي مل يتوقف امل�ستوطنون ال�سهاينة، ب�سكل 
عام وم�ستوطنو الأغوار ب�سكل خا�س، عن التو�سع يف املناطق الزراعية وحراثة وزراعة املزيد من الأرا�سي 
التي ي�سيطرون عليها، والتي مل يزرعها ال�رضائيليون �سابقا، بينما م�ساحات الأرا�سي الفل�سطينية املزروعة 
تتقل�س با�ستمرار، لي�س فقط ب�سبب امل�سادرة والتهويد، بل اأي�سا ب�سبب مواقف و�سيا�سات و�سلوكيات غري 

جذرية جتاه الأر�س وانتاج الغذاء.
ومنذ احتالل 1967، حدث يف املجتمع الفل�سطيني )بال�سفة والقطاع( انحراف كبري، من انتاج الغذاء 
املتنوع واملكتفي ذاتيا )يف الريف الفل�سطيني(، اإىل التبعية القت�سادية والغذائية ل�رضائيل.  وكنتيجة لزيادة 
عدد العاملني املاأجورين يف ا�رضائيل والقت�ساديات الأخرى وبالتايل هجرة الأر�س الزراعية، وحتول املجتمع 
الفل�سطيني اىل جمتمع ا�ستهالكي ي�سرتي معظم �سلعه من اإ�رضائيل واخلارج، فقد انعدم الرتاكم الراأ�سمايل 

املحلي الذي مل يعاد ا�ستثماره حمليا يف النتاج الزراعي اأو ال�سناعي.

31. اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني. كتاب فل�سطني الإح�سائي ال�سنوي، 2011.

32. اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني. كتاب فل�سطني الإح�سائي ال�سنوي، 2008.
33. اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني. 2010، م�سدر �سابق.

34. اجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني، 2011. م�سح القوى العاملة الفل�سطينية: التقرير ال�سنوي: 2010.
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والالفت اأنه، منذ الت�سعينيات، ح�سل تناق�س متوا�سل يف ن�سبة الكتفاء الذاتي )النتاج/ال�ستهالك(.  
ففي عام 1993، جتاوزت الن�سبة 100% يف بع�س املحا�سيل، وحتديدا يف احلم�سيات وبع�س اأ�سناف الفواكه 
)213%(، الزيتون )190%( واخل�رضوات الرئي�سية، مبا فيها البطيخ وال�سمام )149%(.)35(  لكن، خالل 
العقد الأول من القرن الواحد والع�رضين، انخف�ست الن�سب ال�سابقة اىل ما دون 100% بالن�سبة للحم�سيات 
والفواكه واخل�رضوات الرئي�سية، وما دون 150% بالن�سبة للزيتون.  بينما، �سائر فروع النتاج الزراعي، 
لي�س  الأعالف، النتاج احليواين )حلوم حمراء وحلوم دجاج واأ�سماك وبي�س وحليب(  وحتديدا احلبوب، 
فقط اأنها عانت عام 1993 من عجز كبري، حيث مل تتجاوز ن�سب الكتفاء الذاتي يف هذه الفروع %15، %25 
و47% على التوايل،)36( بل انخف�ست يف اأواخر العقد املا�سي، اىل ما دون 10% بالن�سبة للحبوب والأعالف، 

وما دون 25% بالن�سبة لالإنتاج احليواين.
وبالرغم مما ورد، غالبا ما ن�سمع اأن الت�سويق الزراعي هو امل�سكلة الأكرب.  احلقيقة اأن هذا لي�س �سحيحا، 
لأن الفائ�س الناجت )النتاج/ال�ستهالك( هو يف ب�سعة حما�سيل قليلة، بينما نعاين من نق�س فادح يف معظم 
اأو  الإ�رضائيلي  الحتالل  من  فن�ستوردها  الغذائي،  لأمننا  الفقري  العمود  ت�سكل  التي  الزراعية  احتياجاتنا 
اخلارج.  األ�سنا ن�ستورد معظم املحا�سيل ال�سرتاتيجية مثل احلبوب والقمح والأعالف وغريها كما لحظنا 
بكميات  وال�سرتاتيجية  الأ�سا�سية  املحا�سيل  نزرع  فهل  نزرع.   وكيف  ماذا  يف  تكمن  اإذن  فامل�سكلة  للتو؟  
لها،  لزوم  ل  �سخمة  بكميات  الأخرى  املحا�سيل  بع�س  مدرو�س  غري  ب�سكل  فيه  نزرع  وقت  يف  حمدودة، 

وت�سديرها غري م�سمون اأ�سا�سا، لأننا ل نتحكم اأ�سال باملعابر واحلدود وعمليات الت�سدير ذاتها. 
كما اأن احليازات الزراعية ال�سغرية اأو ما يعرف بتفتت امللكية لي�س بامل�سكلة، اإذ اأنه يف الزراعة املقاومة 
اإىل  اإذن، تكمن يف افتقارنا  اإىل احليازات ال�سغرية.  فم�سكلتنا،  اأ�سال العودة  الذات، يف�سل  واملعتمدة على 
�سيا�سة اإنتاجية وطنية تعتمد على مدخالت انتاج حملية، وت�سجع النا�س على العمل الزراعي وتنويع النتاج 
الذي يلبي الحتياجات املحلية بالدرجة الأوىل.  وعندئذ، �سنتحرر من عقلية البحث عن اخلال�س من اخلارج. 
وعلى �سوء حتكم ا�رضائيل بغذائنا و�سيطرتها على عمالنا ومنتجاتنا واحكامها احل�سار التجويعي على 
�سعبنا، فان املطلوب اطالق العنان للحريات وللمبادرات النتاجية ال�سعبية املعتمدة على الذات والتي تنتج 
الغذاء الأ�سا�سي للنا�س، تطبيقا ملبداأ ال�ستفادة من مواردنا املحلية وعلى راأ�سها الأر�س لتلبية الحتياجات 
البطالة  انتاج  اإعادة  املتك�سبني وبالتايل  النا�س  الأ�سواق اخلارجية وقلة من  ا�سباع رغبات  املحلية، بدل من 
الفل�سطيني يف مواجهة  اأجل ال�سمود القت�سادي  التوجه مقاومة وطنية من  والفقر واجلوع.  ويعترب هذا 
يعني  وهذا  �سعبنا.   �سد  اأخرى  خارجية  وقوى  الحتالل  ميار�سه  الذي  وال�سيا�سي  القت�سادي  ال�سغط 
ال�ستثمار يف م�ساريع انتاجية �سعبية، زراعية وغريها، على اأ�سا�س جماعي اأو تعاوين اأو فردي، ت�سغل عمالنا 
العاطلني الذين ميلكون طاقات وقدرات انتاجية كبرية كامنة وم�سلولة، والعمل على تطوير هذه امل�ساريع، 
عرب ال�ستفادة من العنا�رض العاملة والكوادر الفنية والعمال املهرة، وذلك من خالل م�رضوع تنموي وطني 
ي�ستند اىل درا�سة علمية مف�سلة ومتكاملة للبنية القت�سادية التحتية ولقطاعات النتاج الفل�سطينية، بهدف 

تدعيم البنية القت�سادية الوطنية وال�سعبية، ولي�س كما يرى املوظف اأو املمول الأجنبي.

الفل�سطينية، متوز،  التحرير  الثاين، منظمة  لل�سنوات 1994-2000، املجلد  الفل�سطيني  الوطني  العام لمناء القت�ساد  35. الربنامج 
.1993

36. امل�سدر ال�سابق.



95  

ويف ظل خ�سوعنا لحتالل ا�ستيطاين وع�سكري اقتالعي ميار�س �سيا�سات احل�سار والتجويع ب�سكل منظم 
ال�سعبية ولي�س ل�سالح  ال�رضائح  الفعلي لأو�سع  الغذائي  الأمن  الأولوية هي ل�سمان حتقيق  فاإن  ومنهجي، 
احتياجاتنا  تغطية  اإل من خالل  ذلك  يتحقق  والوكالء. ول  التجار وامل�سدرين  �رضيحة جتارية هام�سية من 
الغذائية الأ�سا�سية وال�سرتاتيجية من اإنتاجنا املحلي املتحرر من التبعية ملدخالت الإنتاج ال�سهيونية التي 
يتحكم بها الحتالل و�رضكاته.  وهذا يتطلب ت�سجيع املزارعني على العودة اإىل الزراعات البلدية والع�سوية 
التي تتميز مدخالتها باأنها حملية �سواء على م�ستوى ال�سماد البلدي املحلي اأو ال�سماد الأخ�رض اأو احليوانات 
اأو الأيدي العاملة اأو البذور البلدية غري ال�سناعية، اأو العالجات الزراعية الطبيعية والع�سوية امل�ستقة من 
املال  وراأ�س  الرثوة  بقاء  ي�سمن  ال�سرتاتيجي،  الغذائي  الإنتاجي  التوجه  وهذا  املحلية.  والنباتات  املوارد 
اإنتاجها  املزارعون  يعيد  التي  الزراعية  امل�ستلزمات  على  العتماد  لأن  بلدنا،  داخل  وتدويرهما  وتدفقهما 
الذات  على  العتماد  يعني  وهذا  املحلية.  وال�ستهالك  الإنتاج  دائرة  نف�س  اإطار  يف  يكون  حمليا،  باأنف�سهم 

وحتقيق ال�ستقالل والأمن الغذائيني وطنيا.
وت�سنيعها  املحلية  الزراعية  املنتجات  وتنويع  اإنتاج  عملية  وحماية  وتطوير  دعم  مبكان  الأهمية  ومن 
واأ�سعارها  بحركتها  تتحكم  التي  اخلارجية  لالأ�سواق  ت�سديرها  اىل  الهرولة  بدل   ، وحمايتها  وتطويرها 
الأ�سعار  لنعود فيما بعد ن�ستورد منتجاتنا نف�سها م�سنعة وباأعلى  الأ�سعار  اأبخ�س  وكمياتها وتفر�س علينا 
من اإ�رضائيل واأوروبا واأمريكا.  اإذ اأن زيادة الطلب على ال�سلع الغذائية املنتجة يف م�سانع فل�سطينية بال�سفة 
والقطاع وتراكم بع�س الفائ�س الزراعي يجب اأن ي�سجع املزارعني الفل�سطينيني على زراعة املزروعات القابلة 
الذي  الزراعي  الت�سنيع  جمال  يف  ال�ستثمار  على  والعرب  الفل�سطينيني  امل�ستثمرين  حث  وبالتايل  للت�سنيع 

ت�سكل املحا�سيل الزراعية العربية مواده اخلام.
ومن نافل القول اأن جمتمعنا الريفي امتاز تقليديا وتاريخيا بالتنويع الزراعي والكتفاء الغذائي الذاتي.  
فلماذا اإذن الهرولة اىل تبني نظم واأمناط زراعية غريبة وق�سرية النظر ول تهدف  اإل اإىل حتقيق اأرباح �سهلة 
و�رضيعة على ح�ساب اأمننا الغذائي احلقيقي واحتياجاتنا الغذائية احلقيقية وبيئتنا ومياهنا وتربتنا واأجيالنا 
والوكالء  وامل�ستوردين  ال�سهيونية  ال�رضكات  جيوب  اىل  تتدفق  الأرباح  هذه  معظم  اأن   خ�سو�سا  القادمة 

وامل�سوقني يف الأ�سواق اخلارجية، بينما ل يبقى �سوى الفتات للمزارع املحلي.
وقد ثبت اأنه يف بلد كبلدنا، »متخلف« تنمويا ورازح حتت الحتالل ال�ستيطاين وفقري باملوارد الطبيعية، 
داخليا  متمحور  اإنتاجي  اقت�ساد  اإطار  يف  �سوى  زراعية  اقت�سادية  تنمية  عن  للحديث  م�ستقبل  ول  ل جمال 
بال�سبط،  نعنيه  ما  لالحتالل. وهذا  مقاوم  اقت�ساد  الإ�رضائيلية،  للمدخالت اخلارجية  التبعية  من  ومتحرر 
الحتياجات  توفر  التي  والبيئية  واملتنوعة  املتداخلة  )البلدية(  الع�سوية  بالزراعة  الفل�سطيني،  ال�سياق  يف 
الغذائية الأ�سا�سية النظيفة للنا�س، بحيث نتحرر من رحمة القت�ساد وال�سوق الإ�رضائيليني، وبالتايل نحقق 

ال�سيادة الغذائية للنا�س، الأمر الذي يعد �سكال اأ�سا�سيا من اأ�سكال ال�سيادة ال�سيا�سية.
اإىل املوارد والإمكانيات واملمار�سات والتجارب واملعارف الزراعية  اإن تطوير العملية الزراعية ا�ستنادا 
املحلية، يعد لب مفهوم الزراعة الع�سوية. واعتبار الزراعة الع�سوية باأنها »زراعة التقنيات العالية« كما كتب 
اإىل الكيماويات حتديدا،  اأن الزراعة امل�ستندة  بع�سهم، يعد مغالطة علمية، لأن العك�س هو ال�سحيح.  حيث 
لالآفات  الكيماوية  غري  املكافحة  وا�سرتاتيجيات  تقنيات  بينما  مرتفعة.  راأ�سمالية  كثافة  ذات  تعد  التي  هي 
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والأمرا�س الزراعية، حتتاج اإىل املعرفة الوا�سعة والعمالة واملهارة واخلربة الب�رضية، اأكرث من حاجتها اإىل 
الراأ�سمال والتقنيات العالية، مبعنى اأنها كثيفة املعرفة والعمل.

والبلدية  الع�سوية  املنتجات  عن  يتحدثون  الفل�سطينيني  الزراعة  »خرباء«  من  العديد  اأن  من  وبالرغم 
باعتبارها نظيفة وخالية من الكيماويات، وقد قطعت بع�س الدول الأوروبية �سوطا متقدما يف اإنتاجها، اإل اأنهم 
ي�ستكرثونها علينا، علما اأن باإمكاننا اإنتاجها ا�ستنادا اإىل تقاليدنا وتراثنا الزراعي البلدي والطبيعي املتنوع 
واملتداخل، مبعنى العمل على مراكمة واإغناء وتطوير التجارب واملعارف الزراعية املحلية احلكيمة والغنية.  
اإىل املدر�سة  اأما ما هو غري مفهوم النتماء  اأمر مفهوم ووا�سح،  اإىل مدر�سة الزراعة الكيماوية  اإن النتماء 
الفكرية التي تربر حتويل اأج�سامنا اإىل مكبات لالأو�ساخ الكيماوية الإ�رضائيلية والأوروبية والأمرييكة، حتى 

ِر�َسة وحمظورة يف دول الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة والدولة اليهودية.   لو كانت تلك الأو�ساخ مُمْ
وخال�سة القول، اإن البديل لل�سيا�سات واملمار�سات القت�سادية-الزراعية املهيمنة حاليا، والتي ل تعمل 
اإل على تعميق تبعيتنا وانعدام اأمننا الغذائي، يتمثل يف اتباع ا�سرتاتيجية اإنتاجية ت�ستند اإىل مواردنا وجتاربنا 
مع  )وبخا�سة  حمليا  ا�ستهالكه  بهدف  الغذاء  واإنتاجنا  اأول،  وتطويرها  الغنية  املحلية  الإنتاجية  وتقاليدنا 
خالل  من  ميكن،  ل  وبالتاأكيد،  ثالثًا.  للراأ�سمال  املحلي  التدوير  واإعادة  ثانيًا،  املتوا�سل(  ال�سكاين  التزايد 

الزراعة الكيماوية، اأن تتحقق مثل هذه ال�سرتاتيجية الإنتاجية.     
واإذا كان ل بد من الت�سدير، كما يروج عدد كبري من القت�ساديني وال�سيا�سيني الفل�سطينيني، فيجب األ 
يكون ذلك قبل تلبية احتياجاتنا الغذائية الأ�سا�سية من اإنتاجنا املحلي. ومن ثم باإمكان الزراعة الت�سديرية اأن 
ت�ستند اىل تنوع الإنتاج  )لأن يف التنوع يعّد تقليال للمخاطرة( وزراعة منتجات ع�سوية )خالية من الأو�ساخ 
وباإمكان  خا�سة،  والغربية  عامة  العاملية  الأ�سواق  يف  با�ستمرار  يزداد  الأخرية  على  فالطلب  الكيماوية(. 
مزارعينا التفوق يف هذا املجال وال�ستفادة من مزايا ا�سرتاتيجية حقيقية يف املناف�سة على الأ�سواق اخلارجية 

بالعتماد على قوتنا الزراعية املحلية الكامنة وتراثنا الزراعي الطبيعي والع�سوي الغني. 
ويف الواقع، متتلك الزراعة البلدية الفل�سطينية، حينما يجري العمل على اإغنائها وتطويرها وحتويلها اإىل 
التي  الفل�سطينية  الكيماوية  للزراعة  الأوىل خالفا  الدرجة  تناف�سية من  بيئية، متتلك ميزة  زراعة ع�سوية - 
ل ت�ستطيع منتجاتها املناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية نظرا لإغراق تلك الأ�سواق بكميات هائلة من  املنتجات 
»الأكرث جودة« والأرخ�س ثمنا.  فعلى �سبيل املثال، يت�سبب ا�ستخدام الكيماويات الزراعية يف حقول الزيتون 
يف تدين جودة زيت الزيتون الفل�سطيني الذي يعترب �سعره مرتفعا ب�سبب ارتفاع كلفة الإنتاج قيا�سا لأ�سعار 
زيوت بع�س الدول الأخرى مثل ا�سبانيا والربتغال واإيطاليا واليونان، الأمر الذي يفقد الزيت الفل�سطيني 

ميزته التناف�سية يف الأ�سواق اخلارجية.
وباإمكاننا اأي�سا اإدخال الزراعة الع�سوية لإنتاج املحا�سيل التقليدية التي لها اآفاق ت�سديرية جيدة وحتقق 
فوائد اقت�سادية و�سحية وبيئية حقيقية للمزارعني مثل احلم�سيات والبلح والعنب والتني وزيت الزيتون 
واخل�سار، ف�سال عن حما�سيل جديدة منا�سبة.  وباإمكاننا تطوير زراعة حما�سيل عليها طلب يف الأ�سواق 
كما  وغريها.   الطبية  والأع�ساب  وال�سم�سم  واخلروب  ال�سرب  مثل  العناية  من  قليل  اإىل  وحتتاج  اخلارجية 

ن�ستطيع تربية الدواجن واملوا�سي واإنتاج م�ستقات الألبان الع�سوية.  
اإن اأكرث ما ُيعّر�س الإنتاج الزراعي الفل�سطيني احلايل لل�سدمات اأنه يفتقر اإىل التخطيط يف اإطار اقت�ساد 
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وال�سوق  القت�ساد  تدمري  اإىل  الهادفة  ال�سهيونية  القت�سادية  ال�سيا�سات  ومواجهة  واملقاومة  ال�سمود 
الأمر  بال�سغوط اخلارجية،  التاأثر  النتاج غري ح�سني وح�سا�سًا جدا و�رضيع  الفل�سطينيني مما يجعل هذا 

الذي يهدد ا�ستمرارية وجوده.

الزراعة املدعومة �سعبيا

اأ�سدقائنا ومعارفنا واأقاربنا يف املدن على �رضاء  يف �سياق ال�سرتاتيجية الإنتاجية املقاومة، ميكننا ت�سجيع 
اخل�سار والفاكهة مبا�رضة من املزارعني ال�سباب البلديني )اأو الع�سويني( يف مزارعهم وحقولهم. وباإمكان 
جمموعات �سبابية طليعية من هوؤلء املزارعني  اإقامة �سبكات ت�سويق ودكاكني خا�سة بهم يف املدن والبلدات 

والقرى واملخيمات بحيث ي�سوقون فيها منتجاتهم الطبيعية والع�سوية.  
املال  تنظيم عملية مقاي�سة  امل�ستهلكني  باإمكان جمموعات من  اإنتاج زراعي نظيف �سحيا وبيئيا،  ول�سمان 
باملنتجات الزراعية مع مزارعني بلديني - ع�سويني من املالكني اأو الذين يتعاملون باملزارعة، اأو مع مزرعة 
املدعومة  بالزراعة  تعرف  اإنتاجية  مل�ساريع  عملية  البلدان، مناذج  بع�س  املدينة.  ويوجد حاليا، يف  يف  معينة 
جمتمعيا اأو »الزراعة باحلماية ال�سعبية«.  ويف مثل هذه امل�ساريع املجتمعية املكونة من منِتج زراعي )اأو اأكرث( 
املدينة(،  اأو  القرية  ال�سبابية يف  الأ�رض  اأغلب الأحيان جمموعة من  امل�ستهلكني )وقد تكون يف  وجمموعة من 
يدفع امل�ستهلك �سلفا للمنِتج يف بداية املو�سم مبلغا ماليا حمددا، لدعمه يف عملية الإنتاج مبختلف مراحلها.  ويف 

املقابل، يح�سل امل�ستهلك على ن�سبة معينة من الإنتاج. وميتلك امل�ستهلك راأيا مقِررا يف ما �سُيزرع.  
ويف العام 2003، خا�ست مثل هذه التجربة نحو 17 اأ�رضة فل�سطينية، من بينها اأ�رضة موؤلف هذه الورقة، 
ومعظم هذه الأ�رض عبارة عن اأ�رض �سابة يف حمافظة رام اهلل والبرية، حيث ارتبطت تلك الأ�رض ب�سكل مبا�رض مع 
مزارع ع�سوي من البرية، ميار�س الزراعة البلدية وتربية املاعز واخلراف والدجاج.  وامتاز اإنتاج املزارع 
الع�سوي بكونه نظيفا وخاليا من الكيماويات الزراعية. وقد كان يزود جمموعة العائالت بت�سكيلة منوعة من 

اخل�رضاوات والفاكهة، ف�سال عن احلليب واجلبنة البلدية والبي�س البلدي وحلم اخلروف.  
ف�سال  الع�سوية،  والفاكهة  باخل�سار  امل�ستهلكني  تزود  التي  املجتمعية  امل�ساريع  من  معينة  مناذج  وهناك 
اأكرث �سمن امل�رضوع، بحيث  اأو  البلدي، وقد ي�سارك هوؤلء يف ملكية بقرة  البي�س  عن كمية غري حمددة من 
ي�ستفيد من حليبها البلدي وغري املعالج كال الطرفني )امل�ستهلكون واملنتجون( على حد �سواء. وقد تختلف 
اآليات العمل والإنتاج من م�رضوع لآخر، ولكن يف معظم احلالت يدفع امل�ستهلك ر�سما حمددا يف بداية املو�سم 
امل�ساركة مالية دائما، فقد  اأن تكون  الإنتاجية.  ولي�س بال�رضورة  اأو يف الرثوة  املنِتج يف املخاطرة  مل�ساركة 
ي�ساهم امل�ستهلك من خالل عمله بامل�رضوع، �سواء بالفالحة اأو باحل�ساد اأو بالتوزيع.  وقد يكون امل�ستهلك 
نف�سه منتجا ملنتجات بلدية ل ينتجها امل�رضوع الذي ينتمي اإليه، وبالتايل قد تكون م�ساهمته، كليا اأو جزئيا، 
عبارة عن مقاي�سة بع�س منتجاته مبنتجات اأخرى يف امل�رضوع.  وتعد الزراعة املدعومة جمتمعيا اأ�سلوبا فعال 
لت�سويق املنتجات الع�سوية )اأو البلدية( يف مواقع ال�ستهالك باملدن اأو باملخيمات الفل�سطينية. وعادة ما يتم 
نقل منتجات امل�رضوع اأو التعاونية اإىل نقطة جتميع متفق عليها )مثال: بيت اأحد الأع�ساء( حيث يتم من هناك 
اإعادة توزيعها حمليا.  وحتل هذه العملية مكان �سل�سلة املتاجر الكبرية واأ�سعارها املرتفعة )ب�سبب تكاليف 
التغليف والنقل والت�سويق وغريها( وتدعم املزارع البلدي ال�سغري، بحيث متنحه ا�ستقاللية اأكرب عن اإمالءات 

ال�سوق والتجار، وت�سمن عمليا تزويد امل�ستهلك مبا�رضة بالغذاء الع�سوي الطازج ذي اجلودة العالية.

الفعل التنموي املقاوم وخرافة التنمية حتت ب�ساطري الحتالل
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

الن�ساط االقت�سادي غري الر�سمي

جهة  من  اخلا�س(  )القطاع  ال�سوق  اقت�ساد  من  لكل  والطفيلية  ال�ستهالكية  البنية  اأن  الوا�سح  من 
العمل  عن  العاطلني  من  ال�سخم  العدد  امت�سا�س  على  لوحدها  قادرة  غري  اأخرى،  جهة  من  العام  والقطاع 
يف ال�سفة والقطاع، علما باأن للقطاع العام قدرة ت�سغيلية اأكرب من القطاع اخلا�س. من هنا، ويف ظل واقعنا 
القت�سادي الراهن حيث البطالة املرتفعة وتاآكل كبري يف املداخيل، تربز اأهمية القت�ساد غري الر�سمي الذي 
ي�سكل املتنف�س الوحيد عمليا لفائ�س احتياطي الطاقة الب�رضية املحلية، لي�س فقط العاطلة عن العمل بل اأي�سا 
العديد من عمالنا وموظفينا الذين يتقا�سون »اأجور الفقر«.  حيث بامكان الأخريين تعوي�س اأجورهم املتدنية 
جدا، عرب ممار�ستهم ن�ساطات انتاجية »غري ر�سمية« )لي�س بال�رضورة زراعية فقط( توؤمن لهم دخال ا�سافيا 
اأو �سلعا ا�ستهالكية اأ�سا�سية لعائالتهم، تعطيهم �سعورا اأكرب بالأمن املعي�سي وتقلل من تبعيتهم الكلية للجهة 

التي ت�سغلهم.
اأن  ال  معينة،  مادية  قيما  ي�سيف  الذي  الن�ساط  عن  عبارة  القت�سادي  الن�ساط  اأن  من  الرغم  وعلى 
القت�ساديني »الر�سميني« ل يقرون بهذه القيم املادية ال يف حالة امكانية قيا�سها �سعريا يف ال�سوق عندما تباع 
ال�سلع اأو اخلدمات ل�سخ�س اأو جهة ما.  لكن هذا التعريف للقيمة امل�سافة حمدود وغري كاف لأنه يتجاهل 
الن�ساط القت�سادي-الجتماعي يف اطار القت�ساد غري الر�سمي، كالب�ستنة والن�ساط النتاجي املنزيل والعمل 

الزراعي الن�سائي الذي يولد جزءا كبريا وهاما من النتاج الزراعي الفل�سطيني.    
وتطبيق  تبني  احلالية،  ال�سيا�سية-القت�سادية  ظروفنا  �سمن  يف�سل،  اقت�سادية،  نظر  وجهة  ومن 
ا�سرتاتيجية اأ�سا�سها التمحور الداخلي حول الذات )يف �سوقنا املحلي(، بدل التوجه نحو الأ�سواق اخلارجية، 
وذلك ب�سبب م�ساكل التجارة اخلارجية الكثرية التي ت�سعها اأمامنا ا�رضائيل وجهات خارجية اأخرى، وكذلك 
اأنظمة الت�سويق الغربية الرفيعة واملعقدة واملتقدمة التي ل ن�ستطيع جماراتها، �سمن ظروفنا  اإىل  افتقارنا 

واأو�ساعنا الراهنة.

تقليل التبعية للطاقة االأحفورية

ال�سبابي وحتفيزه نحو  التوجه  بد من ت�سجيع   املقاومة، ل  النتاجية  التنموية  �سياق ال�سرتاتيجية  يف 
تنفيذ  مبادرات وابتكارات بيئية ت�سب مبا�رضة يف �سميم اقت�ساد املقاومة، وتقلل بالتايل تبعيتنا لالحتالل 
وتخف�س ا�ستهالكنا ل�سلعه غري الغذائية، واملُ�َسنََّعة من موارد غري متجددة، مثل الطاقة الكهربائية الكربونية 
التي ت�سرتى من الحتالل، ووقود التدفئة والتربيد ووقود ال�سيارات الذي ن�سرتيه من ال�سهاينة )كالبنزين 
وال�سولر(.  فال بد اإذن، من حتفيز املبادرات ال�سبابية املن�سجمة مع البيئة مثل اإنتاج الكهرباء املنزلية لالإنارة 
والت�سخني والتدفئة والتربيد من م�سادر طبيعية متجددة )اخلاليا ال�سم�سية، الرياح، طاقة الو�سع واجلاذبية 
ملوج البحر يف غزة مثال(، وتوليد غاز امليثان لال�ستعمال املنزيل من النفايات الع�سوية، وغري ذلك من التقنيات 

البيئية املعززة لو�سعنا البيئي والداعمة للتوجه القت�سادي املقاوم!
وبالإ�سافة للبعد البيئي الكامن يف ا�ستخدام م�سادر الطاقة املتجددة، يت�سمن هذا ال�ستخدام اأي�سا، يف 
احلالة الفل�سطينية، بعدا تنمويا وطنيا، حيث �سيقلل من اعتمادنا على الطاقة الأحفورية )الكهرباء، البنزين، 
ال�سولر، الغاز واملحروقات ب�سكل عام( وم�سدرها الوحيد الدولة اليهودية التي تتحكم بعملية ت�سويقها اأو 
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حجبها عنا، ف�سال عن التحكم بنوعيتها وجودتها. ويف املح�سلة، �ستنخّف�س كثريا النفقات على الطاقة النفطية 
ذلك،  على  عالوة  الفل�سطيني.  ال�سوق  يف  املحلي  الراأ�سمال  تدوير  اإعادة  عملية  باملقابل  وتتعزز  ال�سهيونية 
ت�ساهم م�ساريع الطاقة املتجددة يف القرى الفل�سطينية النائية واملحا�رضة بامل�ستعمرات والقواعد الع�سكرية 

ال�سهيونية، يف تثبيت اأهاليها على اأر�سهم.
اخلرباء  حتفز  اأن  بد  ل  الوطنية  والتنموية  البيئية  ال�رضورة  اإن  القول  ميكننا  ورد،  ما  اإىل  ا�ستنادا 
جمال  يف  ال�ستثمار  وجدوى  بفر�س  املتعلقة  الدرا�سات  �سياغة  على  والطاقة،  البيئة  قطاعي  يف  والعاملني 
التكنولوجيا البديلة والفعالة واملوفرة للطاقة، ويف امل�ساريع املعتمدة على الطاقة املتجددة، ف�سال عن ر�سم 
املنا�سبة وتطبيقها. وهذا يتطلب، على �سبيل املثال ل احل�رض، تطوير الإمكانيات  اخلطط وال�سرتاتيجيات 
ال�سم�سية، ومتو�سط �سطوع  الطاقة  املواقع لال�ستفادة من  اأف�سل  الالزمة حول  املعلومات  البحثية وتوفري 
ال�سم�س واملتو�سط اليومي ل�سدة الإ�سعاع على ال�سطح الأفقي يف املناطق املختلفة، وم�سادر الرياح يف املدن، 

ومواقع وجودها، وغري ذلك من املعلومات العلمية والعملية ال�رضورية.    

فر�ض اال�ستثمار يف م�ساريع �سناعية غري زراعية

ومقاوم  منتج  فل�سطيني  اقت�ساد  بناء  هو  املرحلة  هذه  الأكرب يف  والتنموي  القت�سادي  الهدف  كان  اإذا 
ل�سالح  املحلي  الفائ�س  ي�رضب  وبالتايل  الأجنبية  ال�سلع  ي�ستوعب  ا�ستهالكيا  اقت�سادا  ولي�س  وم�ستقل 
القت�ساديات اخلارجية، فال بد لنا من الجابة على ال�سوؤالني التاليني:  ما هي فر�س ال�ستثمار يف م�ساريع 
اأو ور�س انتاجية و�سناعية فل�سطينية تتجاوب مع اأمناط وكميات ال�ستهالك املحلية؟ وما هو الدور التنموي 
الفل�سطينية يف  الفنية والأكادميية  املهرة والكوادر  املحلية والعمال  القت�سادية  والقدرات  بالكفاءات  املنوط 
اإطار العملية التنموية املن�سودة؟ كمدخل لالجابة على هذين ال�سوؤالني بودي ال�سارة اىل مثال الرتفاع العام 
يف ن�سبة البيوت الفل�سطينية التي متتلك �سلعا معمرة، الأمر الذي يدل على اأن طاقة ال�سوق فيما يتعلق بهذه 
ال�سلع يف ال�سفة والقطاع ازدادت با�سطراد يف ال�سنوات الأخرية.  وهذه احلقيقة يفرت�س اأن تقود التنمويني 
واملبادرين الفل�سطينيني والعرب اىل ا�ستثمار الفر�س املعقولة لتاأ�سي�س ور�س وم�ساريع �سناعية تقوم بانتاج 
بع�س هذه ال�سلع اأو �سيانتها وجتميعها.  وميكن القول باأن هذا التوجه ي�سكل بديال اقت�ساديا وتنمويا ملا 
يحدث الآن من تبديد لرثواتنا املحلية وتهريب الفائ�س الفل�سطيني ل�سالح الراأ�سمال ال�رضائيلي والأجنبي.

ولت�سبح ال�سورة اأكرث و�سوحا فيما يتعلق باآفاق ال�ستثمار يف هذا املجال، يكفي اأن نتذكر اآلف احلوانيت 
واملتاجر الفل�سطينية التي تبيع �سلعا معينة، كالأدوات الكهربائية واملنزلية والبال�ستيكية وقطع الغيار وغري 
ذلك، والتي ل يقابلها ور�س اأو م�سانع لنتاج هذه ال�سلع، ناهيك عن قلة الكوادر الفنية الفل�سطينية املتخ�س�سة 
ب�سيانة الآلت واملاكنات.  اإذ اأن التحديث الآيل املحدود يف بع�س الفروع وخا�سة ال�سناعات الغذائية والبناء 
والبال�ستيك والن�سيج والكيماويات وغريها، مل يوازه تدريب وا�ستيعاب فنيني فل�سطينيني خمت�سني ب�سيانة 

املاكنات، والتي )اأي ال�سيانة( غالبا ما يقوم بها فنيون ا�رضائيليون واأجانب.
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اال�ستهالك امل�ستدام يف �سياق االقت�ساد املقاوم)37(

يتطلب التوجه التنموي املقاوم، حماربة النزعة ال�ستهالكية املهيمنة واملتمثلة لي�س فقط يف �رضاء املنتجات 
الإ�رضائيلية والغربية بل حتى ال�سلع الكمالية املحلية، وبالتايل ل بد من ن�رض الوعي التنموي وال�ستهالكي 
يف  اأنف�سنا  تثقيف  عرب  وطني،  بيئي  ا�ستهالك  منط  وتكري�س  ال�ستهالك  تر�سيد  يعني  الذي  الوطني  البيئي 
بيوتنا ومدار�سنا وجامعاتنا وموؤ�س�ساتنا العامة وغريها، على ا�ستهالك املنتجات الفل�سطينية والعربية البيئية 

ال�رضورية التي ميكن اأن ت�ستبدل تدريجيا املنتجات الإ�رضائيلية والأجنبية الأخرى.
اإىل احلد الأدنى من م�سرتياتنا، والرتكيز على �رضاء منتجات  النزعة ال�ستهالكية والتقليل  اإن حماربة 
التي  املحلية  ال�سلع  باقتناء  اإجمال  واللتزام  طبيعية،  مواد  من  اإنتاجها  مت  ومو�سمية  بلدية  حملية،  غذائية 
تعر�ست لأدنى قدر من الت�سنيع ومل ت�سافر م�سافات طويلة، واأُْنِتَجت بطريقة ع�سوية واأخالقية وحتتوي 
على حد اأدنى من التغليف القابل لإعادة ال�ستعمال والتدوير- اإن اللتزام بكل ذلك يعد اأقل كلفة، ويقلل من 
نفقات املوا�سالت، ويدور نقودنا داخل بلدنا ويعزز التجارة املحلية، وي�سب يف طاحونة احلفاظ على مواردنا 
ان�سجام هذا  ناهيك عن  الطاقة،  ا�ستهالك  البيئي وال�سحي، وي�ساهم يف احلد من  التلوث  املحلية ويقلل من 

التوجه مع اقت�ساد ال�سمود واملقاومة.   
واملفارقة اأننا يف املا�سي غري البعيد، كنا نعي�س يف عامل من املوارد الطبيعية الكثرية وال�سلع ال�ستهالكية 
الرخي�سة  ال�سلع  على  القائم  الأرعن  ال�ستهالكي  النفالت  من  نحيا يف ع�رض  فاأ�سبحنا  اليوم،  اأما  القليلة، 
التي تنتجها قوى عاملة رخي�سة يتم ا�ستغاللها، بل ا�ستعبادها، يف دول العامل الثالث.  ي�ساف اإىل ذلك، اأن 
ال�سناعات ال�سخمة التي تقف خلف منظومة ال�ستهالك الرعناء، تقوم بعدد ل نهائي من املناورات التجارية، 
العدالة  مببادئ  اللتزام  مت  التي  ال�سلعة  نختار  بحيث  حكيما،  ا�ستهالكيا  خيارًا  ممار�ستنا  دون  حتول  كي 

الجتماعية والبيئية اأثناء عملية اإنتاجها، كما مت تفادي الإ�رضار الذي ل لزوم له مبوارد  الطبيعة.
اإزاء هذا النفالت ال�ستهالكي، من الوا�سح اأن املبداأ الأ�سا�سي لالقت�ساد الراأ�سمايل التقليدي والقائل 
باأن منو ال�ستهالك �رضوري للحفاظ على اقت�ساد �سليم، قد ف�سل ف�سال ذريعا يف احلفاظ على احلد الأدنى 
من التوازنات القت�سادية والجتماعية والبيئية، وبخا�سة اأن تطبيق هذا املبداأ ت�سبب وما يزال يف ا�ستنزاف 
اأن الزعم القت�سادي القائل باأنه بدل من  اأ�سعارها.  كما  املوارد وتاآكلها، ف�سال عن الرتفاع املتوا�سل يف 
ا�ستهالك املوارد واإنتاج ال�سلع املادية، يجب الت�سديد على القت�ساد املايل وبالتايل تعزيز الن�ساط القت�سادي- 
هذا الزعم مل يثبت �سحته يف الأزمة القت�سادية »العاملية« الأخرية، حيث ت�سخمت الديون ب�رضعة اأكرب من 

الإنتاج الفعلي.  
وتتمثل اخلطوة الأوىل نحو تغيري الواقع ال�ستهالكي غري املتوازن واملري�س، يف ترجمة مواقفنا النظرية 
الإيجابية اإىل �سلوك وممار�سة.  اإذ ل يكفي اأن نفهم ونعرف، بل الأهم اأن نطبق معرفتنا، كاأن نكرث من ا�ستعمال 
املوا�سالت العمومية وبالتايل اأن ن�سهم يف التقليل من التلوث الناجت عن مركباتنا اخلا�سة ونقلل من ا�ستهالك 

37. هذا الق�سم الذي يعالج ال�ستهالك امل�ستدام من زاوية اقت�ساد املقاومة، ماأخوذ من ورقة �سابقة اأعددتها لـِ»�سبكة املنظمات الأهلية 
اإىل موؤمتر »ريو 20+«  الفل�سطينية« يف ني�سان 2012 بعنوان »نحو اقت�ساد فل�سطيني اأخ�رض«، حيث دجمت يف ورقة ال�سبكة املقدمة 

العاملي )يف حزيران 2012(.
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الوقود الأحفوري الذي تتحكم به �رضكات الحتالل، واأن نقت�سد يف ا�ستهالك املياه، واأن ل ن�ستعمل الأدوات 
املعدة لال�ستخدام مرة واحدة، واأن ن�سلح الأ�سياء ونعيد ا�ستعمالها  بدل من �رضاء �سلع جديدة. وهكذا، 
بالإ�سافة اإىل البعد البيئي، فاإننا نقت�سد اأي�سا يف اأموالنا ونزيد من قدرتنا على مواجهة غالء املعي�سة، ونعزز 

من نهجنا القت�سادي وال�سيا�سي املقاوم.
الطاقة  ا�ستعمال  كتقلي�س  وعاداته،  ال�ستهالك  اأمناط  تغيري  يعني  واملقاوم،  امل�ستدام  ال�ستهالك  اإذن، 
الأحفورية، وقف اأو تقليل كميات الطعام التي يقذف بها اإىل املزابل، تف�سيل ال�سلع املعاد تدويرها، وتف�سيل 
ال�سلع التي تت�سمن كفاءة الطاقة وب�سمة كربونية متدنية، ف�سال عن توجيه فائ�س الدخل نحو ا�ستهالك 
اخلدمات والن�ساطات الرتفيهية غري املادية، والت�سالت والرتبية والتعليم، بدل من ا�ستهالك ال�سلع املادية.

و�سمن القائمة الطويلة للتغريات املطلوبة يف العادات ال�ستهالكية، يربز جمالن اأ�سا�سيان: اأول، ا�ستهالك 
اخلدمات بدل من ال�سلع املادية.  وثانيا، ال�ستهالك اجلماعي لل�سلع.  

ال�ستهالك الوطني امل�ستدام ل يهدف اإىل خف�س م�ستوى املعي�سة، بل حتديدًا، التفتي�س عن فر�س جتارية 
واقت�سادية ابتكارية جديدة، تتنا�سب مع الحتياجات وال�سوق املحليني.  

الفعل التنموي املقاوم وخرافة التنمية حتت ب�ساطري الحتالل
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4. خال�سة وا�ستنتاجات
اإزاء الواقع اجليو�سيا�سي والدميغرايف الكولونيايل الذي يهدد، ب�سكل خا�س، جمرد وجود وا�ستمرارية 
من تبقى من فالحينا ومزارعينا على اأرا�سيهم، فاإن الطريق الوحيد الذي اأمامنا، هو العمل باجتاه العتماد 
كافة  ممار�سة  عرب  احلقوق  وانتزاع  خارجية،  وموؤ�س�سات  جلهات  التبعية  ذهنية   من  والتحرر  الذات  على 
اأ�سكال الن�سال امل�رضوعة، بالتوازي مع العمل على حماولة جتاوز الأزمة البنيوية يف اأمناط النتاج الفل�سطينية 

ال�سائدة، وذلك من خالل ما يلي:
اأول:  اأن ل يكون اأ�سا�س »النمو« القت�سادي جمرد تو�سيع الأ�سواق اخلارجية )زيادة الطلب اخلارجي( 
اإىل  والعربية  الفل�سطينية  ال�ستثمارات  توجيه  اإعادة  بل  الأعمال«،  »رجال  من  حفنة  اأرباح  زيادة  ل�سالح 
لأن  بهما،  ال�ستثمار  »املانحني«  م�سلحة  من  لي�س  اللتني  والزراعة  الأر�س  راأ�سها  وعلى  املنتجة  القطاعات 
اقت�ساد  اإطار  يف  للنا�س  الأ�سا�سية  الحتياجات  اإنتاج  على  الرتكيز  بهدف  وذلك  ذلك،  من  متنعهم  ا�رضائيل 
املقاومة الذي يركز على كثافة العمل بدل من كثافة الراأ�سمال التي ل ت�سمن �سوى ت�سغيل جزء هزيل من قوة 

العمل العاطلة.
ثانيا:  زيادة النتاجية من خالل زيادة ال�ستثمار يف تنمية املوارد الب�رضية، عرب التثقيف والتدريب امل�ستمرين 

يف هذا الجتاه.
الزراعية(،  املحلية )خا�سة  املوارد  املعتمدة على  ال�سناعة  التي تخدم  التحتية  البنية  اإن�ساء/تطوير  ثالثا:  

بالتوازي مع زيادة القدرات النتاجية يف هذا املجال.
الأ�سا�سية  الحتياجات  تلبية  على  الن�ساط  هذا  قدرة  مبدى  تنموي  ن�ساط  اأي  ف�سل  اأو  جناح  قيا�س  رابعا:  
لل�رضائح ال�سعبية، ويف الوقت نف�سه ت�سخري موؤ�رضات النمو القت�سادي والت�سخم والقدرة التناف�سية خلدمة 

القيا�س ال�سابق ولي�س خلدمة الأرباح اخلا�سة.
خام�سا:  تقوية وتعزيز ودمقرطة البنى املوؤ�س�ساتية اجلماهريية )املنتخبة انتخابات نزيهة حرة( كالنقابات 
القرارات  اتخاذ  يف  البنى  هذه  ت�ساهم  بحيث  املختلفة،  ال�سعبية  واملنظمات  والأطر  الفالحني  واحتادات 

القت�سادية - التنموية وال�سيا�سية الفعالة على م�ستوى التخطيط والتنفيذ.
من  بد  ل  الحتالل(،  »تنمية« يف ظل  نقول  )ول  املقاوم  التنموي  الفعل  اأو  املقاومة،  اقت�ساد  �سياق  ويف 
التخلي عن اللت�ساق  باملوؤ�رضات القت�سادية التقليدية التي ف�سلت يف اإعطائنا تو�سيفا �سادقا جلودة حياة 

ال�رضائح ال�سعبية )غالبية ال�سكان( ورفاهيتها ومدى تلبية احتياجاتها.
اإىل حالة  للو�سول  اأ�سا�سيا  الزراعي والغذائي ي�سكل �رضطا  اأن ال�ستقالل يف النتاج  القول،  نافل  ومن 
الأمن الغذائي احلقيقي، وبالتايل ال�سيادة على الغذاء.  ولإجناز ال�ستقالل الزراعي ل بد من العتماد على 
ابتكار تقنيات زراعية طبيعية وحيوية  املعارف والتجارب واخلربات املحلية وتطويرها، من خالل  خمزون 
�سديقة للبيئة، وت�سجيع البحث العلمي امل�ستند اإىل جتارب وتطبيقات املنتجني واملزارعني اأنف�سهم، يف جمالت 
الري ومعاجلة املخلفات الزراعية والع�سوية وال�سائلة، وحت�سني نوعية البذور املحلية والبلدية، وغري ذلك.  

ويتناق�س هذا التوجه مع ا�ستمرارية التبعية للغذاء الإ�رضائيلي والأجنبي. 
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واأمام الواقع القت�سادي الكولونيايل، فاإن توفري مقومات الأمن الغذائي ال�سرتاتيجي يتطلب بالدرجة 
الحتياجات  تلبي  التي  ال�سرتاتيجية  الزراعية  ال�سلع  اإنتاج  على  عموما  والنا�س  املزارعني  ت�سجيع  الأوىل 
الغذائية املحلية اأول.  ويف اإطار ال�سرتاتيجية الزراعية نف�سها، ل بد من ت�سجيع امل�ساريع ال�سناعية املحلية 
الع�سوية والبلدية  الزراعية  املنتجات  اأ�سا�سا على ت�سنيع  اأموال كبرية، وتعتمد  اإىل روؤو�س  التي ل حتتاج 
املثال،   �سبيل  على  وباإمكاننا،  املحلية.  واملهارات  املوارد  من  ال�ستفادة  طريق  عن  جيدا  دخال  وتدر  املحلية 
ت�سنيع الع�سائر الطبيعية والع�سوية من العنب والرمان والبندورة والتفاح والربتقال وغريها، ف�سال عن 
بهدف  ذلك  وغري  الباذجنان،  معجون  اأو  املتبل  و�سناعة  وامللنب،  الدب�س  ل�سناعة  واخلروب  العنب  ت�سنيع 
الت�سويق املحلي والت�سدير لالأ�سواق اخلارجية.  كما ميكننا اأي�سا اإن�ساء م�ساريع لتجفيف املحا�سيل بالطاقة 
ال�سم�سية وت�سنيعها وتعليبها، ف�سال عن اإن�ساء م�سانع لإنتاج الألبان وم�ستقاتها بحيث يتم ت�سويق املنتجات 

من خالل تعاونيات لت�سويق املنتجات الع�سوية.  
اإن اأية عملية ت�سنيع ل يجوز اأن تتم على ح�ساب القطاع الزراعي، واإل فان النتائج لن تكون اأف�سل من 
العديد من البلدان »املتخلفة« التي ت�سببت جتاربها الت�سنيعية املدمرة للزراعة يف انهيار ال�سناعة والزراعة 
معا وتفاقم م�سكلة اجلوع وحتول هذه البلدان اىل م�ستورد رئي�سي للمواد الغذائية الأ�سا�سية بعد اأن كانت 

م�سدرة لها.
لكن  امل�ستقلة،  الذاتية  التنمية  اأجل  من  املعركة  يف  واأهميته  الت�سنيع  �رضورة  على  عاقالن  يختلف  ول 
ال�سوؤال احلا�سم الذي يحتاج اىل اإجابة دقيقة هو:  اأي نوع من الت�سنيع ينا�سب ال�سفة والقطاع الرازحني 
حتت احتالل ا�ستيطاين ع�سكري؟  اذ اأن افتقارنا للر�ساميل ليعني باأن ن�سمح للراأ�سمال الأجنبي العمل بحرية 
مطلقة، بل ل بد من الرتكيز على الت�سنيع الزراعي وزيادة الإنتاج الغذائي وتنويعه وحمايته، مبا ي�سمن 
التاأ�سي�س لقت�ساد املقاومة يف مواجهة �سيا�سات احل�سار واخلنق والتجويع ال�سهيونية، ف�سال عن حت�سني 
ال�سناعة  �سوق  تو�سيع  اإىل  توؤدي  اقت�سادية  دورة  �سيخلق  الذي  الأمر  اإجمال  الريف  اأهل  معي�سة  م�ستوى 
املحلية وبلورة �سناعات جديدة، مبا يف ذلك اإنتاج بع�س التجهيزات الزراعية ال�سغرية واإ�سالحها.  مبعنى 
اأن يكون من�سجما مع عملية ربط ال�سرتاتيجية الزراعية بالتنمية ال�سناعية انطالقا من  اأن الت�سنيع ل بد 

الإمكانيات املتوفرة بحيث تبنى هذه العملية على اأ�سا�س تكاملي مع الأقطار العربية املجاورة.  
ان اأي ا�ستثمار لروؤو�س الأموال اخلارجية يف ال�سناعة ل بد اأول اأن يركز على ال�سناعات الزراعية واأن 
من  ويزيد  ا�ستريادنا  من  يقلل  اأن  وثانيا  وي�سحقها،  القائمة  ال�سناعات  يكرر  اأن  ل  جديدة  �سناعات  يخلق 
انتاجنا وينوعه، وثالثا اأن يزيد من راأ�س املال املحلي لال�ستثمار ال�سناعي طويل املدى ورابعا اأن يجد اأ�سواقا 
تقنيات ومهارات  لنا  ينقل  اأن  واأخريا  �سوقه،  الفل�سطيني  املنتج  ي�سلب من  اأن  ل  ال�سناعي،  لالنتاج  جديدة 

جديدة، ل اأن ي�ستغل نق�س التقنيات واملهارات املحلية مل�سلحته.
ويجب األ يغيب عن بالنا اأبدا، اأن الراأ�سمال الأجنبي والإ�رضائيلي ووكالءه الفل�سطينيني يف ال�سفة والقطاع 
ا�ستنزاف  يتم حتقيقها من خالل  اأرباح مرتفعة  ن�سبة  ا�ستثمارية �سهلة وذات  اآفاق  با�ستمرار عن  يفت�سون 
طاقة ال�ستهالك الفل�سطينية. ومعنى ذلك اإ�سعاف كبري للقدرة التناف�سية لدى املبادرين الفل�سطينيني والعرب 
املنتجني املحتملني، و�سحق قدرتهم على املبادرة يف تاأ�سي�س م�ساريع انتاجية و�سبكات ت�سويق خا�سة بهم.  
كما اأن ا�ستباحة احتكارات الغذاء الإ�رضائيلية والأجنبية لل�سوق الفل�سطيني �ستت�سبب يف اآثار بيئية و�سحية 
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الفل�سطيني  ال�سوق  اإغراق  ب�سبب  الفل�سطيني  للمجتمع  العامة  التنوع احليوي وال�سحة  ناحية  مدمرة، من 
باملحا�سيل املعدلة وراثيا، وخا�سة املنتجات الغذائية الأ�سا�سية، كالقمح والذرة وغريهما يف ظل غياب الرقابة 
اإىل  تتدفق  التي  الواردات  ال�سيادة على  اإىل  تفتقر متاما  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأن  علما  الر�سمية،  الفل�سطينية 

ال�سوق الفل�سطيني من خالل القنوات واملوانئ الإ�رضائيلية.
اإن الزراعة على قاعدة »اقت�ساد ال�سوق« واملدخالت اخلارجية الكبرية، قد مت تطويرها يف الغرب اأ�سال 
لتتالءم مع مناخات واأمناط زراعية خمتلفة عن منطقتنا ول عالقة لها باحلاجات احلقيقية ملزارعينا. وبالتايل 
الزراعية  واملعارف  والتجارب  للممار�سات  وتغييب  املحلية  والإمكانيات  املوارد  نحو  التوجه  يف  غياب  هناك 
املحلية التي اكت�سبها وطورها مزارعونا القدامى، ف�سال عن عدم الهتمام باملحا�سيل والبذور واحليوانات 
البلدية مع اأن البحث الزراعي الر�سمي غالبا ما يركز على دعم املزارعني املي�سورين والقادرين على �رضاء 
التقنيات وامل�ستلزمات الزراعية »احلديثة« التي ل ي�ستطيع معظم املزارعني احل�سول عليها ف�سال عن كونها 

غري منا�سبة للزراعات البعلية ذات املدخالت اخلارجية املنخف�سة.
ويف ظل الواقع الإ�ستعماري ال�ستيطاين، فاإن القت�ساد الفل�سطيني الوحيد املمكن والواقعي الذي يحقق 
ال�سيادة الفل�سطينية الفعلية على الغذاء، هو القت�ساد الوطني ال�سعبي املقاوم الذي يوفر مقومات ال�سمود 
القت�سادي واملعي�سي ال�رضوري ملواجهة الإحتالل. وي�ستند منوذج اقت�ساد املقاومة اإىل تدعيم البنية الإنتاجية 
الزراعية وال�سناعية الوطنية ال�سعبية املتمحورة داخليا يف ال�سوق املحلي والتي تنتج الإحتياجات الأ�سا�سية 
لل�رضائح ال�سعبية، وبالتايل حتررنا من التحكم ال�سهيوين يف عملية اإطعامنا وجتويعنا من خالل اإطالق العنان 
للحريات واملبادرات ال�سعبية املعتمدة على الذات وامل�ساريع الإنتاجية العامة والتكامل القطاعي، والن�ساطات 
الزراعية غري الر�سمية التي تتميز بالتنوع الإنتاجي وتوفر الأمن الغذائي للنا�س.  وعمليا، ي�سكل هذا التوجه 
الفل�سطيني والقت�ساد ال�رضائيلي. ويف املح�سلة، يعني  مدخال واقعيا وممكنا لفك الرتباط بني القت�ساد 

اقت�ساد املقاومة ت�سجيع وتنمية ثقافة الإنتاج والإدخار كبديل لثقافة ال�ستهالك والإحلاق.
وحيث اأننا نفتقر اإىل اأهم �رضوط التنمية والتطور، اأي ال�سيادة ال�سيا�سية وال�سيطرة على الأر�س واملوارد 
الطبيعية، فال يجوز ا�ستبدال امل�ساركة ال�سعبية يف العملية التنموية باخلدمات، بل العمل يف كال الجتاهني معا.  
واملطلوب بلورة ا�سرتاتيجية تنموية للمقاومة، تتجاوز بريوقراطية املوؤ�س�سات، وتلتحم باجلماهري التي اأ�سد 
اإليه الجراءات الكفاحية والتنموية ال�سعبية امللمو�سة واملرئية، ب�سكل من�سق بني خمتلف الأطر  ما حتتاج 

اجلماهريية والنقابات والأحزاب واملوؤ�س�سات »الأهلية« وغريها.
وطاملا اأن التنمية احلقيقية مرتبطة ع�سويا بال�سيادة ال�سيا�سية وبال�سيطرة على الأر�س، وطاملا اأننا نفتقر 
تتطلب  الفل�سطيني اخلا�س،  �سياقنا  التنموي، يف  العمل  بديهيات  فاإن  الأر�س،  على  وال�سيطرة  ال�سيادة  اإىل 
بلورة ا�سرتاتيجية تنموية هجومية م�سادة للن�ساط ال�سهيوين الذي ي�ستهدف الر�س والن�سان الفل�سطيني 
الذي يفرت�س اأن يكون حمور العملية التنموية. وهنا قد تتخذ العملية التنموية اأ�سكال جديده ومتميزة من 

الن�ساطات ال�سعبية الالمركزية، من خالل جلان الأحياء والتنظيمات ال�سعبية وغريها.
الذي يعني عدم اقت�سار  الأمر  التعبوي،  الدور  اأن ي�سري جنبا اىل جنب مع  بد  التنموي، ل  الفعل  اإذن، 
هذا الفعل على الدور املوؤ�س�ساتي اخلدماتي و»املهني« املحدود الذي قد يزيد من عزلة املوؤ�س�سات »التنموية« 
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وعامليها عن ال�رضائح الجتماعية ال�سعبية وي�سلخها عن متطلبات هذه ال�رضائح، بعيدا عن الن�ساط الن�سايل 
الوطني، خا�سة، يف ظل غياب احلد الأدنى من حقوق �سعبنا الفل�سطيني التي ل غنى عنها يف اأية ا�سرتاتيجية 

تنموية حقيقية، ونق�سد بذلك ال�سيادة ال�سيا�سية على الأر�س واملوارد الطبيعية وال�سيطرة عليها.
اأخريًا ولي�س اآخرًا، يبقى احلديث عن حتقيق مفهومي امل�ساواة والعدالة الجتماعيني والقت�ساديني حتت 
كبري  لتقلي�س  ال�سعبي  -القت�سادي  الجتماعي  العمل  اىل  فعليا  ي�سار  مل  ان  ثرثرة،  الحتالل، جمرد  نري 
اإزالة( الفوارق ال�سخمة يف املداخيل والرثوات والفر�س وال�سلطات. الأمر الذي يتطلب وقف  )اإن مل يكن 
املالحقات ال�رضيبية للفقراء والتي، غالبا، ل مت�س الأغنياء، علما باأن نظام ال�رضائب احلايل يفر�س اقتطاعات 
مت�ساوية من ال�رضائب املبا�رضة على املداخيل، بغ�س النظر عما اإذا كانت هذه املداخيل ناجتة مبا�رضة عن 
ن�ساطات منتجة اأم عن ريوع غري منتجة وخفية اأحيانا.  مبعنى ل بد من �سيا�سات �رضائبية حتمل اأ�سحاب 
م�ستويات النفاق ال�ستهالكي ال�سخ�سي املرتفع العبء ال�رضائبي الأكرب.  اإذ اأن املواطن حاليا، وغالبا دون 

اإدراكه، ميول عملية تثبيت وتر�سيخ الآليات القت�سادية املنحرفة وال�ساذة. 
يف  العميق  البنيوي  اخللل  وا�ستمرار  علينا،  بالقوة  ارادته  فر�س  على  يعمل  الذي  الحتالل  �سيطرة  ان 
والقت�سادي  ال�سيادي  التكافوؤ  انعدام  من  اأ�سا�سا  والناجت  ال�رضائيلية-الفل�سطينية  القت�سادية  العالقة 
والتنموي بني الطرفني، �سوف يبقيان العائق الأ�سا�سي اأمام اأية تنمية حقيقية وبالتايل ا�ستحالة القيام بعملية 
تنموية توؤدي اإىل تغيري جذري للواقع القت�سادي - الجتماعي الراهن. لهذا فان ما نحتاجه هو بداية عملية 
تغيري داخلية توؤدي باملح�سلة اإىل تغيري املعايري الراهنة، وهو ما يتطلب اأول هدم  املوؤ�س�سات والبنى التي 
خلقها الحتالل الذي يوا�سل من خاللها حتكمه يف مواردنا و�سوؤوننا اإ�ساعة الف�ساد باأ�سكاله ثم تاأتي مرحلة 

اإن�ساء موؤ�س�سات وبنى مغايرة تكون اأ�سا�سًا لتوجه اإنتاجي مقاوم ومعتمد على الذات. 
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متهيد ال بد منه
من  الرغم  على  فل�سطني،  يف  واأ�ساليبها  وطرائقها  »التنمية«  �ُسبل،  وبالتايل  منهج،  حول  اجلدل  يندرج 
خ�سو�سيتها، يف اإطار جدل اأعم حول »التنمية« يف الأقطار العربية، الذي يندرج بدوره يف جدٍل اأ�سمل حول 
برناجمًا  األوانه،  بني  ويدور  ال�سيا�سي،  التنظيم  تنوع  من  م�ستمد  جدٌل  وهو  املحيط«،  »بلدان  يف  »التنمية« 

وممار�سة، مبا هي تعبري عن م�سالح طبقات وفئات وقطاعات اجتماعية خمتلفة، ما يحيل اإىل: 

1. ال�سرط التاريخي لوالدة مقولتا »التقدم« و»التخلف« 
املجتمع  تطور  تاريخ  مراحل  من  ال�سناعية  الثورة  بعد  ما  مرحلة  يف  الأمم  تطور«  »تفاوت  ح�سن  يف 
الب�رضي، نبتت مقولتا »التقدم« و»التخلف«، ودخلتا التاريخ كمقولتني اإ�سكاليتني احتلتا موقعهما يف العلوم 

الجتماعية، ويف تبني التنظيم ال�سيا�سي ومممار�سته لهما يف الفكر والجتماع والقت�ساد.
الأمة«  »الدولة  ل  ت�سكُّ قْرَن  ع�رض  التا�سع  القرن  قرون جاء  ثالثة  من  لأْزَيِد  ال�سناعية  الثورة  فبمفاعيل 
واحدة،  دولة  يف  عدة  دول  يف  املنت�رضة  الأمة  جتميع  نحو  وم�سريته  التاريخ  اأحداث  اجتهت  حيث  بامتياز، 
»Nation« وبات  بذلك م�سطلح  اإىل دول قومية، فتوحد  القوميات  الإمرباطوريات متعددة  انق�سام  ونحو 
يعني الوطن والأمة معًا، ما يحيلنا اإىل اأن بلدان اأوروبا الغربية التي فازت بق�سب ال�سبق يف اإجناز الثورة 
ال�سناعية، )لأ�سباب تاريخية لي�س هنا من مت�سع للخو�س فيها(، قد فازت اأي�سًا بال�سبق اإىل ت�سكيل الدول 
القومية لديها، وكان هذا حدثًا تاريخيًا، األقى بظالله وما يزال، على �سريورة تطور العامل، وبالأ�سا�س على 

ر اأممه. تفاوت م�سرية تطوُّ
فبهذا الفوز للغرب الأوروبي على امل�ستويات الجتماعية والقت�سادية، ومبا جنم عنهما وتفاعل معهما 
لت الثورة الفرن�سية طليعة موؤ�س�سة لها، ا�ستطاعت اأمم غرب اأوروبا  »التقدم« على  من ثورات �سيا�سية، �سكَّ
ل الدولة الأمة فيها،  بقية الأمم من خالل ا�ستعمار العديد منها ونهب ثرواتها ومتزيق وحدتها وتاأخري ت�سكُّ
وباملح�سلة ا�ستطاع امل�ستعِمر ت�سكيل امل�ستعَمر على �ساكلته، اأي وفقًا مل�ساحله وا�ستبقاء »تفاوت التطور« 
ع بالنهب تطور بلدانها فح�سب، بل واحتجزت بذلك تطور  وتعميقه مل�سلحته، فدول الغرب الأوروبي مل ت�رضِّ
البلدان التي ا�ستعمرتها اأي�سًا، لي�سبح »تفاوت التطور« بني امل�ستعِمر وامل�ستعَمر م�ساعفًا، ما يف�رضِّ »تخلُّف« 

جتربة الأمم امل�ستعَمرة مقارنة بتجارب البلدان التي ا�ستعمرتها.
»املركزانية  النظرة  وِلدت  العامل،  اأمم  »تطور«  على  ح�سل  الذي  »التفاوت«  هذا  وبفعل،  خلفية،  على 
الأوروبية« يف حماولة لإ�سقاط اخل�سو�سية الأوروبية على  بقية الأمم، بهدف تفكيكها وت�سويهها واحتجاز 
تطورها واإدامة تبعيتها، وغمط م�ساهماتها يف احل�سارة الب�رضية ومنجزاتها، ما جعلها، غطاء اأيديولوجيًا 
لتورية �سيا�سة ال�ستعمار والنهب وت�سويغها، واإخفاء حقيقة كونها ال�سبب الفعلي لتفاوت تطور اأمم العامل 

يف مرحلة تاريخية معينة، واإظهار  هذا »التفاوت« مبظهر التفاوت الأزيل الأبدي ولي�س التفاوت التاريخي.

الت�سليع ال�سيا�سي لثقافة التحرر
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هنا انربت العلوم الجتماعية »الغرب اأوروبية« بدورها للم�ساهمة يف ن�سج خيوط هذا الغطاء الأيديولوجي، 
حيث انتهج عدد وافر من منظري هذه العلوم، )»م�ست�رضقني« وغري »م�ست�رضقني«(، نهجًا ا�ستعالئيًا عن�رضيًا 
يف تف�سري هذا »التفاوت«، حيث جرى ت�سنيف دول العامل وتق�سيمها اإىل دول »متقدمة« واأخرى »متخلفة«، اأو 
اإىل دول عامل »اأول« و»ثاين« و»ثالث« اأو اإىل دول »متطورة« واأخرى »نامية«، ويف عداد الأخرية جرى ت�سنيف 

الأقطار العربية، وما يزال.

العرب يحاولون ويف�سلون يف بناء الدولة القومية
يف هذا ال�سياق حاول العرب يف بداية العقد الثاين من القرن الع�رضين النف�سال عن الإمرباطورية العثمانية 
وت�سكيل دولة عربية واحدة - الدولة الأمة، حيث حتالفوا من اأجل قيامها مع دول ال�ستعمار »الغربي« يف 
احلرب العاملية الأوىل، لكن حماولتهم ف�سلت، حيث مل يف�ِس هذا التحالف اإل اإىل تق�سيم الوطن العربي اإىل  
بل  العربي،  للوطن  التاريخية  ول  القت�سادية  ول  اجلغرافية  العوامل  ل  احل�سبان  يف  الأخذ  دون  عدة  دول 
ل تقا�سم النفوذ و والغنائم بني الدول ال�ستعمارية الغربية املنت�رضة يف تلك احلرب العامل الوحيد لذالك  �سكَّ
اتفاقيتي �سايك�س-بيكو،  بـ »مب�سع«  العربي  الوطن  اللتان ق�سمتا  الذي قادته بريطانيا وفرن�سا،  التق�سيم 
َع عدد اآخر  )1916( و�سان رميو)1920( اإىل  دول عدة، و�سعت  عددًا منها يف قائمة الدول امل�ستقلة وُو�سِ
عت حتت النتداب الربيطاين مع ت�سمني �سكه يف  حتت النتداب، ويف عداد الأخرية كانت فل�سطني التي ُو�سِ
ال�سطو  اأب�سع عمليات  باإجناح واحدة من  الوعد  اأي  فيها،  لليهود«  بـ»اإقامة وطن قومي  الوعد  الأمم  ع�سبة 
ال�سيا�سي يف الع�رض احلديث. وبتنفيذ الف�سل الأول من هذا الوعد يف العام 1948 بعد ثالثة عقود من التهيئة 
جميع  وعلى  الفل�سطيني،  العربي  ال�سعب  حياة  قلب  تاريخيًا  حدثًا  بو�سفها  التاريخ  فل�سطني  نكبة  دخلت 
امل�ستويات، راأ�سًا على عقب، بل ما زالت تداعياته م�ستمرة على الرغم من مرور 64 عامًا على وقوعه وعلى 
ما  ترتب عليه من �رضاع طاحن ما زال دائرًا، و�سكلت الأر�س وال�سيطرة عليها والعودة اإليها، وما تزال، 

جوهره وحموره الأ�سا�س.

العرب يرف�سون تق�سيم وطنهم، ولكن...
مل يقبل الوعي العربي ت�سمية تق�سيمات اتفاقيتي )�سايك�س بيكو(، و)�سان رميو( دوًل، ونحت لها الفكر 
الأدبيات  اأطلقت  حيث  العربية،  الأقطار  باقي  عن  فل�سطني  امتازت  فيما  اأقطارًا،  ى  م�سمَّ العربي  ال�سيا�سي 
�سعبها  فل�سطني، وعلى ح�ساب  اأر�س  زْرعها يف  »اإ�رضائيل« منذ مت  الكيان على  العربية تو�سيف  ال�سيا�سية 
وحقوقه التاريخية والوطنية والقومية، تلك احلقوق التي ظل ال�سعب العربي الفل�سطيني، وما يزال، وحيثما 
تواجد، مت�سبثًا بها، مقاومًا لأجل ا�ستعادتها، وهو ما ل يكون جوهرًا واأ�سا�سًا اإل با�سرتداد اأر�سه والعودة 
اإليها، وذلك على الرغم من فظاعة ما تعر�س له على مدار قرٍن من عمليات تطهري عرقي قل نظريها يف الع�رض 
العام  يف  النكبة  �سكلت  واإن  تنقطع،  مل  مو�سوفة  حرب  جرائم  من  بحقه  اقرتف  مما  الرغم  وعلى  احلديث. 
اإليه ذلك من ابتالع وا�ستيطان وتهويد  اأف�سى  اأخطر حمطاتها، بكل ما  العام 1967،  1948، والهزمية يف 
لالأر�س وت�رضيد وتهجري واقتالع لأزيد من ن�سف �سكانها العرب الفل�سطينيني. لكن هذا الرف�س ال�سيا�سي 
بخ�سو�سية  ارتباطًا  ذلك  جادًاً،  ياأِت  مل  وتطبيقاتها،  بلفور«  و»وعد  رميو«  و»�سان  بيكو«  »�سايك�س  لنتائج 
ظروف حماولة ال�ستقالل القومي العربي مقارنة بنظائرها لدى اأمم تعر�ست مثل العرب لتجربة ال�ستعمار 
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املبا�رض، خ�سو�سية متثلت يف:
�سطت  التي  العثمانية،  الإمرباطورية  �سيطرة  من  قرون  اأربعة  باإرث  مثقلة  العربية  املحاولة  انطالق   -
اخلراج خلزينة  القت�سادية، عرب جمع  للمقدرات  الريعي  النهب  اآلية  باآليتني:  العربي  الوطن  مقدرات  على 
الباب العايل وبذخ �سالطينه، واآلية ال�ستنزاف للمقدرات الب�رضية، وت�سخريها يف خدمة حروب العثمانيني 

وطموحاتهم الإمرباطورية.
- عدم اكتفاء ال�ستعمار الأوروبي الغربي  بنهب مقدرات الأمة العربية، كما فعل مع اأمم اأخرى، بل، قام اأي�سًا 
بتمزيق وحدتها اجلغرافية وال�سيا�سية، وزْرِع الكيان ال�سهيوين، ا�ستعمارًا ا�ستيطانيًا اقتالعيًا ابتالعيًا يف 
فل�سطني.وقد خدم ذلك يف  كبح الوحدة والتغيري و�ساهم يف تكري�س التجزئة والتبعية، وحرا�ستها يف كامل 

الوطن العربي.
احلوامل  ت�سويه  ت�ساعف  العربي  القومي  ال�ستقالل  لنطالقة  اخلا�ستني  الواقعتني  هاتني  بت�سافر 
ُقْطريًة غري موحدة، م�ساومة غري حا�سمة.وقد  الجتماعية وال�سيا�سية العربية ال�سائدة، فجاءت انطالقتها 
جت�سد ذلك يف ممار�سة قوى �سيا�سية برجوازية ذات اأ�سول ار�ستقراطية وعائلية تقليدية، �ساومت، ووافقت 
اجلهود  بذلك  خاطفة  له،  والتبعية  الأجنبي  التدخل  تتيح  مبعاهدات  مقيد  �سكلي  قْطري  ا�ستقالل  نيل  على 
وامل�سامني ال�سيا�سية والجتماعية لثورات حتملت الطبقات ال�سعبية اأعباءها الأ�سا�سية،  بدءًا بثورة زغلول 
امل�رضية يف العام 1919، مرورا بثورة �سلطان با�سا الأطر�س واإبراهيم هنانو و�سالح العلي ال�سورية يف العام 
1925، وثورات فل�سطني يف ع�رضينيات وثالثينيات القرن املن�رضم واأبرزها الثورة الكربى 1939-1936، 
عرجًا على ثورة الع�رضين العراقية عام 1920، وانتهاء بثورات املغرب العربي: ثورة عمر املختار الليبية عام 
1931، وثورة الريف يف املغرب بقيادة عبد الكرمي اخلطابي، و�سل�سلة الثورات اجلزائرية، واأبرزها ثورة عبد 

القادر اجلزائري نهاية القرن التا�سع ع�رض، وثورة لل فاطمة يف ع�رضينيات القرن الع�رضين.       

2. ال�سرط ال�سيا�سي العاملي لوالدة مقولتا »التنمية« و»التنمية البديلة«
كجزء �سميمي من نظرة »املركزانية الأوروبية» ال�ستعالئية، وتطويرًا لها مبا ي�ستجيب ملقت�سيات انتهاء 
مرحلة ال�ستعمار املبا�رض، وحلول مرحلة ال�ستعمار غري املبا�رض، )التبعية(، ويف اأوا�سط اأربعينيات القرن 
الع�رضين املا�سي، وِلَد م�سطلح »التنمية«، وكان ترومان، الرئي�س الأمريكي اآنذاك، هو اأول من اأطلقه، حيث 
قال يف خطاب عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية، وهو املنت�سي بانت�سار الوليات املتحدة وحلفائها يف تلك 
احلرب، اإن ثمة »منارة« »غربية« على الدول »النامية« ال�سري على »هديها« لبلوغ »التنمية« يف جمتمعاتها. 
�سكها  ومنذ  لكنها،  الجتماعية  العلوم  اأدبيات  يف  مكانها  واتخذت  التاريخ،  »التنمية«  مقولة  دخلت  اك  ومذَّ
الرئي�س الأمريكي ترومان، كانت وما تزال مقولة اإ�سكالية مثرية للجدل بني منهجني فكريني �سيا�سيني: منهج 
يرى اأنها مقولة بريئة وحمايدة، واأن ثمة حاجة اإىل اتخاذها اأداة لتحليل واقع املجتمعات املتحررة لتوها من 
ال�ستعمار املبا�رض، واإىل تبنيها منطلقًا ل�سيا�سات تطويرها، باملعنى ال�سامل ملقولة التطوير، ذلك باعتبار اأن 
�سري هذه املجتمعات على هدي »منارة« الدول »الغربية املتقدمة«، ومن خالل العالقة بها، هو ال�سبيل الأجنع، 
بل الوحيد، للحاق الأوىل بالثانية وحتقيق ما حققته اقت�ساديا واجتماعيًا و�سيا�سيًا، ومنهج اآخر يرى اأن هذه 
ل و�سفة  اإمنا ي�سكِّ ال�سيا�سات،  للتحليل ومنطلقًا لر�سم  اأداة  اأخذها  لي�ست بريئة وغري حمايدة، واأن  املقولة 

الت�سليع ال�سيا�سي لثقافة التحرر
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

مظهرها غري خمربها الرامي اإىل ا�ستبدال النهب ال�ستعماري املبا�رض، بالنهب ال�ستعماري غري املبا�رض، اأي 
بالتبعية، التي ل ت�ستبقي »تفاوت التطور« بني »املتبوع« و»التابع« على حاله باملعنى القت�سادي الجتماعي، 

فح�سب بل، وجتعل �سيادة »التابع« وا�ستقالله ال�سيا�سي بال�سكلي اأ�سبه، اأي�سًا.
اللذْين  الأ�سا�سيني،  املنهجني  دائرًا بني هذين  انفك  ما  الذي  النظري  ال�رضاع،  بل  هذا اجلدل،  متخ�س 
ف�سلت كل املحاولت الو�سطية يف التوفيق بينهما، عن ولدة مقولة »التنمية البديلة«، التي احتلت مكانها يف 
اأدبيات العلوم الجتماعية، باعتبارها جزءًا من روؤية فكرية و�سيا�سية حتررية اأ�سمل لتطوير جمتمعات الدول 
التي نالت ا�ستقاللها من ال�ستعمار، اأو تلك التي مل تنله، )مثل فل�سطني(، بعد، ول�سمان عدم اإعادة اإخ�ساع 
هذه وتلك من املجتمعات جمددًا للنهب »الغربي« با�سم »التنمية«، اأي ا�ستمرار �سياغتها على �ساكلة ناهبيها 

وحمتجزي تطورها الذين مل يخرجوا من باب ال�ستعمار املبا�رض اإل ليعودوا اإليه من �سباك التبعية. 
هنا، كان ثمة داخل هذه املجتمعات امل�ستقلة لتوها تعبريات فكرية ج�سدتها قوى �سيا�سية اختارت خيار 
الولوج يف »التبعية« عرب تبني مقولة »التنمية« برناجمًا وممار�سة، وذلك تعبريًا عن م�سالح طبقات وفئات 
جمتمعية اكتفت بال�سكلي من ال�ستقالل ال�سيا�سي وال�سيادة ل�سعوب بلدانها، ما يحيل اإىل اأن م�ساألة تو�سد 
مقولة »التنمية« اأو مقولة »التنمية البديلة« لي�ست جمرد تعبري عن خالف معريف نظري جمرد، اإمنا انعكا�سًا 
ل�رضاع م�سالح اجتماعية، هي، واإن متظهرت يف مرحلة »احلرب الباردة« يف �رضاع بني دول ومع�سكرات 
دولية، اإل اأنها يف الواقع واجلوهر، تعك�س �رضاعًا بني قوى وطبقات اجتماعية، وهذا ال�رضاع يتجاوز احلدود 
الوطنية والقومية، وميتد لآماد طويلة، وينطوي على تعرجات والتواءات تتجلى على �سكل هزائم وانت�سارات 
تبعًا  وتطورها،  فيه  املنخرطة  الجتماعية  القوى  منو  يف  امللمو�سة  التاريخية  لل�رضوط  تبعًا  ال�رضاع  لطريف 

للتغريات يف ميزان القوى بني طرفيه.

جتربة التنمية العربية تتخلف حتى عن نظرياتها 
ويف هذا ال�سياق �سكلت احلالة العربية اأ�سواأ حالت التبعية، حيث تاأخرت جتربة التنمية يف الأقطار العربية، 
املوجة  على  قرن  ن�سف  من  اأزيد  بعد  اإذ  لال�ستعمار،  مثلها  خ�سعت  اأمم  جتارب  عن  حتى  وحتديثًا،  حداثة 
اأ�سبحوا؟  اأين كان العرب، واأين  الثانية من ا�ستقالل الأقطار العربية بعد احلرب العاملية الثانية، وب�سوؤال 
وو�سل  بل،  فل�سطني،  حتِم  مل  مثلما  قومية،  دولة  بناء  اإىل  الأخري  التحليل  يف  تف�ِس  مل  املوجة  هذه  اأن  جند 
وم�ستقلة  �سيادة  ذات  دميقراطية  وطنية  دوٍل  بناء  على  قدرته  عدم  يف  م�سدود  طريق  اإىل  الُقطري  امل�رضوع 
التحديث  جانبي  يف  الأوروبية  بالتجربة  العربية  التنموية  للتجربة  مقارنة  دون  ذلك  واقت�ساديا،  �سيا�سيًا 
وبلدان  وال�سني  الهند  يف  القومي  التحرر  م�ساريع  اإىل  الإ�سارة  ح�سبنا  اإذ  الأخريين،  القرنني  يف  واحلداثة 
اأمريكا الالتينية، )مثاًل(، وما اأحرزته هذه امل�ساريع منذ انتف�ست على املحتل الأجنبي من خطوات نه�سوية 
تنموية بعيدة املدى، رافقتها  حتولت اجتماعية ل�سالح املراأة و�رضب للع�سائرية واخلرافات الغيبية اأي�سا، 
بل، وهناك حتولت بهذا القدر اأو ذاك ل�سالح الطبقات ال�سعبية �سيما يف ال�سني، فيتنام، وحلقات مهمة يف 
اأمريكا الالتينية، ناهيكم عن تبلر حركات اجتماعية و�سيغ قانونية تكفل حياة دميقراطية م�ستقرة متنامية، 
وكل ذلك مبا يفوق كثريا التجربة العربية، التي تعي�س منذ �سلبها؟ م�رضوع الدول »الغربية« ال�ستعمارية 
تة ِمن ناحية م�ساهمتها يف العلوم وال�سناعة وال�سيا�سة  واأنظمة التبعية والهوان له يف و�سعية »تنموية« مفوَّ
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الدولية، اإىل درجة اأن يقول تقرير لالأمم املتحدة اأن اأفريقيا تت�سنع والعرب ل، واأن الأمية تندثر يف جنوب 
اآ�سيا فيما هي 40% لدى العرب، وعائدات النفط التي تناهز 700 مليار $ �سنويا مل تنِب مدينة ع�رضية واحدة، 
عالوة على ما بني اأنظمة الوراثة والتوريث يف الدول العربية من تناق�سات بينية وبنيوية ل تتيح، بل متنع 
تكاملها على امل�ستويات كافة ما دامت ترى يف �سعوبها جمرد »رعية« حتكمها خارج �سلطة القانون والد�ستور 

عو�س اأن تكون مرجعية وم�سدر لكل ت�رضيع و�سلطة.
وباملح�سلة مل ت�سمد جتربة ال�سيا�سة »التنموية« امل�ستقلة لأنظمة النقالبات الع�سكرية، بل ومت الرتاجع 
عنها، وعما حققته من جناحات واجنازات يف  الت�سنيع والتاأميم وال�سيطرة على الرثوات واملوارد الوطنية، 
ويف الإ�سالح الزراعي وحتديث اجلي�س وجمانية التعليم. واأكرث من ذلك، فقد حتول دور احلاكم املحلي يف 
هذه الأنظمة، اإىل ناطور مل�سالح الحتكارات الراأ�سمالية الغربية املعوملة، ينتزع الريع من عائدات القت�ساد 
اإقطاعية، يح�سل منها على فتات، هو  اإىل  الوطن  ال�سخ�سي والعائلي والزبائني، ويحَول  الوطني حل�سابه 
وبهذا  وموارده.  الوطن  ثروات  من  الغربي  النهب  احتكارات  متت�سه  مبا  قيا�سًا  حمدودا،  يبقى  كرب  مهما 
�سلطتها  لها  فلكلورية،  عائلية  نظم  اإىل  منها واجلمهورية،  امللكية  احلاكمة،  العربية  الر�سمية  النظم  حتولت 
الأبوية، يعتليها �سلطان م�ستبد يحكم رعية دون م�ساءلة �سعبية اأو مرجعية د�ستورية وقانونية فعلية، ما حّول 
ال�سلطة اإىل حقل للتوريث وم�سدر للرثوة، وجعلها اآلية جهنمية للتبعية والف�ساد والإف�ساد والرثاء الفاح�س 
والقمع والإفقار والبطالة واحلط من الكرامة الخ... واأعاد ت�سكيل بنى الدولة مبا يدمي �سطوة هذا ال�سلطان، 
ودمج  واملخابرات،  الداخلي  الأمن  اأجهزة  تقوية  ل�سالح  تهمي�سها  اأو  اجليو�س  تدجني  خالل  من  ويعززها 
اجلهاز البريوقراطي احلكومي ع�سويا باأجهزة الأمن هذه، وقد رافق كل هذا الرتاجع والرتداد ال�سيا�سي 
جملة ارتدادات عن املكت�سبات الجتماعية والقت�سادية للطبقات ال�سعبية، حيث جرى ت�سمني طبقات ريعية 
طفيلية وكمربادورية متحالفة مع بريوقراطية منتفعة، بداأت بانفتاح ال�سادات القت�سادي، وتدمري القطاع 
العام وبيعه للمغامرين املت�سلقني خردة اأو باأبخ�س الأثمان، واإطالق غول ال�سوق احلرة وقوانينها، والندراج 
يف دواليب الليربالية اجلديدة وامالءات �سندوق النقد والبنك الدوليني، عرب اخل�سخ�سة وبيع القطاع العام، 
املعومل،  الحتكاري  املال  وراأ�س  الغربية  ال�ستثمارات  اأمام  مداحا  �سداحا  وفتحها  البالد  اأبواب  وتخليع 
ومناجم  كالأرا�سي  ال�سيادية  الوطنية  الأ�سول  على  وال�ستيالء  بل  ل  العام  املال  ونهب  الر�سوات  و�سيادة 

املعادن وغريها من املوارد، وكل ذلك ب�سبب تبني مقولة »التنمية«، فكرًا و�سيا�سة واجتماعًا واقت�سادًا.

3. »العوملة« وتراجع »التنمية البديلة«: نتائج فا�سحة و�سادمة
العملية  النتائج  تبقى  البديلة«  و»التنمية  »التنمية«  �سيا�سة  منهجي  بني  النظري  ال�سجال  اأهمية  على 
اأ�سفر  ما  روؤية  يف  جدوى  ثمة  فاإن  احل�رض،  ل  التمثيل  قبيل  ومن  هنا  الأهم.  هي  الأر�س  على  لتطبيقاتهما 
عنه الرتاجع يف تبني �سيا�سة »التنمية البديلة« برناجمًا وممار�سة من نتائج على مدار عقدين ويزيد هي عمر 
عوملة ما بعد انتهاء احلرب الباردة و»انت�سار« احللف الراأ�سمايل الإمربيايل وت�سيُّده قطبًا وحيدًا يف ال�سيا�سة 
الدولية، نتائج اأظهرتها وكثفت التعبري عنها، وك�سفتها للعيان، الأزمة املالية العاملية الآخذة بالتحول، باطراد 
وت�سارع، اإىل اأزمة اقت�سادية تعك�س كم كانت النتائج كارثية ب�سبب ما ح�سل من تراجع عن اعتماد �سيا�سة 
الراأ�سمايل  العوملة  نظام  ت�سيُّد  بفعل  ت�سيدت  التي  »التنمية«  �سيا�سة  اعتماد  تقدم  مل�سلحة  البديلة«  »التنمية 
املتوح�س القائم على اأ�سا�س فتح الأ�سواق وحترير التجارة، و�سيطرة كل من البنك و�سندوق النقد الدوليني 
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ومنظمة التجارة العاملية على الفكر القت�سادي العاملي، ليكون احل�ساد:
)1( �رضب الطبقات الو�سطى وزيادة اإفقار الطبقات الفقرية يف دول »املركز«.

)2( زيادة اإفقار  بلدان )املحيط( وتعميق تبعيتها عرب دفعها اإىل تقلي�س تدخل الدولة وخ�سخ�سة القطاعات 
للجمارك  اخلا�سعة  غري  احلرة  املناطق  وبناء  الجتماعي،  الأمان  �سبكة  وتقلي�س  معًا،  واخلدمية  الإنتاجية 
واملوجهة للت�سدير حتت �سعار ت�سجيع ال�ستثمار الأجنبي، ما اأدى اإىل رْهِن اأو بيع الأ�سول الوطنية، واإىل 
ه�سا�سة القت�ساد و�سيادة نزعة ال�ستهالك وتراكم ديون بلدان »املحيط، حيث بلغ حجم الديون اخلارجية 
على الدول العربية، )مثاًل(، 800 مليار دولر. مبعنى اآخر، فاإن عملية نهب جديدة قد متت لبلدان »املحيط«، 
باأيٍد ناعمة اأوًل، وبحروٍب على الدول »العا�سية« ثانيًا. فالعوملة مل تقل�س الفارق يف التطور بني دول »املركز« 
ا�ستهالكية  اأ�سواق  جمرد  اإىل  وحولتها  وتبعيتها،  الأخرية  »تخلف«  وعمقت  و�سعته،  بل  »املحيط«،  ودول 
اأنظمة ديكتاتورية  ِد  ومناجم ي�ستنزفها املركز الراأ�سمايل العاملي. وترافق ذلك مع غياب الدميقراطية وت�سيُّ
جمعت بني ال�سلطة وراأ�س املال ب�سكل �سافر، ما اأدى اإىل تعميق ت�سوه البنى يف بلدان »املحيط« وزيادة الفقر 

واملديونية.
لكن، ولأن للتاريخ مكره، ولأن كل �سيء ينطوي على نقي�سه ويحمله يف جوفه، ولأن »كل نظام يعي�س حتى 
ينتج حفار قربه«، فاإن تناق�سات هذا النظام املتوح�س مل تبَق راكدة، اأو �ساكنة، بل، عا�ست حركتها تراكمًا 
غري مرئي، مل يكن باملقدور التنبوؤ باأ�سكال وزمان انفجارها، فيما كان وا�سحًا اأن اجتاهها العام ي�سري نحو 
تعميق  تناق�سات الراأ�سمال املعومل عمومًا واحتدامها، وراأ�س املال املايل منه خ�سو�سًا. وقد حتقق له ذلك  
بفعل اإخ�ساع الرثوة العاملية، ف�ساًل عن ثمار التطور العلمي والتكنولوجي، مل�ساحله الفالتة من عقالها، ما 
اأف�سى اإىل ات�ساع الفروق الجتماعية، �سواء داخل جمتمعات »املركز«، اأو داخل جمتمعات »املحيط«، اأو بني 
بلدان »املركز« وبلدان »املحيط«، وكانت النتيجة انفجار اأزمة مالية عاملية، اآخذة بالتفاقم والتحول اإىل اأزمة 
اقت�سادية، بعد انفجار فقاعة راأ�س املال املايل، اأزمة انعك�ست  ب�سكل متفاوت، على بلدان »املركز«، وجتلت يف 
اإغالق العديد من البنوك وال�رضكات وامل�سانع، وت�رضيح عامليها لين�سموا اإىل جي�س العاطلني عن العمل، ويف 
ِل« الوليات املتحدة وحلفائها يف م�ستنقع  زيادة فلكية للمديونية، ويف تراجع ال�ستثمار، خا�سة يف ظل »تَوحُّ
الفنت وال�رضاعات  املبا�رض يف  املبا�رض وغري  انخراطها  اأفغان�ستان والعراق، عدا  اأ�سعلتها يف  التي  احلروب 
وفل�سطني  ولبنان  وال�سودان  وال�سومال  كاليمن  بلدان  يف  اأو  وتايالند  الحتادية  رو�سيا  حدود  يف  الداخلية 
وغريها من بلدان »املحيط«، التي و�سلتها ذيول الأزمة بتفاوت، تبعًا لعمق تبعيتها للمركز الراأ�سمايل، اأي 
تبعًا ملدى اعتمادها �سيا�سة »التنمية« اأو »التنمية البديلة«. لكن ويف جميع احلالت، فاإن ثمة انعكا�سات لهذه 

الأزمة القت�سادية، لعل اأبرزها واأهمها:
)1( �سيا�سيًا: تراجع نظام العوملة ال�سيا�سي اأحادي القطبية.

)2( فكريًا: تراجع املنظومات الفكرية لليربالية اجلديدة.
)3( اجتماعيًا: برزت احلاجة اإىل حراك الطبقات وال�سعوب الفقرية بو�سفها �رضورة مو�سوعية وتاريخية. 
وجتلى ذلك موؤخرًا يف احلراك ال�سعبي العربي، بعد النجاحات التي حققتها القوى ال�سعبية يف غالبية بلدان 
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اأمريكا الالتينية، عدا عن تنامي احلركات املناه�سة للعوملة يف دول »املركز«. ما يعني اأننا اأمام بداية ملرحلة 
جديدة يف ن�سال الطبقات وال�سعوب الفقرية يف مواجهة عوملة الراأ�سمالية املتوح�سة. من  ال�سحيح اأن تراجع 
اأحادية القطبية الأمريكية نحو عامل متعدد الأقطاب، ل يعني ن�سوء نقي�س مبا�رض للنظام الراأ�سمايل العاملي 
على امل�ستوى الكوين، بل يعني اإعادة تنظيم م�ستويات القوة وتوزيعها بني الدول راأ�سمالية الكربى، ولكن من 
ال�سحيح اأي�سًا اأن هناك نقي�سًا حقيقيًا يتنامى، ويتمثل يف احلراك ال�سعبي املعادي للعوملة الراأ�سمالية، �سواء 
اأكان ذلك يف بلدان »املركز« اأو يف بلدان »املحيط«. ويرتبط ذلك كله بتعمق مظاهر ال�رضاع الجتماعي، اإن كان 
يف دول »املركز« اأو يف دول »املحيط«. اإن غرق الراأ�سمالية املعوملة يف اأزمتها القت�سادية يفر�س عليها النكفاء 

ملعاجلة اأزمتها الداخلية. ويف ذلك فر�سة تاريخية ِل:
)1( اأن تزيد ما ت�سمى بالدول البازغة من نفوذها.

التبعية  اإ�سار  والدميقراطية من  البديلة«  »التنمية  �سوطًا يف  التي قطعت  »املحيط«  بع�س دول  تفلت  اأن   )2(
والنهب.

)3( ا�ستنها�س القوى املعربة عن توق ال�سعوب للتحرر الوطني والجتماعي وزيادة تاأثريها يف املجتمع.
فبهذه الأزمة للنظام الراأ�سمايل املعومل، مل يعد احلكم على جدارة قوى التحرر الوطني والجتماعي مبا 
اأ�ساب جتاربها املحققة �سابقًا من انهيارات، بل مبا تعانيه الراأ�سمالية العاملية اليوم من اأزمة اآخذة يف التفاقم، 
ال�سوفييتية وملحقاتها،  التجربة  بانهيار  اأ�سا�سًا  املتمثل  الغطاء اخلارجي،  تناق�ساتها  انك�سف عن  اأن  بعد 
املعومل  نظامها  يعجز  مل  التي  الراأ�سمالية،  تعانيها  التي  البنيوية  والأزمات  الداخلي  الغليان  حالة  لتظهر 
املتوح�س عن تقدمي احللول مل�ساكل الإن�سانية فقط، بل، واأف�سى اأي�سًا اإىل �سن احلروب العدوانية، التي كان 

ملنطقة ال�رضق الأو�سط عمومًا، وللمنطقة العربية خ�سو�سًا، الن�سيب الأكرب منها.
وكل هذا مبا يعاك�س تنظريات »العومليني« القائلة باأن العامل اأ�سبح �سوقًا واحدة واأن تنمية �ساملة للكرة 
الأر�سية اأ�سبحت يف متناول اليد، واأن نهاية للحروب قد اأزفت. وكل ذلك بغر�س التغطية على انفالت غرائز 
ال�سيطرة والهيمنة والنهب الإمربيايل ِمن عقالها وتفجريها اأ�رض�س احلروب العدوانية املدمرة، وخلقها لأب�سع 
وحرمان  واملديونية  والفقر  والبطالة  اجلن�س  وجتارة  واملافيا  والبوؤ�س  واملجاعة  والركود  الفو�سى  اأ�سكال 
ال�سعوب ِمن حقها يف ال�ستقالل واحلرية والتنمية احلرة وفر�س التخلف احل�ساري والجتماعي على �سعوب 

باأكملها على نحو غري م�سبوق منذ عقود.
وبلغة الأرقام ت�سري الإح�ساءات العاملية اإىل اأن نظام الراأ�سمالية املعوملة قد اأدى اإىل اأن يكون هنالك مليار 
اأن يكون هنالك 8 دول مركزية متتلك 80% من  الب�رضية، واإىل  ُر بـ17% من  اأي بن�سبة تقدَّ العامل،  جائع يف 
الرثوة العاملية، فيما بقية دول العامل متتلك 20% فقط. كما اأدت حيازة  قرابة 30 �رضكة احتكارية معوملة 
70% من ال�سوق العاملية، فيما تعزز الفقر، ويف بلدان »املحيط« بخا�سة، لي�سل اإىل 32% من الب�رضية. واأ�سبح  
هناك حوايل مليار اإن�سان دون مياه �ساحلة لل�رضب، هذا ناهيك عن اأن حروب الراأ�سمال املعومل قد ح�سدت 
انهيار  منذ  ذلك  احلروب،  وم�سوهي  اجلرحى  من  الآلف  مئات  وخلفت  اإن�سان،  ماليني   3 من  اأكرث  اأرواح 
والتلويح  وبنما،  واأفغان�ستان  العراق  وغزو  البلقان،  يف  الإثنية  ال�رضاعات  واندلع  ال�سوفييتية  التجربة 
بالغزو يف مناطق عديدة، ووقوع اأكرث ِمن 40 حرب حملية، عالوة على احلجم الهائل من الدمار الذي خلفته 
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تريليون دولر،   2 اإىل نحو  ذلك  اأ�سيف  ما  واإذا  تريليون دولر.   5 بنحو  كلفته  تقدر  والذي  هذه احلروب، 
اأي مدى كانت  اإىل  بلدان »املحيط«، وتعجز حتى عن �سداد فوائدها، يظهر  التي ترزح حتتها  املديونية  هي 
الراأ�سمالية املعوملة الدافعة لعتماد �سيا�سة »التنمية« وحماربة �سيا�سة »التنمية البديلة« متوح�سة وم�ستعدة 
لتعظيم اأرباحها بالو�سائل كلها، مبا يف ذلك �سن احلروب العدوانية واإ�سعال الفنت الداخلية وارتكاب جرائم 

الإبادة اجلماعية.
ويف اإطار معاجلة الأزمة القت�سادية، مل تكتِف دول املركز الراأ�سمايل بحلها على ح�ساب الطبقات الفقرية 
يف بلدانها، من خالل دعم البنوك وال�رضكات واملوؤ�س�سات املت�سببة بالأزمة، بل، وعلى ح�ساب الدول الفقرية، 
حيث جرى �سحب نحو 800 مليار دولر من الأ�سواق النا�سئة يف بلدان »املحيط«، ونقلت كثري من ال�رضكات 
اإىل هذه الدول مبقدار 200 مليار  املالية  التدفقات  البلدان، وقلَّت  الغربية ا�ستثماراتها من هذه  الراأ�سمالية 
ل عجز اقت�سادي لدى 80 دولة من دول »املحيط«، نتج عن تقل�س �سادراتها، حيث اعتمدت  دولر، وت�سكَّ
ال�ستثمارات الأجنبية ا�سرتاتيجية الإنتاج من اأجل الت�سدير بالعتماد على الأيدي العاملة الرخي�سة يف هذه 
البلدان. ففي البلدان العربية، )مثاًل( حيث يوجد حوايل 20 مليون عاطل عن العمل، خ�رضت الدول العربية 
نتيجة الأزمة 200 مليار دولر، كما تاأثر تريليون دولر عربي يف الأ�سواق الغربية بانهيار البنوك والبور�سات 

ر بحوايل 2٫5 تريليون دولر. فيها، اأما اخل�سائر املتوقعة لالقت�ساد العربي فتقدَّ
وكح�سيلة عامة لقد فتح التعلم من درو�س انهيار التجربة ال�سوفييتية وملحقاتها، مرتافقًا مع انك�ساف 
عجز الراأ�سمالية عن حل م�ساكل الب�رضية، فر�سًا جديدة لتجارب حتررية وطنية واجتماعية خمتلفة تعتمد 
ل  حتوَّ حيث  وخمتلفة،  جديدة  ظروف  ويف  ال�سابقة،  التجارب  خلل  من  م�ستفيدة  البديلة«  »التنمية  �سيا�سة 
ال�رضاع العاملي من كونه �رضاعًا بني مع�سكرين دوليني اإىل �رضاع بني كل الطبقات وال�سعوب امل�سطَهدة يف 
العامل من جهة وبني الطبقات امل�سيطرة على الرثوة العاملية من جهة اأخرى، لي�سبح ال�رضاع مك�سوفًا ويت�سم 
بو�سوح اجتماعي اأكرب، فيما يحاول الراأ�سمال املعومل جاهدًا تغطية هذا ال�رضاع بافتعال اأزمات من قبيل 
وت�سعري  »املحيط«،  يف  والإثنية واجلهوية  واملذهبية  والطائفية  الدينية  ال�رضاعات  وت�سخيم  وتغذية،  خلِق، 

احلرب على الأقليات املهاجرة يف »املركز«، بل، ومن املرجح اأن يلجاأ اإىل �سن مزيد من احلروب.

العرب اخلا�سر االأكرب من نظام العوملة
ويف ال�سياق ذاته حريٌّ بنا اأن ل نن�سى اأنه كان للمنطقة العربية و�سعوبها يف العقدين الأخريين الن�سيب 
الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية  ن�رض  �ساتر  حتت  وحروبه  الأمريكي  الإمربيايل  التوح�س  ويالت  ِمن  الأكرب 
و�سون ال�رضعية الدولية. ول غرابة، فاملنطقة ذات موقع جغرايف اإ�سرتاتيجي وحتتوي خزانًا هائال »للكنز« 
النفطي وغريه ِمن الرثوات الطبيعية، ناهيكم عن ابتالئها بوجود الكيان ال�سهيوين املطلوب �سمان تفوقه 
على ال�سعد كافة، وبال�سبل العنيفة كلها، على ما عداه ِمن قوى املنطقة ودولها، فهو �رضيك وحار�س يف عملية 
ِمن  نظمها  واإفالت  واحتادها   �سعوبها  نه�سة  وجلم  العربية،  الأمة  ملقدرات  املتوا�سلة  الإمربيايل  النهب 
مفاعيل التبعية والتجزئة التي اختطتها »�سايك�س - بيكو« مطلع القرن املن�رضم. زد على ذلك اأنه يف هذين 
العقدين، وفيما �سهد العامل انطالق التكتالت الكربى، فاإن العرب ينتقلون ِمن التجزئة الُقْطرية اإىل القوامية 
والطائفية واملذهبية، بل اإن اإمرباطورية الحتكارات متعددة ومتعدية اجلن�سية بقيادة الإمربيالية الأمريكية 
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ظلت ت�ستهدف اأول ما ت�ستهدف ثروات العرب وجغرافيتهم  وحقوقهم  وق�ساياهم، ويف مقدمتها »ق�سيتهم 
الأوىل«، ق�سية فل�سطني.

ما مغزى هذا الكالم يف معنى وم�سمون »التنمية« يف فل�سطني؟
يقودنا التحليل ال�سابق اإىل  اأنه لي�س ثمة جماًل للبحث يف تقييم م�سرية عالقة التنظيم ال�سيا�سي الفل�سطيني 
القفز عنها  يَعدُّ  بـ»التنمية« )برناجمًا وممار�سة( من دون النطالق والت�سديد على جمموعة حقائق  باألوانه 

بالتع�سف اأ�سبُه اإىل »قولبة« الواقع وفقًا للخيال اأقرب. وهي:
تداعياتها  توايل  عن  ناهيك   ،1948 العام  يف  الفل�سطينية  النكبة  من  الأول  الف�سل  بوقوع  اأنه  حقيقة   )1(
وف�سولها حتى اليوم يكون قد حتدد ب�سورة مفرو�سة؟؟؟، اأن »التنمية« يف فل�سطني هي وجه من وجوه عملية 
�سعبها،  تبقى عليها من  الأر�س، ودعم �سمود من  ت�ستهدف حماية  الأ�سكال  �ساقة مديدة ومتعددة  مقاومة 
�سواء يف املحتل منها يف العام 1948 اأو يف املحتل منها يف العام 1967 من جهة، ودعم �سمود لجئيه للحيلولة 
يف  »التنمية«  عن  احلديث  اأن  يعني  ما  ثانية،  من جهة  اإن�سانية  ق�سية  اإىل جمرد  اأو حتويلهم  توطينهم  دون 
فل�سطني ي�سمل كامل م�ساحتها بكامل �سعبها )مبعزل عن خ�سو�سيات جتمعاته يف الوطن وال�ستات( ولي�س 
كما يجري ح�رضه )بوعي اأو من دونه( يف املحتل عام 1967 منها ومن �سعبها، وخا�سة منذ �سفقة اأو�سلو 
ون�سوء »�سلطة حكم اإداري ذاتي انتقايل« مقيدة وحمدودة على �سكان، ولي�س على اأر�س غزة وال�سفة ودون 

القد�س اأي�سًا.
الذاتي  الإداري  احلكم  �سلطة  ن�سوء  وبعد  قبل  خ�سو�سيتها(  )على  فل�سطني  يف  »التنمية«  اأن  حقيقة   )2(
املقيدة واملحدودة، هي جزء ل يتجزاأ من »التنمية« يف الوطن العربي، ذلك لي�س ارتباطًا بامل�سرتك يف التاريخ 

واجلغرافيا والدميغرافيا وح�سب، بل وارتباطًا بامل�سرتك يف الفكر وال�سيا�سة واملجتمع اأي�سًا.
)3( حقيقة اأن »التنمية« يف فل�سطني حتيل اإىل اأن هنالك حاجة ا�ستثنائية للدمج بني الن�سال ال�سيا�سي الوطني 
�سد املحتلني وبني الن�سال الجتماعي لتوفري احلد الأدنى من العدالة الجتماعية يف برنامج وممار�سة التنظيم 
ال�سيا�سي الفل�سطيني باألوانه، ذلك لي�س فقط لأن هذا التنظيم دون ذلك ل يعود حترريا كما يق�سي واقعه، 
بل اأي�سًا لأن الطبقات والفئات ال�سعبية الفل�سطينية عالوة على كونها املنتج املبا�رض يف القت�ساد كما يف كل 
اأن  الن�سال �سد املحتلني وت�سحياته، ما يعني  اأعباء  الأ�سا�س من  ل، وما يزال اجلزء  جمتمع، هي من حتمَّ
ال�سعب العربي الفل�سطيني حيثما تواجد، ومبعزل عن حتولت واقعه، وحتى اجناز مهمات مرحلة التحرر 
ا�ستعمارًا  يقاوم  �سعبا  كونه  حقيقة  مع  و�سكاًل،  م�سمونًا  تتواءم،  تنموية  �سيا�سة  يبني  اأن  يجب  الوطني، 
ا�ستيطانيا ابتالعيًا اقتالعيًا، ومع حقيقة اأن التناق�س الأ�سا�س مع ا�ستعماٍر هذا هو طابعه والن�سال �سده، 
ل ي�سمحان، )مثاًل( بحالة البذخ التي ُبنيت على اأ�سا�سها ووفقًا لها ال�سيا�سة التنموية ل�سلطة احلكم الإداري 
اأن�ساأته من جيو�س بريوقراطية واأمنية، كما لو كانت دولة  الذاتي املقيدة واملحدودة، ول يتعاي�سان مع ما 
م�ستقلة و�سيدة، فيما ل حتمل من هذا ال�سم �سوى مظاهر كاذبة. وذلك يعني  اأن الواقع القت�سادي لل�سعب 
اقت�ساد  ل  و�سمود  مقاومة  اقت�ساد  بناء  ويتطلب  والبذخ،  الرتف  ل  التق�سف  يفرت�س  الفل�سطيني  العربي 
ا�ستهالك، اقت�سادًا يقوم على اأن الأر�س وحمايتها حموره، وعلى اأن الإن�سان وتعزيز قدراته على ال�سمود 
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جوهره، وعلى اأن القطاعات الإنتاجية وتنميتها اأحد اأهم اأركانه، وعلى اأن مقاطعة ب�سائع الحتالل اأحد اأهم 
�رضوطه، وعلى اأن تنمية الثقافة الوطنية وروح املقاومة وتوحيد قوى ال�سعب هي يف نهاية املطاف اأهدافه.

واملُقتلع  اأر�سها  واملُ�ستوطنُة  املُبتلعة  فل�سطني  »التنمية« يف  الأر�س يف معنى وم�سمون  )4( حقيقة مركزية 
الإن�سان وترابها،  تاريخية بني  بل عالقة  يباع وُي�سرتى،  لي�ست جمرد عقار  فالأر�س هنا  �سعبها،  واملُ�ستت 
ينتج من خاللها خريات ووعيًا اجتماعيًا يعمق الرتباط بها والنتماء اإليها والذود عنها، اأي اأن لالأر�س قيمة 
عام  بازل  الأول يف  ال�سهيوين  املوؤمتر  ما جعل  الأخرى. وهذا  تعزز كل منهما  اجتماعية،  واأخرى  �سيا�سية 

1897 يقرر ا�ستقدام العمال اليهود ال�سباب املزارعني اإىل فل�سطني، الذين قاموا باإن�ساء منظمتني:
وزراعتها  الأرا�سي  ا�ست�سالح  على  عملت  زراعية،  ع�سكرية  �سبيبة  منظمة  وهي  »ناحل«  منظمة  االأوىل: 
وحمايتها بعد ال�ستيالء عليها، حيث قامت، )مثاًل( بتجفيف بحرية احلولة وامل�ستنقعات الواقعة بني حيفا 
ويافا حتى نتنانيا، وحولتها اإىل اأرا�ٍس زراعية، لتغدو اليوم املنطقة الأكرث كثافة �سكانية، بعد اأن كانت منطقة 

بور.
الـ»جدناع« وهي حركة �سبابية ك�سفية، عملت يف الزراعة، وب�سكل خا�س العمل يف عمليات  الثانية: منظمة 

التحريج.
هكذا بداأت احلركة ال�سهيونية ببناء حركة كيبوت�سية زراعية مندجمة يف منظمة »الهاجاناة« الع�سكرية، 
اأي بالدمج بني القيمة ال�سيا�سية والقيمة الجتماعية لالأر�س، فامل�رضوع ال�ستعماري ال�ستيطاين ال�سهيوين 
قام اأ�سا�سًا على ا�ستهداف الأر�س والإن�سان معًا، وانتهج منذ البداية مبداأ ال�سيطرة على الأر�س من خالل 
باأن الأر�س وما  القول  الذين يعي�سون عليها وميار�سون عملهم الإنتاجي فيها، وبالتايل فاإن  الب�رض  اقتالع 
فيها وما عليها هي حمور ال�رضاع وجوهره لي�س جمرد لزمة زائدة، بل هو منطلق كل روؤية جادة حلقيقة 
الأر�س  الفل�سطينية حتت �سعار حماية  الزراعية  »التنموية«  لل�سيا�سة  العام  بناء اخلط  ال�رضاع، ما يفر�س 

والفالح، وتوفري احلد الأدنى من الأمن الغذائي الفل�سطيني، عرب اإ�سرتاتيجية اقت�ساد ال�سمود.
يزكي هذا التوجه »التنموي« معرفة اأنه مل يتطور يف فل�سطني حتى الآن راأ�سمالية زراعية وفق النماذج 
الراأ�سمالية املتعارف عليها، بل اإن املوجود هو مالكون وحائزو اأرا�س �سغار اأو متو�سطون، وان امل�سادرة 
يف  كبرية  زراعية  راأ�سمالية  تطور  منع  يف  الأ�سا�سيني  العاملني  �سَكال  امللكيات  وتفتت  لالأرا�سي  ال�سهيونية 
اأنه يقوم على العمل  اإما  فل�سطني. وبالتايل، فاإن التعامل هنا يجب اأن يكون مع اقت�ساد زراعي فل�سطيني، 
العائلي، اأو اأنه يقوم على عالقات حما�س�سة و�سمان، اأو ا�ستئجار �سغري لالأرا�سي. وبهذا، فاإن القوانني 
الذي  الراأ�سمايل،  الزراعي  الإنتاج  حتكم  التي  القوانني  لي�ست  هي  هنا  الزراعي  الإنتاج  عملية  حتكم  التي 
ناهيك عن  الزراعيني،  العمال  القيمة من  اأو امت�سا�س فائ�س  الأرا�سي  الريع من مالكي  يقوم على حتقيق 
اأن امللكيات واحليازات ال�سغرية ل ت�ساعد على تو�سيع ا�ستخدام التكنولوجيا الزراعية العالية، ما يفر�س 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  وامللكيات  احليازات  لنمط  املالئمة  التكنولوجيا  توظيف  اأ�سكال  ا�ستنباط  �رضورة 
اأن امليل  اأو بناء مناذج تعاونية جديدة تو�سع من رقعة الأرا�سي مبا يخدم توظيف تكنولوجيا عالية، علما 
مبداأ حماية  بل واجتماعيا من خالل خدمة  اقت�ساديا فح�سب،  لي�س  الأجدى  الكثيفة هو  العمالة  ل�ستخدام 
اأ�سحاب  وجود  اأو  متكل�سة،  تقليدية  تعاونية  حركة  وجود  يلبيه  ل  وهذا  البطالة،  ن�سبة  وتقلي�س  الأر�س، 
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ا�ستثمارات زراعية كبار على راأ�سها، ي�ستخدمونها مل�ساحلهم اخلا�سة، اأو كمدخل ل�ستجالب منح ل ي�ستفيد 
منها املزارعون ال�سغار واملتو�سطون.

اإن الأمن الغذائي الفل�سطيني مهدد، حتت طائلة التقل�س امل�ستمر يف م�ساحات الأرا�سي املزروعة، والنق�س 
احلاد يف الرثوة احليوانية وال�سمكية، وحالة العتماد امل�ستمر على �سد النق�س يف هذه احلاجات على ال�سوق 
الإ�رضائيلية، وبالأخ�س على �سوق امل�ستوطنات. وبالتايل فاإن الفل�سطينيني اأمام مهمات ملحة لتحقيق اأمنهم 
الغذائي بحدوده الدنيا يف ظل احتالل �رض�س ي�ستهدف الأر�س والإن�سان، ول تهزه اأي م�ساعر جتاه اقتالع 
الأ�سجار، ناهيك عن �سعف اإمكانات املزارع الفل�سطيني، وجنب الراأ�سمال الفل�سطيني عن ال�ستثمار يف هذا 

القطاع.
عليه، ي�سبح لزما ومفرو�سًا تبني دعم وتوجيه العمل الزراعي من خالل �سيا�سة التدخل الإيجابي، وهذا 
ل يحققه انخفا�س املوازنات املخ�س�سة للزراعة، ول يدعمه النق�س يف الكادر الب�رضي املوؤهل لإدارة فعالة 
للعملية الزراعية. وبذلك، فاإنه ل بد من تكاتف جهود الفاعلني يف و�سع وتنفيذ ال�سيا�سة الزراعية الوطنية 

عرب:
اإ�سافة ملمثلي املزارعني  1. ت�سكيل جمل�س زراعي وطني  ي�سم الهيئات الأهلية العاملة يف املجال الزراعي، 

واملهند�سني الزراعيني.
ال�سيا�ساتي  اإىل الإطار  التقني  الفل�سطيني، وتعديله واإخراجه من الإطار  النظر يف قانون الزراعة  اإعادة   .2

املرتبط مببداأ حماية الأر�س، ل تنظيم زراعة م�ستقرة فقط.
3. توفري الدعم الكامل لعمليات ا�ست�سالح الأرا�سي البور وت�سجيع العمل يف الزراعة من خالل برامج جمدية.
4. حماية املنتوج الزراعي عرب منع ا�سترياد اخل�سار والفواكه من ال�سوق الإ�رضائيلية، والعمل على ت�سجيع 

زراعة الكثري من هذه املنتجات يف الأر�س الفل�سطينية.
5. اإعادة النظر يف �سيا�سة الإنتاج لأجل الت�سدير، التي عادة ما ت�رض املزارعني، مثل زراعة الورود وغريها، 

والرتكيز بدل من ذلك على ا�ستزراع الأرا�سي باملحا�سيل التي تلبي احلاجة املحلية.
6. تاأ�سي�س بنك للت�سليف الزراعي ل�سغار ومتو�سطي املزارعني خارج �سعر الفائدة ال�سوقية.

هذا اإن �سئنا بناء �سيا�سة �سمود زراعية فل�سطينية مقاومة تربط بني القيمة ال�سيا�سية والقيمة الجتماعية 
لالأر�س، ل يلبيها غري اجلمع بني مبداأ حماية الأر�س ومبداأ دعم املزارعني، باعتبارهم املنتجني املبا�رضين يف 
اآخذين بعني  لكل غاٍز وم�ستوطن،  الأر�س بورًا، ومطمعًا  اإذ بدون جهدهم وعرقهم تبقى  الزراعي،  القطاع 
العتبار ما هم عليه من فقر وت�رضذم وقلة تاأطري وتدين تعليم و�سيادة وعي قدري، ناهيك عن ابتعاد ال�سباب 
املتعلم اأو ن�سف املتعلم عن العمل الزراعي والأنفة منه، ما ي�سّعب اإدخال الفكر التعاوين املدين اإىل وعي هوؤلء 
املزارعني، ويعزز �سيادة اأمناط التعاون التقليدي، لكن هذا يجب األ يدفع اإىل الياأ�س والقنوط، بل يجب اأن 
يحفز الفاعلني يف و�سع  ال�سيا�سة الزراعية الوطنية، على الت�سلح باملبادرة ال�سبورة واملثابرة. ذلك اأنه على 
الرغم من اأن الفالح يعتد بخربته يف الزراعة، اإل اأنه  طاملا عرب عن احلاجة اإىل طريقة ت�سويق ترفع عنه الظلم 
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وال�ستغالل، وبالتايل، فاإن توعية الفالح باأ�س�س الت�سويق واأ�س�س التعاون هي املدخل. هذه التوعية التي يجب 
األ تكون وعظية، بل توعية ت�ساركية جتمع املر�سد والفالح يف امليدان ذاته.

وهذا ممكن، خا�سة واأن للتعاونيات اإرثًا عريقا يف فل�سطني منذ اأيام النتداب الربيطاين، لكنها بنيت على 
اأ�س�س خاطئة، جعلت من كبار التجار يف املواد الزراعية قادة لها، ومت احتكارها عرب اإعطائهم تخويال ب�سهادة 
املن�ساأ، ك�سيا�سة �سجعها الحتالل وعمقها، فتحولت من تعاونيات اإنتاجية اإىل تعاونيات ت�سويقية اأو خدمية 
يف جمال املدخالت الزراعية، خلقت م�سالح �سخ�سية للقائمني عليها، وجرى تفريغها من م�سامينها بو�سفها 
تقدمي  ي�ستدعي �رضورة  ما  اأو�ساعهم،  الإنتاج وحت�سني  زيادة  اإىل  ي�سعون  مبا�رضين  ملنتجني  تنظيمية  بنًى 
منوذج تعاوين بديل اأ�سا�سه الإنتاج ولي�س الت�سويق، تدعمه قرو�س مي�رضة من بنك ت�سليفي من�سود ل�سغار 

ومتو�سطي املزارعني.
بـ  ال�سائد  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  التنظيم  عالقة  م�سرية  تقييم  عند  اإهمالها  يجوز  ل  مهمة  حقائق  هذه 
»التنمية« لأنه كان عليه وما  يزال، ل اأخذها بعني العتبار وح�سب، بل والت�سدي لها بو�سفها ا�ستحقاقات 
اأو حتديات مفرو�سة حتدد معنى التنمية يف فل�سطني وت�سوغ مهماتها برناجمًا وممار�سة اأي�سًا، فالنا�س، كل 
النا�س، والفل�سطينيون هنا لي�سوا ا�ستثناء، ي�سنعون بفعلهم الواعي تاريخهم، لكنهم ل ي�سنعونه اإل يف ظل 

�رضوط مو�سوعية خارجة عن اإرادتهم ويف مواجهتها.

فكيف كانت جتربة التنمية يف برنامج وممار�سة التنظيم ال�سيا�سي الفل�سطيني؟
تنموية  �سيا�سة  بناء  على  برناجمًا وممار�سة،  ال�سائد،  الفل�سطيني  ال�سيا�سي  التنظيم  انقالب  لقد ك�سف 
بني  التالزم  �سعف  اإىل  يحيل  اآخر  انقالب  عن  اأعاله،  وحقائقه  املو�سوعي  �رضطها  على  تقوم  فل�سطينية 
ال�سيا�سي والجتماعي ِمن الن�سال يف ثقافة هذا التنظيم يف مرحلة ما قبل ن�سوء �سلطة اأو�سلو، حيث جرى 
تهمي�س الهتمام بالربنامج الجتماعي القت�سادي مل�سلحة طغيان الن�سال ال�سيا�سي ب�سورة اإ�ستخدامية مل 
ال�سيا�سي التحرري �سد الحتالل بربنامج اجتماعي اقت�سادي يحمي الأر�س،  الن�سال  تلتفت لأهمية ربط 
ويعزز �سمود النا�س وفقراءهم على نحو اأخ�س ويدعم املقاومة، ويقوي اأوا�رض الوحدة الداخلية، لي�س فقط 

بني طبقات وفئات ال�سعب الجتماعية املختلفة، بل اأي�سًا وبني جتمعاته امل�ستتة.
ال�ستخدام يف وعي  من  مل�سار مرتاكم  نوعي  �سوى جتٍل  اأو�سلو  ل�سلطة  التنموية  ال�سيا�سة  تكن  عليه مل 
وممار�سة التنظيم ال�سيا�سي الفل�سطيني ما قبل ن�سوئها، اأي اأنه مل يكن نبتا �سيطانيا منبت ال�سلة بالتاريخ 
ال�ستعمال  نهج  وتكثيفا خلطاياه يف ممار�سة  وتتويجا  له   ونتيجة  بف�سله  ولدت  بل  ن�سوئها،  قبل  املمار�س 
جهود  جلماعي  اخلا�س  التملك  نزعة  وكانت  والتنظيم،  والجتماع  ال�سيا�سة  يف  التحرر  لثقافة  والت�سليع 
الن�سال وت�سحياته نقطة البدء يف كل هذا،  فجاءت مظاهَر جتليه قبل ن�سوء �سلطة اأو�سلو وبعد قيامها مت�سلة 

ال�سبب، فرتابطت املقدمات بالنتائج.
ال�سلطة  هذه  قيام  اأن  اإىل  التنبه  يجب  كان  واملقيدة،  املحدودة  الذاتي  الإداري  احلكم  �سلطة  اإن�ساء  مع 
الفل�سطينية  يُكن �رضطا �سيا�سيا كافيا لإلغاء احلاجة  الفل�سطيني، مل  التنظيم  ِمن  بو�سفها �سكاًل »حكوميًا« 
للمحتوى ال�سعبي من التنظيم، ذلك اأن الحتالل مل ينتِه بعد، بل كان يجب ا�ستغالل فر�سة قيام هذه ال�سلطة 
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ذات الطابع التنظيمي »احلكومي«، لتطوير كل ما كان قائمًا ِمن اأ�سكال التنظيم ال�سعبي، وتعزيزها وتقويتها، 
من  خارجها  اأو  بداخلها  وَمْن  التحرير،  )منظمة  العام  ال�سيا�سي  حا�سنها  من  بدءا  حملها،  احللول  ولي�س 
الف�سائل(، وانتهاء باأ�سكال التنظيم ال�سعبي اجلماهريي كافة، هذا ف�سال عن اأن ن�سوء التنظيم »احلكومي« 
لتجربة »�سلطة«  ال�سعبي«  »الدميقراطي  اإىل واحلفاظ على وتطوير املحتوى  التنبه  ي�ستوجب �رضورة  كان 
»القيادة الوطنية املوحدة«، الإجناز ال�سيا�سي الأعظم لالنتفا�سة ال�سعبية الأوىل، ذلك اأن �سلطة )اأو�سلو( مل 
َتُكن اأكرث من رهان مفتوح على الحتمالت كلها، با�ستثناء احتمال التطور اإىل دولة �سيدة وم�ستقلة �سيا�سيًا 

واقت�ساديًا.
هنا بال�سبط، وخالفًا للمطلوب واقعيًا، وقعت خطيئتان �سيا�سيتان فل�سطينيتان، انف�سلتا ظاهرًا وات�سلتا 

نتيجة، واأفرزتا تلقائيا خطيئتني على �سعيد ال�سيا�سة التنموية:
الأوىل: خطيئة الت�رضف ال�سيا�سي )ملن هو »مع« اتفاق اأو�سلو(، مع ما ن�ساأ عنه من »�سلطة«، كما لو كانت 
»دولة واقع«، ولي�ست »دولة وهم«، ما اأف�سى اإىل ت�سييد �سيا�سة تنموية مبحتوى »حكومي« �سلطوي، هم�س 

تلقائيًا �سيا�سة »تنموية بديلة« مبحتوى �سعبي مقاوم.
الثانية: خطيئة الت�رضف ال�سيا�سي للكثري ممن هم »�سد« اأو�سلو يف معار�سة الربنامج الجتماعي القت�سادي 
على  واحلفاظ  الإبقاء،  اأجل  من  الن�سال  من  بدًل  اإذ  َجْد«،  »عن  لدولة  برناجما  كان  لو  كما  لـ»ال�سلطة«، 
الجتماعي  املبنى  من  »ال�سعبي«  م�سلحة  يف  ي�سب  خيارًا  بعدها  وتقويتها،  بديلة  تنموية  �سيا�سة  وتطوير  
�س يف الربنامج الجتماعي القت�سادي لل�سلطة، حيث قام بع�ُس املعار�سني لها بـ»التعكز« على املنظمات  املُهمَّ
واملوؤ�س�سات »غري احلكومية«، ذات الطابع الفوقي، والتي تقاطع الكثري منها يف مو�سوع التخ�س�س، وقام 
ُجلُّ ن�ساطها  ال�سعبية واجلماهريية، وجاء  ِمن الأطر واملنظمات والحتادات  العديد  العديد منها على وراثة 
)اأي املنظمات غري احلكومية( بعيدا عن احلاجات الوطنية الواقعية، وال�سعبية منها على وجه التحديد، حيث 
خ�سع اأغلب هذه املنظمات لأجندة برامج التمويل ال�سيا�سي الأجنبي، الذي ان�سبت اأهدافه على اإعادة هيكلة 
الوعي الوطني ال�سيا�سي والجتماعي لل�سعب الفل�سطيني، وتخريب املحتوى ال�سعبي للتنمية البديلة، حتى اأن 
الكثري من هذه املنظمات واملوؤ�س�سات )غري احلكومية( دعا علنا وجهارًا نهارًا اإىل »ال�ستقالة« من ال�سيا�سة، 
التنظيمية ال�سعبية اجلماهريية �سيئا  ال�سيا�سي ال�سعبي املحتوى، وامتداداته  والعزوف عنها، وعد احلزب 
ُل ركنه يف متحٍف للعاديِّات. ل بل راأت بع�س )املنظمات غري احلكومية( يف نف�سها  من خملفات عهد بائد ُيَف�سَّ
بديال للحزب ال�سيا�سي بو�سفه اأداة وطنية عامة للتغيري، ومعار�سة برامج و�سيا�سات �سلطة اأو�سلو. وذهبت 
بعيدًا واأطلقت على نف�سها »منظمات املجتمع املدين«، الذي عالوة على قدومه )كمقولة( من عامل تنظيم الدول 
امل�ستقلة امل�ستقرة، ولي�س ِمن عامل حركات التحرر لل�سعوب املُ�ْسَتْعَمرة، فاإن واقع وجوده )املجتمع املدين( 

ِمن عدمه  يف تنظيم الدولة العربية بعامة اأمر يدور حوله  جدل نظري طويل لي�س هنا املجال للخو�س فيه. 
الوطنية  املعار�سة  وابتالع  الذاتي،  احلكم  ل�سلطة  »احلكومية«  افتعال  اأي  اخلطيئتني،  هاتني  نار  على 
الدميقراطية لهذا الفتعال، بوعي حينًا اأو من دونه حينًا اآخر، �سادت �سيا�سة تنموية فل�سطينية عمقت اإحلاق 
القت�ساد الفل�سطيني وتبعيته لالحتالل، بل واأدخلت ال�سعب الفل�سطيني وفقًا لـ»اتفاق باري�س القت�سادي« 
غالبية،  ومنها  امل�ستقلة  الدول  من  الكثري  دمرت  التي  اجلديدة  الليربالية  ال�سيا�سة  جحيم  يف  بل  دواليب  يف 

الت�سليع ال�سيا�سي لثقافة التحرر
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

)كي ل نقول كل( الدول العربية، فما بالك بتاأثريها يف ال�سعب الفل�سطيني الذي ما انفكت اأر�سه ت�سحب من 
حتت اأقدامه. وتغيب عن الربامج الجتماعية القت�سادية »للحكومي« واأغلب معار�سيه من التنظيم، م�ساألة 
الهتماُم مب�سلحة  »ال�سعبي« وهمومه من املبنى الجتماعي ل�سعب يرزح واقعًا حتت الحتالل، ويعي�س وهمًا 
اأعباء  يف »دولة«. لقد غابت م�سالح الطبقات والفئات الجتماعية، على الرغم من حتملها للعبء الأعظم من 
مل  التي  الوطني،  التحرر  مهمات  ا�ستكمال  اأعباء  من  املقدار  ذات  ينتظرها  يزال  وما  بل  الحتالل،  مقاومة 

ي�ستكملها اتفاق اأو�سلو، ومل ت�ستوفها �سلطته بالطبع.
اأ�سدَّ مرارات اأو�سلو و�سلطته. وعربَّ عما  لقد مثَّل تغييب م�سلحة الطبقات والفئات ال�سعبية وهمومها، 
�سهده التنظيم الفل�سطيني التحرري من م�سهد �رضيايل اأبلَغ تعبري، حني انقلبت اأ�سكاله وحتول حمتواه بني 
ليلة و�سحاها ِمَن »ال�سعبي« املالئم للمحتوى املو�سوعي ملرحلة حترر وطني يعي�سها ال�سعب واقعا، اإىل �سكل 
واأغلب  اأن )احلكومي  التنظيم، هذا عالوة على  »حكومي« ومعار�س »غري حكومي« فوقي بريوقراطي من 
املعار�س من التنظيم( ما كان يجب له اأن يكون، ويف الأحوال املختلفة بهذا امل�ستوى املَُماأ�َس�ِس من الف�ساد اأوًل، 
ول بهذا امل�ستوى ِمن تغييب م�سالح »ال�سعبي« من املبنى الجتماعي لل�سعب ثانيًا، وذلك حتى لو افرت�سنا 

جدل اأن اأو�سلو اأجنبت »دولة الواقع«، ولي�س »دولة الوهم«.
اأو�سلو كما لو كانت دولة، واأ�ساع كل من  التحرير حني ت�رضفت مع �سلطة  اأ�ساعت قيادة منظمة  لقد 
عار�سها باعتبارها كذلك بوعي اأو من دونه فر�سَة الإفادة من جتربة ال�سلطة اإن كان لها ثمة فر�سة، اأعني 
فر�سة تعزيز التنظيم ال�سعبي وتقويته، وحت�سريه واإعداده ملعركة م�ستمرة مع الحتالل، ي�سي ا�ستع�ساء 
املحتوى  لتطوير  وواقعية  ممكنة  فر�سة  بذلك،  الفل�سطيني  ال�سعب  وخ�رض  ويوؤكدها.  بها  معه  املفاو�سات 
الدميقراطي ال�سعبي ل�سلطة »القيادة الوطنية املوحدة«، الذي اأفرزته النتفا�سة ال�سعبية الكربى )1987-
اأو�سلو  »مع«  عمن  الفر�سة)حتى مبعزل  تلك  ال�سعب  التحرير، وخ�رض  منظمة  قيادة  اأ�ساعت  لقد   .)1993

�سيا�سيا اأو»�سده«( مرتني: 
املرة الأوىل: حني اأ�رضت قيادة منظمة التحرير على تويل �سلطة احلكم الذاتي النتقالية بنف�سها، فيما كان 
ميكن لها اأن حتيلها لذراعها يف الوطن، على اأية حال، ليطور بها ما كان قد بداأه ال�سعب يف الوطن من »نواة« 
ل�سلطة »القيادة الوطنية املوحدة« يف النتفا�سة الأوىل، وباملحتوى الدميقراطي ال�سعبي ذاته، وذلك مبعزل 
عن الت�سمية وال�سكل. هذا علما اأن �سيناريو من هذا القبيل، اأي اإعطاء ذراع منظمة التحرير يف الوطن مهمة 
ال�سطالع بت�سلم اإدارة هذه ال�سلطة النتقالية، كان من �ساأنه اأن يحفظ ملركز القرار الفل�سطيني )قيادة منظمة 

التحرير( خط رجعة من احتمال ف�سل رهانها باأن تف�سي اأو�سلو اإىل ال�ستقالل الوطني الناجز.
املرة الثانية: كان ميكن لقيادة منظمة التحرير بناء هذه ال�سلطة باملحتوى التنموي الدميقراطي ال�سعبي 
لـ»نواة �سلطة القيادة الوطنية املوحدة« لالنتفا�سة الأوىل، وذلك عرب النحياز »لل�سعبي« من املبنى الجتماعي 

يف �سيا�ساتها وبراجمها الجتماعية والقت�سادية.
وهذا  التفاقيات.  يف  املفرو�سة  الر�سمية  والأ�سكال  الت�سميات  برغم  وواقعيا   ممكنا  هذا  كان  لقد  نعم، 
لو ح�سل، لكانت جتربة �سلطة احلكم الذاتي النتقالية فر�سة لتقوية ومتكني ال�سعب و�سموده يف مواجهة 
الحتالل، والتفافه حول �سلطته طوعا، وباأقل عدد ممكن من اجلهاز ال�رضطي، بل وبدونه. كيف ل؟!!! اأمَلْ 
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يكن هذا هو حال ال�سعب الفل�سطيني يوم كان متكاتفًا مرتا�سا ويغلي حما�سة ويلتزم طواعية ودون تذمر 
لقرار ياأتيه من قيادة منظمة التحرير، اأو حتى لإ�سارة من اللجان ال�سعبية، اأو من �ساب ملثم موثوق يف فرتة 
النتفا�سة الأوىل؟ بلى، هكذا كان قبل ن�سوء �سلطة احلكم الإداري الذاتي، وهكذا كان ميكن اأن يكون يف ظلها، 

لو اأنها كانت �سلطة دميقراطية �سعبية باملعنيني ال�سيا�سي والجتماعي، ولو اأنها جاءت خالية ِمن الف�ساد.

هنا يربز ال�سوؤال: ما هو ال�سبب االأ�سا�سي لذاك الف�سل املتعدد االأوجه؟

»ال�سلطة«  مقولتي  بني  �ساوت  بل  خلطت،  �سيا�سية  ثقافة  �سيادة  اإنه  �رضح،  طول  وبدون  باخت�سار، 
وب�سورة  الفل�سطيني،  النح�س  اإنه  البتة،  هنا  غرابة  ول  رعية،  وال�سعب  مالكا  احلاكم  ليغدو  والرثوة، 
كاريكاتورية، ِمن بئر الثقافة ال�سيا�سية للدولة العربية ب�سنوفها ذاتها. اإن ظاهرة م�ساواة ال�سلطة بالرثوة 
ٍل  على ال�سعيد الفل�سطيني  مل تلد بولدة �سلطة اأو�سلو، بل اإن جت�سيداتها يف مرحلة ال�سلطة مل َتُكن غري جَتَ
نوعي ل�سيادتها يف عقلية قيادة التنظيم ال�سيا�سي التحرري الفل�سطيني قبل ن�سوئها، ما يحيل اإىل اأن الثقافة 
حترريا  مولودا  فكانت  قوًل،  اإل  العربي  الر�سمي  موروثها  على  تنقلب  مل  الفل�سطينية  التحررية  ال�سيا�سية 
بتطلع  ذلك  يربط  اأن  ا�سطهاد خارجي، دون  ِمن«  نيل »احلرية  التحرر يف  اختزل مقولة  م�سوها وقا�رضا، 

ال�سعب اإىل نيل »حريته اإىل« بناء �سلطة وطنية دميقراطية باملعنيني ال�سيا�سي والجتماعي. ملاذا!؟
لأن النخراط ال�سيا�سي الفعلي لقيادة منظمة التحرير الفل�سطينية يف م�رضوع الت�سوية الأمريكية مل يكن 
نبتًا �سيا�سيًا �سيطانيًا، بل كان على �سلة وثيقة بتحولت اجتماعية طبقية جارية، فقد �سهدت التحولت يف 
منظمة التحرير الفل�سطينية ما قبل اأو�سلو، وما بعد اأو�سلو تعاظمًا يف حجم ودور البريوقراطية ال�سيا�سية 
خ�سو�سا،  القيادية  نخبها  �سفوف  ويف  عموما،  �سفوفها  يف  والمتيازات  الف�ساد  تف�سي  مع  جنب  اإىل  جنبا 
حيث  الأخري  العقد  يف  القت�سادي  الكمربادور  مع  ال�سيا�سية  البريوقراطية  تداخل  املنحى  هذا  ِمن  �ساعف 
ا�ستاأثر النافذون �سيا�سيًا مبئات الوكالت التجارية يف متاهي طبقي مع ال�رضيحة املالية )22 بنكًا بلغ حجم 

الودائع فيها 5 مليار $ وبور�سة بلغت قيمة اأ�سهمها اأكرث ِمن 5 مليار $(.
وعليه، بات ثمة قاعدة اجتماعية متناغمة وم�ستفيدة ِمن امل�رضوع الأو�سلوي والرتباط بالعوملة الأمريكية 
مبا يقت�سيه ذلك ِمن ا�ستحقاقات �سيا�سية وثقافية، دون اأن يرقى خيارها ال�سيا�سي اإىل دولة يف حدود 1967، 
بل وتنظر حلق عودة الالجئني الفل�سطينيني كورقة مقاي�سة مقابل ا�ستبقائها يف �سلطة حمدودة دون �سيادة، 
وتطلع م�ستقبلي لكيان قزمي جمزاأ وممحوط ملحق بال�سوق الإ�رضائيلية ويخ�سع لال�سرتاطات ال�سيا�سية 
اإدخال  يف  اأ�سهم  الذي  نهجها  عن  ناهيكم  واملواطن،  الوطن  ل  ال�سلطة  والأخري  الأول  هدفها  الإ�رضائيلية، 
الن�سال الفل�سطيني يف ماأزق متنوع الأبعاد يكاد يهدم منجزاته ويحوله لن�سال معاق راهن حلظته اأ�سواأ ِمن 
اأن بلغ تفكيك ال�سعب الفل�سطيني ما بلغ واختزلت حقوقه وهويته وات�سعت الفجوة بني  حلظة الأم�س بعد 
اأولويات جتمعاته، ودبَّ الحرتاب الدموي بال�سالح بني األوان طيفه الفكري-ال�سيا�سي، بل و�رضى يف ن�سيجه 

املجتمعي والعائلي اأي�سًا.
       

الت�سليع ال�سيا�سي لثقافة التحرر
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ملخ�ض
تقدم هذه الورقة مقرتحا للعمل الأهلي، م�ستندة اإىل املنهج التكميلي يف البحوث الذي ينطلق من فكرة  اأنه 
اذا كانت النظرية وردية فان الواقع �سجرة خ�رضاء، وهذا املنهج يحمل بداخله م�سمون النقد البناء، وهو 

منهج واقعي ي�ستند اإىل العامة واحتياجاتهم. 
تقدمي  ثم  ومن  وتعريفه  منه  والتحقق  الأهلي  العمل  واقع  لفهم  حماور  اأربعة  على  الدرا�سة  وترتكز 
منوذج له. وهذه املحاور هي: ما الذي تقوم به املوؤ�س�سات على ار�س الواقع، ما الذي يريده العامة من هذه 
املوؤ�س�سات، وما هو حمفز ت�سكيل املوؤ�س�سات الأهلية، وماهية تنظيمها الداخلي وعالقته بالتمويل. وبناًء على 

هذه املحاور يتم الت�سخي�س وتقدمي املقرتح والنموذج. 
كما وتربط الدرا�سة بني الوطني وال�سيا�سي والأهلي، ومفهوم احلوكمة يف �سياقها الفل�سطيني اخلا�س، 
مبعنى ان دور املوؤ�س�سات الأهلية يختلف عن دور املنظمات اجلماهريية التابعة للقوى ال�سيا�سية، ويختلف عن 
دور الأحزاب ال�سيا�سية. وعليه فالورقة تدعو اىل �رضورة اعتماد وثيقة الوفاق الوطني، وثيقة احلد الأدنى 
والإجماع الوطني اأ�سا�سًا لربامج عمل القوى ال�سيا�سية ومنظماتها اجلماهريية، فيما تدعو اإىل �رضورة تركيز 
املوؤ�س�سات الأهلية على تقدمي اخلدمات امللمو�سة والرتكيز على الأر�س لدعم �سمود الفل�سطينيني على اأر�سهم 
وتفعيل العمل التعاوين والت�سامني بني العامة بعيدا عن الفئوية او املحاباة.  ولغايات �سمان تفعيل العمل 
التعاوين، فاملطلوب انهاء ظاهرة �سيطرة املدير العام على املوؤ�س�سة، واخذ جمل�س الدارة الدور احلقيقي يف 
ادارة املوؤ�س�سة بديال عن املدراء العامني وامل�ساهمة يف  دمقرطة و اإ�سالح املوؤ�س�سات الأهلية من خالل تفعيل 
دور الهيئات امل�سوؤولة:  اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وفتح الع�سوية امام املعنيني بعد تطوير �رضوط 

الع�سوية.
اأوال: مقدمة: واقع العمل االأهلي يف االأرا�سي الفل�سطينية وماأزقه

الأهلية  املوؤ�س�سات  ان  يرى  فجابر  الأهلي،   للعمل  موحدة  روؤية  غياب  على  والباحثون  الكتاب  يتفق 
اأنها تعمل بال روؤية.)1(  اإل  الفل�سطينية تقدم نف�سها من خالل ثالثة خطابات : تنموية وحقوقية وخدماتية، 
ويتفق معه كل من حنفي وطرب وكذلك عوا�رضة على غياب الروؤية،)2( و يعزو حنفي وطرب غياب الروؤية اإىل �سوء 
فهم وت�سخي�س اأّديا اإىل اعتقاد ان الدولة الفل�سطينية اآتية ل حمالة،)3( وبذلك فان املوؤ�س�سات الأهلية عملت 

وفقا لربامج متويلية م�سجعة لي�س فقط من املمول بل ومن ال�سلطة الفل�سطينية نف�سها.
فيما يرى الباحث �سبيح اأن املوؤ�س�سات الأهلية اأُجرِبت - باأ�ساليب عدة اأهمها املمول - على التحول وفق 
روؤية املمول م�ستخدما يف ذلك املال الأجنبي الذي ي�سيطر على ا�ستمرار عمل معظم هذه املوؤ�س�سات وخا�سة 
فاإن  املوحدة،  الروؤية  غياب  وب�سبب  املحتلة.)4(  الفل�سطينية  الأرا�سي  اأو  ال�سفة  نطاق  على  تعمل  التي  تلك 
التو�سيف  مع  يتفق  �سياع،  ماأزق، ويف حالة  يف  باأنه  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الأهلي  العمل  و�سف 

للحالة الفل�سطينية ب�سكل عام ول يقت�رض على املوؤ�س�سات الأهلية.)5(
1. جابر، فرا�س )2011(  ثالثة خطابات وروؤية مفقودة، احلوار املتمدن.

2. انظر كتاب حنفي، �ساري وطرب، ليندا )2005(  يف كتابهم بروز النخبة الفل�سطينية املعوملة. وكذلك عوا�رضة، يف درا�سته عن 
املنظمات غري احلكومية الفل�سطينية : هوية اأهلية اأم غري ذلك )2012(؟  

3. حنفي، �ساري وليندا طرب )2005(.
4. �سبيح، �سبيح،)2011(.

5. يف نقا�س مع هديل قزاز حالة العمل الهلي، و�سفت القزاز الو�سع الفل�سطيني كله بال�سياع ..الكل يف حالة �سياع ، »طا�سة و�سايعة«، 
وهذا ينطبق على القوى ال�سيا�سية، وال�سلطة الفل�سطينية ، واملوؤ�س�سات الأهلية.  توا�سل �سخ�سي مع القزاز، �سباط 2012.
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حالة ال�سياع هذه تتعمق مع ازدياد اأعداد املوؤ�س�سات الأهلية، فقد و�سل عدد املوؤ�س�سات الأهلية امل�سجلة 
يف  الداخلية  وزارة  وذلك ح�سب  عام 2010  نهاية  مع  موؤ�س�سة  اإىل حوايل 2319  الغربية وحدها  ال�سفة  يف 
ال�سلطة الفل�سطينية - رام اهلل. ومن املرجح ان هذا الرقم يحتوي على موؤ�س�سات فاعلة واأخرى غري فاعلة 
فقد ت�ساعفت اأعداد هذه املوؤ�س�سات مع وفرة املال الغربي، من 210 موؤ�س�سة عام 1987 ،)6( اإىل 2319 عام 
2010. ان هذا الت�سخم يف الرقم ل يعك�س املناخات اجلديدة يف ن�سوء �سلطة فل�سطينية، والتي ميكن للبع�س 
اأن ي�سميها ت�سهيالت نتيجة نقل بع�س �سالحيات �سلطات الحتالل الإ�رضائيلي اإىل ال�سلطة الفل�سطينية بعد 
ت�سكيلها. لقد بات الت�سابق على ت�سكيل موؤ�س�سة اأهلية مو�سة وغرية �سببهما ال�سعي خلف املال الغربي، من 
قبل الأفراد والقوى ال�سيا�سية اأو من قبل الكثريين الطامعني يف تقلد منا�سب يف ج�سم ال�سلطة الفل�سطينية، 
ت�رضيعية كانت ام تنفيذية، من خالل حماولة احل�سول على اأ�سوات الناخبني لهذه ال�سلطة، اأو يف ا�ستخدام 

املوؤ�س�سة واجهة للعمل م�رضين على البقاء يف العمل ال�سيا�سي - التنظيمي.)7(
ان كثريًا من  ال�سيا�سي، مبعنى  العمل اجلماهريي  بديل عن  وكاأنه  اأ�سبح ميار�س  الأهلي  العمل  اأن  اأي 
الأحزاب تقوقعت وانح�رض ن�ساطها يف املوؤ�س�سات الأهلية، فغابت بع�س الأحزاب بينما ا�ستمرت الت�رضيحات 
وجودها  الأحزاب  جت�ّسد  الأحول  اأح�سن  ويف  الأحزاب،  لهذه  البيانات  وا�ستمرت  مل�سوؤوليها،  الإعالمية 

ب�سعارات جدارية ومل�سقات.
اإن مربر ت�سكيل املوؤ�س�سات الأهلية هو تقدمي خدمات للفل�سطينيني، خدمات تطوعية يقدمها املوؤ�س�سون 
ل�سالح العامة، ولكن مع بداية الت�سعينيات طراأ حتول على �سكلها، بحيث �ساهم املال الغربي يف حتويلها من 
موؤ�س�سات اأهلية تقدم اخلدمات طوعا دون اأجر، اإىل موؤ�س�سات احرتافية تعتمد على اإدارة وطاقم من املوظفني 
يعملون باأجر، وباتت قلة من  الأ�سخا�س )1-3( من الإدارة التنفيذية يف عدد من املوؤ�س�سات الأهلية هم �سناع 

القرار.
ولعل و�سف بع�س املوؤ�س�سات التي تقت�رض على مكاتب وموظفني ومتويل غربي دون وجود اأع�ساء بـِ 
)الأجنزة( ل مي�س فقط بطرق تنظيم العمل الداخلي ووجود متطلبات الأجنزة من اأدوات العمل البريوقراطي 
كاأنظمة اإدارية ومالية وخطط واأدلة، بل ب�سورة وثيقة مبحفز ت�سكيل املوؤ�س�سات الأهلية.)8( ولعل الأجنزة هي 
حال جزء لي�س بب�سيط من املوؤ�س�سات، اأ�سبحت تتو�سع وتنتقل من املدن اإىل قرى وخميمات ال�سفة الغربية. 
ومل ي�ساهم وجود قانون لعمل اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية، رقم )1( لعام 2000، يف تو�سيح ما 
املق�سود بالعمل الطوعي، وح�سم اجلدل حول العمل باأجر، كون امل�ساألة مل تتعر�س ب�سكل �رضيح لظاهرة 
توؤكد على طوعية  القانون  ان ن�سو�س  علما  عائمة،  الظاهرة  التنفيذية وتركت هذه  العموم والإدارة  مدراء 
العمل الأهلي وتقدمي خدمات للعامة، وتوؤكد على دور جمل�س الإدارة يف اإدارة كافة �سوؤون املوؤ�س�سة.)9( بينما 
ي�ستند البع�س اإىل اأن حتديد القانون لدورية اجتماعات جمل�س الإدارة بـِ 3 �سهور كحد ادين يف�رض اأن الإدارة 
التنفيذية يجب اأن تكون ملقاة على عاتق املدير العام اأو املدير التنفيذي، مبعنى �رضورة وجود م�سوؤول عن 

الإدارة التنفيذية  والعمل باأجر لهذا امل�سوؤول.)10(
6.  حوراين )1988(.

7 حنفي وطرب  )2005(. 
8. عوا�رضة )2012(.

9. مواد رقم: 2 الف�سل الأول، ومادة 27 من الف�سل ال�ساد�س،  من قانون ال�سلطة الفل�سطينية للجمعيات اخلريية والهيئات الأهلية لرقم 
1 لعام 2000.

10. مادة رقم 18 من قانون ال�سلطة الفل�سطينية للجمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم 1 لعام 2000.



131  

يكون  اأن  يجب  العمل  اأن  حقيقة  ينفي  ل  التنفيذي،  او  العام  املدير  ظاهرة  حول  اأعاله  اجلدل  اأن  غري 
عمال تطوعيا �سواء بال�ستناد اىل القانون اأو اىل مربر ت�سكيل املوؤ�س�سات الأهلية الذي يعني خدمة املجتمع 
الفل�سطيني �سواء كان ذلك قبل ت�سكيل ال�سلطة الفل�سطينية اأو بعدها. ولكن هناك عالقة بال �سك بني عدم فعالية 
هيئات املوؤ�س�سة )اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة( و�سعف قطاع املوؤ�س�سات وتردي قدرتها على تقدمي 

اخلدمات للعامة، بالرغم  من �سخامة امل�ساعدات املقدمة لهذا القطاع.)11(
اإن �سعف دور املوؤ�س�سات الأهلية يف تقدمي اخلدمات امللمو�سة للعامة، والتحول الذي جرى على عدد من 
املنظمات اجلماهريية ل�سالح موؤ�س�سات تخ�س�سية فيما بعد، �ساهم يف ن�سوء منظمات غري حكومية تعتمد على 
التمويل الأجنبي، وفتح املجال اأمام مدرائها واأمام عدد من املوؤ�س�سني للتحكم بها، وتركها ورقة يف مهب ريح 

التمويل الأجنبي وامل�ستفيدين ممن يتحكمون يف براجمها، الأمر الذي افقدها هويتها وروؤيتها. 
ولغر�س تقدمي مقرتح للعمل الأهلي، حتاول الورقة الإجابة على الأ�سئلة التالية:  

ما هو الدور املطلوب من املوؤ�س�سات الأهلية القيام به؟ 	 
ما الذي تقوم به املوؤ�س�سات الأهلية على ار�س الواقع؟	 
كيف ميكن الو�سول اىل روؤية موحدة للعمل الأهلي، وما هي هذه الروؤية؟	 
ما هي متطلبات العمل الأهلي املوحد؟	 

وت�ستند هذه الدرا�سة اىل بحث املنهج التكميلي يف البحوث من خالل اجلمع بني ال�سلوب الكمي والنوعي 
يف املعرفة م�سافًا اإليه م�سادر ثانوية. ومن اجلدير ذكره ان هذه الدرا�سة جزء من عمل ميداين وا�سع جرى يف 
العام 2011، ي�ستمل على جمع بيانات )من خالل ا�ستمارة للموؤ�س�سة الأهلية(، وعلى عينة ع�سوائية عددها 40 
موؤ�س�سة )ا�ستملت على 17 موؤ�س�سة يطلق عليها Urban Ngos و23 قاعدية يطلق عليها CBOs ملحافظات 
عن  التف�سيلية  ال�ستبانة  تعبئة  مت:  وقد  وطولكرم(.  �سلفيت،  حلم،  بيت  نابل�س،  والبرية،  اهلل  رام  القد�س، 
املوؤ�س�سة وهيئاتها واإدارتها وبراجمها واأن�سطتها، ا�سافة اىل ا�ستبانة راأي خا�سة مبوظفي موؤ�س�سات العمل 
وعددهم 100. بالإ�سافة اإىل ال�ستبانتني املذكورتني اأعاله قام الباحث بعقد ثالث جمموعات مركزة ملوؤ�س�سات 
CBOs ون�سطاء حمليني يف العمل الأهلي، باإجمايل 32 م�ساركا يف ثالثة مواقع جغرافية من  اأهلية قاعدية 

ال�سفة الغربية.
كما ومت تنفيذ ما يزيد على 50 مقابلة �سخ�سية ترتاوح بني ن�سف ال�ساعة وال�ساعتني، من خالل حماور 
للموؤ�س�سات  ومدراء  عامة  وهيئات  اإدارة  جمال�س  اأع�ساء  من  كل  على  طرحت  الأهلي  بالعمل  متعلقة  معدة 
الأهلية، بالإ�سافة اإىل م�سوؤولني يف اأجهزة ال�سلطة الت�رضيعية والتنفيذية، مبا فيها مكتب الرئا�سة، وممثلني 
اإىل م�سوؤولني فل�سطينيني  اإ�سافة  عن جمال�س بلدية وحملية، وم�ست�سارين م�ستقلني، واأكادمييني وباحثني، 

يعملون يف بع�س املوؤ�س�سات املانحة.
ولغايات فهم تطورات الواقع فقد مت اإجراء حالت درا�سية تهدف: اىل معرفة وفهم التغريات التي ح�سلت 

11. و�سلت امل�ساعدات التمويلية املقدمة لقطاع املوؤ�س�سات الأهلية بني الأعوام 1999-2008 حوايل ) 1،305،000،000 دولر(، 
وفق درا�سة ق�سطيننني، جينفران�سي�سكو  واآخرون �سادرة عن ما�س عام 2009.
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على املجتمع الفل�سطيني، والوقوف على التغيريات ال�سيا�سية وكيف يتم فهم الأهداف الوطنية الفل�سطينية، 
ومدى  وع�سويتها  املوؤ�س�سة  خدمات  مع  بعالقاتها  الأهلية  املوؤ�س�سات  �رضعية  مو�سوع  تعالج  والأخرية 

دميقراطيتها الداخلية .
مرتكزات الدرا�سة:

تنطلق الورقة من اأن العمل الأهلي له مرتكزات، وهي: 
)1( هو عمل تطوعي، يقدم للعامة واملجتمع املحلي دون اأجر.

)2( النحياز للفقراء واملهّم�سني والهتمام بهم من خالل تقدمي اخلدمات لهم.
)3( العمل مع العامة ومن خاللهم ، ويتج�سد ذلك بالتفاعل والتواجد اجلغرايف يف اأو�ساطهم.

)4( مرونة يف العمل من حيث الربامج تلبي دوما م�سالح الفقراء واملهّم�سني.)12(
اإن هذا الفهم للعمل الأهلي ي�سلح مع وجود ال�سلطة الفل�سطينية اأو غيابها. كما اأن النحياز للفقراء يف 
الفقراء من خالل تقدمي خدمات  التدخل ل�سالح  عمل املوؤ�س�سات الأهلية ي�ستوجب العمل باجتاهني: الأول، 
مبا�رضة لهم مثل اخلدمات ال�سحية والتعليمية والإغاثية وغريها. والثاين: التاأثري على �سيا�سات ال�سلطة لكي 

ت�سمن وتهتم بالفئات املهم�سة والفقرية، من خالل برامج �سغط ل تتطلب التمويل.)13(

1( الدور املنوط باملوؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية:

يتنوع فهم الدور املنوط باملوؤ�س�سات الأهلية من قبل مكونات املجتمع الفل�سطيني، فالبع�س يراه امل�ساهمة 
دولة،)14(  اإىل  ال�سلطة  حتول  يف  الطموح  من  كنوع  للدولة،  نواة  ت�سكل  والتي  ال�سلطة  موؤ�س�سات  بناء  يف 
وامل�ساهمة يف اإنهاء الحتالل من خالل دعم وم�ساندة املقاومة ال�سلمية، وف�سح ممار�سات الحتالل املتعلقة 
ثقافة  تكوين  يف  بالإ�سهام  مرورا  للفل�سطينيني،)15(  واجلماعية  الفردية  احلقوق  وخروق  العامة  باحلريات 
املواطن، وعالقة املواطن مع ال�سلطة حاليا )الدولة م�ستقبال( وخا�سة يف جمال امل�ساهمة يف ن�رض الدميقراطية 
ت�ستطيع  ل  اأو  احلكومة  تقدمها  ل  التي  اخلدمات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  املدنية،)16(  الثقافة  ومفاهيم  واحلريات 
تغطيتها ب�سبب حجمها وكرثة الطلب عليها، فال�سعب الفل�سطيني ما زال حتت الحتالل، وهو �سعب �سحيح 

املوارد.
اإذًا، ل بد من تقدمي خدمات اإغاثية - اإن�سانية، �سحية، تعليمية،)17( اأي اأنه على الرغم من تنوع فهم الأدوار 

املطلوبة من املوؤ�س�سات الأهلية، اإل اأن هناك اإجماعًا على �رضورة العمل على احتياجات العامة احلقيقة)18(. 
12. مقابلة مع �رض�سور 2011.

13. نتيجة املجموعات املركزة و املقابالت ال�سخ�سية املعقمة. 
14. مقابلة خري�سة 2011.

15. مقابلة: خري�سة جرار  ر�سوان فريحات، 2011.
16. مقابلة مع خري�سة  وحمدان، 2011.

17. موقف اأغلبية عينة البحث من املوؤ�س�سات الأهلية واملقابالت ال�سخ�سية.
18. مقابلة:  خري�سة، ر�سوان، فريحات، 2011
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ويف نطاق نقا�س دور املوؤ�س�سات الأهلية، يوؤخذ على بع�سها اأنها مل تقدم ما هو جوهري، فهناك عدد قليل 
من املوؤ�س�سات الأهلية ي�ساند الفقراء والعائالت املعوزة، فوزارة ال�سوؤون الجتماعية مثال تقدم م�ساعدات 
لأكرث من 165 األف عائلة، ولذلك يجب على املوؤ�س�سات الأهلية اأن تكمل هذه اخلدمات،)19( الأمر الذي جعل 
ر�سوان يت�ساءل: كم عائلة اأ�سري حايل، اأو اأ�سري حمرر �ساعدت هذه املوؤ�س�سات،)20( وهذا الطرح يبدو منطقيا 

كونه جزءا من املهام امللقاة على عاتق املوؤ�س�سات الأهلية كما يراه البع�س.
فموؤ�س�سة  بوجودها،  يتعلق  الأمر  لأن  واأن�سطتها  براجمها  عن  تدافع  الأهلية  املوؤ�س�سات  اأن  املوؤكد  من 
ترويج الدميقراطية وتوثيق خروقات حقوق الإن�سان ترى اأن عملها مهم جدًا يف حماية الفل�سطيني من نري 
ل  خدمات  تقدم  باأنها  ترى  للمعاقني،  خدمات  تقدم  وموؤ�س�سة  والحتالل.  الفل�سطينية  ال�سلطة  ال�سلطتني: 
تقدمها ال�سلطة. وهناك موؤ�س�سات ل تتفق مع توجهات ال�سلطة و�سيا�ساتها، وترى اأن دورها يجب ان يركز 

على ف�سح �سيا�سات ال�سلطة املنبثقة من البنك الدويل.)21( 
ووفقا للقائمني على العمل الأهلي، فاإن اأجندة املوؤ�س�سات الأهلية ترتكز يف: اأجندة خا�سة - ربحية خلدمة 
القائمني عليها، اأو اأجندة حزبية - �سيا�سية خلدمة القوى ال�سيا�سية التي اأن�ساأتها، واأخرى جمتمعية ت�ساهم 

يف تقدمي اخلدمات للمجتمع.)22(
اإن الأجندات اأعاله وبالرغم من الختالفات والفروق تعك�س حمفزات اللتحاق بالعمل الأهلي. فالتحقق 
من امليدان، ومن ماهية اخلدمات املقدمة للعامة، يخل�س اإىل اأنها يف النهاية حمكومة ب�سقف املمول، مبعنى اأن 
جميع املوؤ�س�سات الأهلية تنفذ اأجندة املمول.)23( هذا املمول والذي بات يتعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية وكاأنها 

دولة اأو هيكل للدولة، �ساهم يف اإغراق املجتمع الفل�سطيني يف الأرا�سي املحتلة بالرتويج للمجتمع املدين. 
ولعل املتتبع لربامج املوؤ�س�سات الأهلية، �سواء تلك التي تروج لنهج تكاملي مع ال�سلطة الفل�سطينية اأو 
اأنها حمكومة ب�سقف  الأخرى املعار�سة ل�سيا�سات ال�سلطة مبا فيها برامج ال�سغط واملنا�رضة، يخل�س اإىل 
ال�سلطة واملمول. كما ان التو�سيات التي خل�ست لها بع�س الدرا�سات)24( ت�سري اىل �رضورة تركيز ن�ساطات 
املوؤ�س�سات الأهلية على برامج ال�سغط واملنا�رضة بتعاملها مع ال�سلطة الفل�سطينية، مبعنى اأنها - اأي ال�سلطة 
هو  هذا  الحتالل.  وجود  مع  املحتلة  الأرا�سي  يف  الفل�سطينيني  عن  نهائي  وب�سكل  امل�سوؤول  اجل�سم  هي   -
ال�سيا�ساتي  الدرا�سات والعمل  للتوجه نحو املزيد من برامج ال�سغط واملنا�رضة مبا فيها  التف�سري الوحيد 

واجلهد البحثي.)25(
اأما العامة واملجتمع املحلي، فاإنهم يريدون من املوؤ�س�سات الأهلية اأن تركز على احتياجاتهم، واأولويات 
احتياجاتهم، فهم يريدون من هذه املوؤ�س�سات اأن تقوم بتح�سني نوعية حياة النا�س، وخا�سة يف العمل على حل 

19. مقابلة ، اأبو ك�سك، 2011.
20. مقابلة ر�سوان، 2011.

21. مقابلة ، الرمياوي، 2011.
22. نتيجة البحث امليداين الذي اجري على املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية بعنوان حوكمة املنظمات غري احلكومية  بعالقتها مع 

الأهداف الوطنية الفل�سطينية عام 2011.
23. مقابلة، الطاهر، 2011.

24. انظر درا�سة ق�سطنيني واآخرين عن خارطة املجتمع الفل�سطيني املمولة من الحتاد الأوربي 2011 .
25. نقا�س مع الباحث الرياحي، 2012.

املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية - مقرتح منوذج للعمل الأهلي
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جملة من امل�ساكل الرئي�سة املت�سلة بحياتهم وا�ستمرار حياتهم كب�رض و�سعب يف الأر�س املحتلة. 
الفقر  م�ساكل  ترتاوح بني حل  زالت  ما  النا�س  احتياجات  اأولويات  اأن  اإىل  امليداين  العمل  نتائج  وت�سري 

والبطالة. 
فقد عربت كافة الأطراف، العامة وم�سوؤولو املوؤ�س�سات الأهلية واأج�سام ال�سلطة الفل�سطينية، عن �رضورة 
النا�س  حياة  جوانب  لتح�سني  كمدخل  عمل  فر�س  وتوفري  الفقر  من  احلد  يف  الأهلية  املوؤ�س�سات  ت�ساهم  اأن 
املختلفة، بالإ�سافة اإىل توفري اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية والتخ�س�سية، اإىل جانب توفري اخلدمات التعليمية 

الأ�سا�سية واجلامعية، وهي تعترب من اأولويات احتياجات املجتمع املحلي والعامة.)26(
اإن هذه الأولويات الثالث متداخلة ومرتبطة ب�سقني متعلقني بدخل العامة من جانب، وتوفري اخلدمات 

التي يقدمها كل من القطاع اخلا�س وال�سلطة واملوؤ�س�سات الأهلية، من جانب اآخر.
�سحيح اأن هناك عددا ل باأ�س به من العيادات ال�سحية التابعة للموؤ�س�سات الأهلية، ولكن ر�سوم اخلدمات 
وخا�سة التخ�س�سية تكاد تقرتب او ت�ساوي ر�سوم العيادات اخلا�سة، مما يعني ان التمايز اإن وجد يقت�رض 

على توفر العيادة الطبية، دون التمايز يف نوعية اخلدمات املقدمة للفقراء وحمدودي الدخل.)27(
وت�سري درا�سات متعلقة بالتعليم الأ�سا�سي اإىل اأن م�ستوى التعليم يف املدار�س احلكومية يرتاجع)28( مما 
يعني �رضورة اأن ت�ساهم املوؤ�س�سات الأهلية برفد قطاع التعليم بحيث ل ينعك�س على م�ستوى الطالب العلمي 
احلايل وامل�ستقبلي. اإن العمل على حت�سني نوعية التعليم من خالل برامج تعليمية - تطوعية م�ساندة، ومن 
اأن يكون دورا مركزيا للموؤ�س�سات  خالل ال�سغط على �سيا�سات �سانع القرار يف ال�سلطة الفل�سطينية يجب 
الأهلية، وهو ل يحتاج اإىل برامج ممولة من اخلارج، بل هو يحتاج اإىل اإحياء العمل الأهلي، من خالل تر�سيخ 

التعاون والت�سامن بني النا�س.
للقوى  التابعة   - اجلماهريية  للمنظمات  م�ساحة  ي�سكل  التعاون  وتر�سيخ  الأهلي  العمل  اإحياء  ولعل 
ال�سيا�سية لكي تلعب دورا حموريا، ميّكنها من زيادة فعاليتها اجلماهريية، ورفد تنظيماتها بربامج جمتمعية 

طاملا غابت عن ال�ساحة منذ الولوج يف مفاو�سات مع الحتالل الإ�رضائيلي، منذ مدريد وحتى الآن.)29(  
اإن الدور الذي يجب اأن تلعبه املوؤ�س�سات الأهلية هو �سد حاجات العامة والعمل على اأولويات احتياجاتهم 
من خالل جهد ذاتي وتوجيه التمويل لهذه الحتياجات، الأمر الذي يعني الرتكيز على الفقراء واملهّم�سني 
واحتياجاتهم. اإن التفريق بني موؤ�س�سة اأهلية واأخرى يجب ان يتم وفق هذا املعيار، ومن خالل �سوؤال: اإذا 

غابت هذه املوؤ�س�سة، فما الذي �سيخ�رضه العامة والفقراء؟
هناك بع�س املوؤ�س�سات التي اإن اأغلقت، فاإن العامة ل ي�سعرون باأي خ�سارة اأو اأثر لهذا الإغالق، بينما 
هناك موؤ�س�سات يفتقد النا�س لها وخلدماتها، حتى وان كان نطاق عملها قرية �سغرية اأو حمافظة اأو الأرا�سي 

املحتلة. 

26. نتائج جمموعات املركزة، عام 2011.
27. مثال يف قرية �سنجل وبلدة بريزيت على ر�سوم املراجعات للعيادات ال�سحية. 

28. ال�سوراين، غازي. ) 2006( التعليم والتعليم العايل يف فل�سطني.  وكذلك عفانة، �سائدة عن المية يف �سفوف طلبة ال�سفة اخلام�س 
.2011

29. مقابلة، الربغوثي، اآذار 2011.
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2(  ما الذي تقوم به املوؤ�س�سات االأهلية على االأر�ض؟

ل يكاد يوجد قطاع اأو فئة عمرية اأو مو�سوع اإل ومتار�س املوؤ�س�سات الأهلية العمل والن�ساط فيه، فعدد 
املوؤ�س�سات الكبري يف ال�سفة الغربية وامل�سار له يف الدرا�سة اأعاله، والتمويل املمنوح لها والذي قدره بع�س 
الباحثني بني الأعوام 1999- 2008 حوايل )1٫305٫000٫000مليون دولر()30( يعك�س �سخامة الأن�سطة 

كعدد وتنوع. 
اإل اأن طريقة �رضف الأموال وطبيعة الأن�سطة هي مثار جدل يف اأو�ساط املهتمني بالعمل الأهلي. �سحيح 
اأن املوؤ�س�سات الأهلية تقدم خدمات وم�ساعدات يف جمالت متعددة زراعية و�سحية وتعليمية وقانونية، ولكن 
هناك ماًل يذهب يف اجتاهات اأخرى غري اخلدمات وامل�ساعدات.. فجزء منه يذهب مل�ساريف اإدارية ورواتب 
وامتيازات عاملني ومدراء، وجزء اآخر يذهب بدل فنادق وموا�سالت وموؤمترات، وجزء ثالث يخ�س�س نفقَة 
وا�سرتاتيجيات  خطط  ووثائق  ا�ست�سارات  يف  يذهب  رابع  وجزء  ترويجية،   - دعائية  وحمالت  مطبوعات 
تبدو �سكلية)31(، وخام�س ي�رضف يف م�رضوعات متفرقة هنا وهناك ل ت�ساهم يف اإحداث تغيري على �سيا�سات 
ر�سمية لل�سلطة الفل�سطينية اأو يف احلد من م�سادرة الحتالل للكثري من احلقوق اجلماعية والفردية لل�سعب 

الفل�سطيني.)32(
فالأموال يف نظر العامة ذهبت يف مهب الريح، وهي مل ت�ساهم بطرق �رضفها يف حت�سني احلياة القت�سادية 

- الجتماعية - ال�سيا�سية لل�سعب الفل�سطيني.)33(
اأي اأن اأثر عمل املوؤ�س�سات الأهلية وان ا�سطلح عليه بالقطاع الأهلي ب�سكل عام هو قليل و�سعيف، ول 

يج�ّسد كثريا خدمات ملمو�سة وحم�سو�سة للنا�س يف املجالت احليوية والأ�سا�سية لأولويات احتياجاتهم.)34(
وقد بنّي الباحث �ساري حنفي تراجع اأداء املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية يف ال�سطالع بدورها من خالل 
درا�سته التي اأعدها يف �سنوات النتفا�سة الفل�سطينية الثانية ما بني الأعوام 2000-2003. وقد خل�س حنفي 
اإىل اأن ال�سبب يعود اإىل تغيري نتج على م�سالح القائمني على العمل الأهلي، والتي اأ�سبحت اأكرث قربا للممول 
منها للمجتمع، وهذا يعني تغيريًا يف هوية املوؤ�س�سات الأهلية)35(. مبعنى تراجع املوؤ�س�سات التي وجدت خلدمة 
العامة، من تقدمي خدمات جوهرية واإدارة طوعية، اإىل منفعة �سكل جديد من منظمات تنفذ فعاليات وبرامج 
يريدها املمول ويعتمد موؤ�س�سوها على عملهم فيها مدفوع الأجر، في�ستفيدون هم من احلوافز املادية املتعددة 

التي وفرتها هذه املوؤ�س�سات. 

30. ديفور ، جوزيف والرتتري، عالء )2009(.
31. م�سدر �سبق ذكره، مقابلة �سخ�سية مع  د. معن فريحات، 2011

 core بـ  يعرف  اأ�سا�س  بتمويل  تتمتع  والتي  املراأة  موؤ�س�سات  وبع�س  والدميقراطية  الإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات  لناأخذ  مثال   .32
funding او متويل برامج ل�سنوات ترتاوح بني 3-5 �سنوات. هل ا�ستطاعت موؤ�س�سات حقوق الإن�سان على �سبيل املثل وقف حالة 
العتقال الإداري لدى �سلطات الحتالل او وقف العتقال ال�سيا�سي يف ال�سفة وقطاع غزة؟ كم معتقال ا�ستطاعت اأن تفرج هذه املوؤ�س�سات 
الإن�سان  توثيق خروقات حقوق  على  بالع�رضات  التي حت�سى  املوؤ�س�سات  هذه  عمل  يقت�رض  اإذن  معتقل.  ال�سلطتني؟ اجلواب ول  لدى 

واأعداد التقارير.
33. مقابلة: فريحات، ر�سوان، زيدان، و حمدان 2011. و مقابلة مع  حماد، 2011.

34. مقابلة خري�سة، 2011.
35. م�سدر �سابق، عوا�رضة )2011(.
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فبع�س ن�سطاء العمل املجتمعي يرون اأن املوؤ�س�سات الأهلية وجدت لغر�س النحياز املطلق ل�سالح الفقراء 
والفئات املهم�سة، ولي�س مهمتها  حماية البيئة اأو العمل على حت�سني موؤ�رضات القت�ساد املتعلق بال�سلطة، 
عمل  �سميم  من  لي�س  هذا  نق�س،  كم  اأو  النمو  زاد  كم  وموؤ�رضاته،  القت�سادي  النمو  يف  مهمتها  »فلي�ست 

املوؤ�س�سات الأهلية «.)36(
وهناك من النا�سطني يف جمال العمل الأهلي َمن يعزو امل�ساكل التي تواجه عمل املوؤ�س�سات الأهلية اإىل غياب 
وعدم وجود �سيا�سات عامة ووا�سحة متفق عليها يف العمل الأهلي، فهناك من »ي�سطح« من هذه املوؤ�س�سات 
يف جمالت العمل ومو�سوعات التنفيذ. اإ�سافة اإىل عدم وجود متابعة حقيقية لعمل املوؤ�س�سات �سواء من قبل 

هيئاتها القيادية، اأو حتى من اأجهزة ال�سلطة ذات العالقة بالرقابة عليها وعلى براجمها.)37( 
اأي اأن هذه املوؤ�س�سات متار�س �سكليا العمل الأهلي لغر�س احل�سول على متويل ل�سالح ا�ستمرار وجودها 
ومنفعة موظفيها وم�سوؤوليها. كما اأن جزءا من املال ينفق على اأ�سياء لي�ست ذات جدوى، وبع�س امل�ساريع 
املوؤ�س�سات  اهتمام عدد من  اأو دائرة �سيقة)38(، فكيف ميكن فهم  للمجتمع ومت�س نخبا  اأولوية  لي�ست ذات 
الأهلية بالتطلع اإىل ترتيب ن�ساطات وعقد موؤمترات متعلقة ب�سفاح القربى، يف حني توجد اأولويات اأخرى اأكرث 

اإحلاحًا؟ لي�س ال�سبب �سوى التطلع للح�سول على التمويل ولإر�ساء املانح.)39(
التطلع لت�سجيل موؤ�س�سات تراعي حقوق احليوان يف وقت حقوق الإن�سان تنتهك كل  وكيف ميكن فهم 
يوم)40(؟؟ اأو كيف تفهم حماولت بع�س املوؤ�س�سات الن�سوية الرتويج ل�سالح تبني اأطفال لي�س لهم اأباء)41(؟ 
الفهم الوحيد او التف�سري الوحيد ان هذه املوؤ�س�سات تعمل وفقًا لأجندة غربية مهما كان و�سفها )ليربالية 
اأو غريه( دون مراعاة لثقافة املجتمع ومتطلباته)42(، ودون فهم للواقع وما املطلوب يف تطوير هذا املجتمع 

وثقافته... بعبارة اأخرى: اإدارة الظهر حلاجات املجتمع الأ�سا�سية.
كما واأن هناك اتفاقًا على وجود ت�سيي�س يف بع�س املوؤ�س�سات العمل الأهلي ل�سالح قوى �سيا�سية مثل ) 
فتح، �سعبية، مبادرة، حزب �سعب، دميقراطية، حما�س، ...( بحيث يكون الأ�سا�س ممار�سة عمل فئوي-حزبي 

وا�سح بدل من ممار�سة عمل اأهلي.)43( 
هم  امل�ستفيدين  اأن  بحيث  املوظفني،  تعيني  يف  او  امل�ساريع  من  امل�ستفيدة  الفئات  اختيار  يف  ذلك  ويتمثل 
اأع�ساء ومنا�رضون لالإطار ال�سيا�سي)44(. وعلى الرغم من التفاق على وجود مثل هذا الت�سيي�س، اإل اأنه ل 

36. مقابلة، �رض�سور، 2011
37. مقابلة، خري�سة، 2011.

38. مقابلة. خري�سة، �رض�سور، حمدان، زيدان، وحماد، 2011.
39. مقابلة. ر�سوان، 2011.

40. مقابلة. زيادة، 2011.
41 مقابلة مع ن�سيطات ن�سويات يف احتاد جلان املراأة للعمل الجتماعي، طولكرم، �سباط 2011.

42. مقابلة ،  كتاب، 15 اذار 2011.
43. م�سدر �سبق ذكره ، نتائج العمل امليداين، 2011

44. م�سدر �سبق ذكره، نتائج العمل امليداين، 2011،  تقرير موؤ�س�سة اأمان لعام 2009 املتعلق بال�سفافية،  وتقرير اخلطة الإ�سرتاتيجية 
املقرتحة للموؤ�س�سات الأهلية واملعدة من قبل مركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية 2007.
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يوجد اتفاق على املدى الذي و�سلت اإليه هذه الظاهرة وكم هي متاأ�سلة اأو موجودة يف املوؤ�س�سات، فالبع�س 
يرى اأنها تراجعت ل�سالح عمل مهني ن�سبي،)45( يف حني يرى اآخرون اأنها متاأ�سلة مع حماولت اإخفائها من 

خالل دمج هام�سي/ �سكلي لآخرين، من غري اأع�ساء الإطار ال�سيا�سي، يف املوؤ�س�سة ون�ساطاتها. 
اإ�سافة اإىل اأن امل�ساريع التي تنفذها بع�س املوؤ�س�سات الأهلية عادة ما يتم اإعدادها دون اإجراء فح�س فعلي 

لالحتياجات، وغياب لنهج م�ساركة العامة عنها.)46(
كما واأن التدقيق يف خطط املوؤ�س�سات الأهلية الإ�سرتاتيجية املت�سلة بعالقاتها مع املجتمع وخدمة العامة 
ي�سري اىل عدم حتقيق واجناز اأٍي من املوؤ�س�سات لأهدافها وخططها الإ�سرتاتيجية، وهي- هذه اخلطط- التي 
اإىل ت�ساوؤل ملاذا مل حتقق اأي موؤ�س�سة اأهدافها الإ�سرتاتيجية وحتتفل  كلفت مبالغ طائلة، الأمر الذي يوؤدي 

مبثل هذا الجناز.)47(
اإن كيفية �رضف الأموال لهو �سوؤال مهم، فالتدقيق هنا يف الكيفية التي تقوم املوؤ�س�سة الأهلية ب�رضفها، 

كيف يتم املفا�سلة اأين ت�رضف الأموال، وعلى اأي مو�سوع، وعلى اأي من الفئات - مهم�سة اأو نخبوية. 
ل  ولكن  الأ�سخا�س،  من  عدد  من  كمبادرة  الأهلية  املوؤ�س�سة  مع  تعامل  الفل�سطيني  القانون  اأن  �سحيح 
يجوز الحتكام اإىل القانون دون الرجوع اإىل العامة وامليدان واللذين حددا احتياجات املجتمع واأولوياته. اأي 
احلاجة اإىل الروؤية املوحدة للعمل الهلي يف ظل واقع الحتالل وغياب الدولة. فنتائج العمل امليداين تقول ل 
تنمية حتت احتالل، وما اجنز يتم تدمريه ب�سهولة من قبل هذا الحتالل. حتى اأن الداعني اإىل امكانية التنمية 
يف ظل احتالل اأو �سلطة فل�سطينية مقيدة، يقدمون تف�سريا للتنمية باأنها حت�سني فر�س الفرد يف الو�سول اإىل 
حياة اأف�سل. واملنادون اإىل ان معرفة املرء بحقوق الإن�سان تقود اإىل فر�س اف�سل يف حت�سني ظروفهم ، يقرون 

ان العمل على حالت فردية ل يقود اإىل تغيري جمعي لواقع العامة واملجتمع. 
ففي مراجعة لربامج عدد من املوؤ�س�سات الأهلية التي تعمل يف نطاق متكني ال�سباب، تبني اأن برامج التدريب 
واإك�ساب املهارات لل�سباب وتقدمي القرو�س وت�سهيل امل�ساريع الفردية ال�سغرية مل ي�ستطع اأن يحل م�سكلة 

البطالة يف اأو�ساطهم، وبقي املعظم منهم بال عمل، وال�سبب هنا حمدودية فر�س العمل وطلب ال�سوق.)48( 
كما اأن املوؤ�س�سات البحثية والتي ح�سلت على متويل لغر�س تدريب باحثني اقت�ساديني، �سوف ت�ستوعب 
باحثنَي )2( من ع�رضة باحثني )10(، وهذا ال�ستيعاب املحدود هو نتاج تطلع املوؤ�س�سة وحاجاتها باأن يكون 

لديها باحثون �سباب، وقد يتم توظيف باحَثني، لكن يبقى ال�سوؤال ماذا عن الباحثني الثمانية الآخرين.)49(
ويف حماولة اأخرى لت�سجيع القطاع اخلا�س على ا�ستيعاب عدد من اخلريجني اجلدد، تقوم املوؤ�س�سات 
اخلا�س  القطاع  فاإن  وهنا  اأو جزئي.  كامل  ب�سكل  اأ�سهر  �ستة  ملدة  اأجورهم  دفع  ثم  ومن  بتدريبهم  الأهلية 
ي�ستوعب هوؤلء فقط طوال مدة امل�رضوع، ويرتكهم مرة اأخرى يواجهون م�ساكل البطالة والبحث عن عمل، 

مما يعني اأن القطاع اخلا�س تطلع اإىل ا�ستفادة مادية - مبا�رضة من املال املقدم للموؤ�س�سات الأهلية. 

45. مقابلة، دويك 2011
46. م�سدر �سبق ذكره، نتائج العمل امليداين، 2011

47 مقابلة، �رض�سور، 2011.
48. عوا�رضة، رائد.) 2011( الهيئات القيادية يف املوؤ�س�سات الأهلية.

عمار  مع  مقابلة  يف  م�ستقاة  معلومات  والتعاون..  ما�س  بني  بالتفاق  ترتبيه  اقت�ساديني مت  باحثني  تدريب  برنامج  اىل  ا�سارة  يف   .49
الدويك، 2011 .
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ويجادل البع�س من القائمني على املوؤ�س�سات الأهلية، بان �رضوط املمول وحتديده للمو�سوعات وامل�ساريع 
التي ميولها هو �سبب يف انحراف العمل الأهلي عن بو�سلته. ويجادلون بوجود خيارين اأمامهم وهما:  اأن 
تاأخذ املوؤ�س�سات الأهلية هذا املال وي�رضف يف املو�سوع الذي خ�س�س له اأو ان يرتك هذا املال وي�سبب لهم 
الرف�س، فانهم يختارون  اأو  القبول  لعملهم. ومبفا�سلة بني  الكثري من املوظفني  املوؤ�س�سات وفقدان  اغالق 
القبول، ويتذرعون باأن هذا اأف�سل املمكن، متنا�سني هدف العمل الأهلي من جهة وم�ساهمني من جهة ثانية يف 

مزيد من التبعية للممول وبراجمه. 
ان املتفح�س حلالة مدراء هذه املوؤ�س�سات �سوف يجد انهم يعانون حالة الن�سالخ او النف�سال عن واقع 
جمتمعهم. فالكثري من هوؤلء املدراء يق�سي وقتا طويال م�سافرا خارج البلد، متنقال بني بلد اأجنبي واآخر، 
مقيما بني فندق واأخر، يعي�س تفا�سيل يومية خمتلفة عن الفل�سطينيني املقيمني على اأر�سهم حتت الحتالل، 
الذي  الأمر  خمتلفة،  وم�ساعر  وثقافات  عادات  لديهم  اأ�سخا�س  مع  ويتوا�سل  خمتلفة،  بطرق  وقته  يق�سي 

يوؤدي اإىل حالة من النف�سال عن الواقع. 
كما واأن جزءا ممن يعمل يف املوؤ�س�سات الأهلية لديه حالة من الغرتاب عن قناعاته بكيفية ممار�سة العمل 
الأهلي وما يجري فعليا على اأر�س الواقع، فالكثري من القائمني على املوؤ�س�سات الأهلية ل يتفاعل مع املجتمع 
املمولني  مع  وات�سالت  مكتبي  عمل  بني  وقته  ويق�سي  احلقيقية،  النا�س  احتياجات  يتلم�س  ول  وامليدان، 
وامل�سوؤولني املحليني غري املعوزين.)50( بحيث ان رك�س اإدارة املوؤ�س�سة الأهلية وراء التمويل ومتطلباته من 
من  حالة  يف  �ساهم  ومتابعاته  هاتفيا  طلباته  على  والردود  امل�ساريع،  اجناز  عن  وتقارير  للم�رضوع،  مقرتح 

»تنبلة« املوظفني وحتويل العمل الأهلي اإىل عمل مكتبي ل جدوى منه ول اأثر له على الواقع.)51(

 3( املمول والتمويل: ال�سرورة وامل�سكلة

ينتقد  كان  فمن  للجدل.  مثارا  ت�سكل  املال  ومو�سوعات  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  احتالل  منذ 
ا�ستخدامات مال ال�سمود يف �رضاء الذمم، كان هو ميار�س توظيف كوادر واأع�ساء حتت غطاء التفرغ الثوري. 
فممار�سة ما عرف بالتفرغ الثوري اأدت اإىل اعتماد الكثريين على مال ف�سائل منظمة التحرير. ومع �سح املال، 
وترك ال�سباب وعوائلهم يواجهون م�سري العوز و الفقر، فان اخليار الذي بقي اإمامهم - وخا�سة مثقفي 
الي�سار اللذين رف�سوا اأو حرموا من فر�س الن�سمام لل�سلطة الفل�سطينية - هو اأبواب املوؤ�س�سات الأهلية 

واملوؤ�س�سات غري احلكومية الدولية، فلي�س من الغرابة اأن جند هذين املكانني يعجان مبثقفي قوى الي�سار.
 – الفل�سطينية  اللجنة  خالل  من  يتدفق  كان  الذي  ال�سمود  مبال  ي�سمى  ما  انتقاد  من  حتولوا  فنجدهم 
والتجار،  ال�رضافني  مبعرفة  ت�سل  كانت  التي  التحرير  منظمة  حتويالت  خالل  من  اأو  امل�سرتكة،  الأردنية 
واقتطاع ن�سبة ترتاوح بني 25-35% من قيمة املبالغ املحولة من الأردن اإىل ال�سفة، اىل العمل مع الهيئات 

واملنظمات الغربية التي لديها املال.)52(
بعبارة اأخرى اإذا كان مال ال�سمود قد علم الجتار وال�سم�رضة، ومال الحرتاف الثوري �ساهم يف جعل 

الن�سال وظيفة، فاإن العمل الأهلي اأ�سبح وظيفة هو الآخر ومل يعد تطوعيا.
50. مقابلة، �رض�سور، 2011.

51. مقابلة، ح�سني، 2011.
52. مقابلة، طلب، .2011
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خل�ست نتائج البحث امليداين اإىل اأن التمويل �رضورة وم�سكلة يف الوقت نف�سه. فهو �رضورة ل�ستمرار 
اأي�سًا فيما يتعلق ب�رضوطه وتوظيفه وجمال  تقدمي اخلدمات املتعددة للعامة واملجتمع املحلي، وهو م�سكلة 

اإنفاقه.
الأرا�سي  يف  موظف  األف   30 على  يزيد  ما  ت�سغل  الأهلية  املوؤ�س�سات  اأن  الدرا�سات  بع�س  وتظهر 
الفل�سطينية)53(، بتقدير ان هناك حوايل 22 الف موظف يعتا�سون مع عوائلهم من التمويل اخلارجي يف ال�سفة 
الغربية. ومن املوؤكد اأن هذا الرقم لي�س بقليل، ولكنه لي�س عمال دائما بل هو موؤقت مرهون با�ستمرار التمويل. 
تقديرات  اىل  ي�ستند  انه  املمولني، حيث  اأن�ساأت منح  يت�ساءل: كم فر�سة عمل  �سمارة  فان  ال�سياق،  ويف هذا 

اأمريكية ب�رضورة اأن يوفر كل مليار حوايل ع�رضين األف فر�سة عمل.)54(
مرهونة   - موؤقتة  اأو  دائمة  فر�س  عن  يدور  احلديث  كان  اإذا  ما  �سمارة  فيه  يحدد  مل  الذي  الوقت  يف 
با�ستمرار التمويل، فاإنني اأعتقد انه يق�سد الفر�س الدائمة. اأرى اأن احلديث عن فر�س عمل دائمة ل يعني 
موظفني دائمني يف ج�سم املوؤ�س�سات غري احلكومية بل اإن املق�سود امل�ساعدة يف توفري فر�س عمل دائمة من 
خالل توليدها يف ال�سوق املحلي �سواء كم�ساريع تعاونية - م�سرتكة او فردية او قد تكون م�ساريع ا�ستثمارية 

جماعية.
وموقف الإفراد واجلماعات من التمويل ينبع من موقع الفرد واجلماعة على خارطة التمويل، فاملنظمة 
التي تتلقى متويال من الأمريكان تدافع عن موقفها وتدعي اأنه ل فرق بني م�سادر التمويل. واملنظمة الأهلية 
التي تتلقى دعما من الأوروبيني تقول اإن متويل الأمريكان م�رضوط �سيا�سيا، فمثاًل ينعت الأمريكان املقاومَة 
بالإرهاب ولهذا فهم يطالبون املوؤ�س�سات بالتوقيع على وثيقة » الإرهاب«  والتاأكد من اأن اأموالهم ل ت�سل لأي 

من املنخرطني يف املقاومة وعوائلهم. 
كما اأن هناك من يقول اإن منظمته الأهلية اأو موؤ�س�سته تتلقى متويال من منظمات م�ساندة واأحزاب ي�سارية 
يرجع  امل�سادر  هذه  اأن  فيه  جند  الذي  الوقت  يف  الدول،  من  وغريها  الالتينية  واأمريكا  اأوروبا  يف  موجودة 

متويلها اىل حكوماتها مبا�رضة.
كما اأن اآلية نقل املال بعد هجمات اأيلول عام 2001 على بع�س املواقع يف الوليات املتحدة الأمريكية وما 
تبعها من احلرب على »الإرهاب« فر�ست قيودا على التمويل ونقل الأموال والتربعات واخل�سية من و�سول 
هذه الأموال اإىل جهات »اإرهابية« وفق التف�سري الأمريكي لها.)55( مبعنى اأن املال الذي ينتقل من دول بقاع 
الأر�س، غربية اأو عربية، منظمات غري حكومية او حكومات، موؤ�س�سات اأو اأفراد يخ�سع باملجمل اإىل قيود 

وقوانني مكافحة الإرهاب. 
كما اأن القول ال�سائد بان البنك الدويل من خالل �سيا�سات الوليات املتحدة هو الذي يحدد قواعد التمويل 
التطلع  اإىل  بالإ�سافة  اأي جمالت ومو�سوعات،  املال، ويف  اأن ي�رضف بها هذا  التي يجب  واملاهية والكيفية 

53. حمدان، ايات. )2010( امل�ساعدات اخلارجية وت�سيكل الف�ساء الفل�سطيني.      
54. توا�سل �سخ�سي ، د عادل �سمارة ، تاريخ 2012  .

55. التف�سري الأمريكي لالإرهاب عرب عنه الرئي�س الأمريكي ال�سابق بقوله: من هو لي�س معنا، فهو �سدنا. وو�سع كل من لي�س معه يف 
خانة الإرهابيني.
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اأن املال يدور يف  لل�سيطرة على املال املتدفق من الدول العربية من قبل البنك الدويل، يعني - فيما يعنيه - 
فلك توجهات البنك الدويل ومن خلفه الوليات املتحدة، ويعزز مقولة انه ل فرق بني م�سادر التمويل.)56( 
بعبارة اأخرى اإن التمويل يتدفق وفقا لقواعد غربية ت�سعها الوليات املتحدة الأمريكية، والتي تعمل وفقها 
ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمًة بقوانينها فيما يتعلق باحلرب على »الإرهاب« وجتفيف منابع التمويل املت�سلة 

»بالإرهاب«.
اإن التفهم لأهداف التمويل والتي تركز على حماولة احلفاظ على حالة الواقع وعدم جلوء الفل�سطينيني 
م�رض  اأو  مفيد  هو  املال  هذا  اأن  يعني  ل  الحتالل،  �سد  ال�سعبية  اأو  العنيفة   - اجلماعية  الو�سائل  من  لأي 

باملطلق.)57(  فاحلكم على املال يكون يف كيفية ا�ستخدامه. 
حقوق  ترويج  على  اأنفق  فاإن  املال.  هذا  ا�ستخدام  كيفية  يف  هو  الفرق  واملحتاجني،  والعاّمة  النا�س  عند 
اإن�سان، حقوق امراأة وجندر، ون�رض ثقافة الت�سامح واملجتمع املدين واحلوار والال عنف، والتدريب، وتوثيق 
الأن�سطة  هذه  لأن  لالأموال،  ت�سييعا  والأن�سطة  امل�ساريع  بهذه  يرى  فامليدان  ...اإلخ،  والإعالم  النتهاكات 

والفعاليات لي�ست ملمو�سة الأثر من جهة ول حتتاج اىل مثل ذلك احلجم الكبري من املال.
متاما مثل القول القائل، هل اإي�سال �سوت الفل�سطينيني للمنظمات الدولية واملحافل الدولية بحاجة اإىل 
متويل يف ع�رض التكنولوجيا؟ اجلواب ل، فال�سوت ي�سل من النا�س اأنف�سهم واملجموعات ميكن لها اإي�سال هذا 

ال�سوت دون و�ساطة املوؤ�س�سات الأهلية - غري احلكومية التي تعمل يف هذا احلقل.)58(
باأمن  ال�رضر  اإحلاق  عدم  اإىل  يهدف  كالهما  كثري:  والأوروبي  الأمريكي  التمويل  بني  امل�سرتك  اأن  كما 
الحتالل باملعنى الوا�سع للكلمة، وكالهما يعمل يف م�ساريع بنية حتتية مرهونة بالو�سع ال�سيا�سي/ الأمني 
القائم، وخدمات ترجح كفة ال�سلطة، وم�ساريع �سيا�سات ومنا�رضة لطروحات بعينها، وكالهما يدقق اأي�سا 

بكيفية �رضف الأموال، وتنفيذ امل�ساريع.)59(
اإن  تدعي  ل  الأمريكية  فالإدارة  والأوروبي،  الأمريكي  امل�سدر  هناك فرق جوهري بني  يكون  ل  يكاد  و 
الهدف من التمويل هو امل�ساهمة يف بناء الدولة الفل�سطينية، بل انه يهدف اإىل حماية اإ�رضائيل من العتداءات 
الهدوء يف كل من غزة وال�سفة، وتقدمي  الإ�سالمية، واحلفاظ على  التيارات  الإرهابية وخا�سة من هجمات 
امل�ساعدات الإن�سانية للفل�سطينيني اإ�سافة اإىل تهيئة الفل�سطينيني حلكم الذات)60(، حكم الذات الذي عرب عنه يف 
خطاب الرئي�س ال�سابق جورج بو�س البن مع نهاية عام 2001، وتبنته خطة خريطة الطريق التي ن�ست على 

قيام دولة فل�سطينية قابلة للحياة بجانب دولة اإ�رضائيل.)61( 
56. نخلة، خليل. )2011(  فل�سطني وطن للبيع. 

57. كل �سي له وجهان احدهما �سار واآخر نافع ، ويعتمد على املعايري التي يتم النظر منها .. على �سبيل املثال حتقيق الأهداف مثال.
58.  توا�سل �سخ�سي مع عادل �سمارة 2012.

59. الباحث �سخ�سيا يعرف ان كثري من املوؤ�س�سات التي ترفع �سعار ل للتمويل الأمريكي ح�سلت عليه ب�سكل مبا�رض من الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية او من خالل موؤ�س�سات قامت هي بت�سكيلها مثل متكني، مرام، رواد....الخ، ومولت املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية لحقا.

60. انظر درا�سة جيم زنوتي من امل�سدر:
Jim Zanotti. US Foreign Assistance to the Palestinians. http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/ 
RS22967.pdf accessed on Nov 29٫ 2011.

www.jmcc.org/Documentsandmaps.aspx?id=388 :61. انظر خارطة الطريق من املوقع اللكرتوين
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على  �سيادة  ذات  دولة  به  يق�سد  ل  الدولة  عن  والأوروبي(  )الأمريكي  الغربي  احلديث  ان  املوؤكد  من 
الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة عام 1967، اأي لي�ست على كامل حدود ال�سفة الغربية مبا فيها القد�س وقطاع 
غزة. اإن هذا املوقف هو الذي يجعل الأمريكان والأوربيني يتم�سكون بالقول اإن الدولة الفل�سطينية، طبيعتها 

وحدودها، وكل املوا�سيع التي تاأجلت للمفاو�سات املبا�رضة يجب اأن تتم وتقرر يف اإطار املفاو�سات. 
الدولتني من  ال�سالم وحتقيق حل  اإىل دعم عملية  الأوربي، جنده يهدف  اإن حتليل هدف متويل الحتاد 
خالل نتائج مفاو�سات مبا�رضة بني الطرفني.  لناأخذ الن�س بالجنليزية اأدناه، فهو ين�س على غر�س التمويل:
 “[A] two-State solution leading to a final and comprehensive settlement of 
the Israeli-Palestinian conflict based on implementation of the Road Map٫ 
with Israel and a democratic، viable٫ peaceful and sovereign Palestinian 
State living side-by-side within secure and recognized borders enjoying 
normal relations with their neighbors in accordance with UN Security 
Council Resolutions 242٫ 338٫ 1397٫ 1402٫ and 1515 and on the principles 
of the Madrid Conference” )EU Delegation Website٫ 2011(

الفرق الآخر اأنه وب�سبب احلر�س الأمريكي على اأمن اإ�رضائيل والفهم الأمريكي لالإرهاب الذي يت�سمن 
حتى تقدمي خم�س�سات مالية لأ�رض ال�سهداء واجلرحى واملعتقلني، ب�سبب هذا احلر�س فاإن هناك اإجراءات 

طويلة وفح�سا مف�سال اأمنيا للموؤ�س�سة الأهلية والقائمني عليها، وامل�ستفيدين امل�ساركني يف هذه امل�ساريع. 
يذهب  الأوروبي  املال  بينما  فتح،  حركة  على  حم�سوبة  اأو  قريبة  موؤ�س�سات  اإىل  يتجه  الأمريكي  واملال 
ملاذا  حتتكر هذه  يت�ساءلون:  الكثريين  الذي جعل  المر  الي�سار،)62(  على  او حم�سوبة  موؤ�س�سات قريبة  اإىل 
املوؤ�س�سات غري احلكومية الكربى واملعروفة واملوجودة يف رام اهلل وبيت حلم مطلقني عليها لقب ال�سمك الكبري 

)big fish( مال الأوروبيني؟؟

فيما ي�سري بع�س مدراء املوؤ�س�سات الأهلية اإىل حماباة ومتييز من قبل موؤ�س�سات دولية مثل برنامج الأمم 
املتحدة الإمنائي، ويعزو �سبب التمييز يف متويل املوؤ�س�سات الدولية  اإىل �سطوة بع�س املوظفني واللذين براأيهم 

حم�سوبني على كوادر الي�سار.)63(
اإذا كانت هناك معايري وا�سرتاطات للمانحني، فلماذا ل يكون هناك معايري اأو ا�سرتاط للجانب الفل�سطيني؟ 
لقد ُترك الباب مفتوحا للموؤ�س�سات الأهلية لأن تقرر هي جهة التمويل ومعنى املال غري/امل�رضوط، علما ان 
تف�سري  امل�رضوط.)64( هل هناك  املق�سود من  املعنى  امل�رضوط، دون حتديد  املال  الفل�سطيني قد منع  القانون 

لغياب معايري فل�سطينية؟ 
عدم  اأم  الفل�سطيني  الطرف  اأم �سعف  اكرتاث،  عدم  اأم  روؤية موحدة،  غياب  نتيجة  ال�سبب:  كان  ومهما 

62. يف عام 2008 اجتمعت قيادات �سيا�سية ومن الوكالة الأمريكية مع قيادات فتح يف ال�سفة لتمكني املوؤ�س�سات الأهلية املح�سوبة على 
الت�رضيعي عام 2006 يرجع  ال�سلطة  املجل�س  انتخابات  ان �سبب فوز حما�س يف  يعتقد ممثلو فتح  فتح  �سد موؤ�س�سات حما�س والتي 

للخدمات وللموؤ�س�سات الأهلية املح�سوبة على حما�س.  مقابلة مع خري�سة و وزيدان، 2011. 
63. مقابلة �سخ�سية مع عدد من املوظفني، حفظت الأ�سماء حتفظا لعواقب والإ�سكاليات. 

64. مادة 32 من قانون اجلمعيات اخلريية والهيئات الأهلية رقم 1 لعام 2000.
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قدرته على فر�س �رضوطه، او حتى حتت حجة عدم التدخل يف العمل الأهلي، اإل اأن التف�سري الأقرب قد يرجع 
لعدم وجود م�سلحة من قبل القائمني على املوؤ�س�سات الأهلية بو�سع اأي معايري، اأو وجود معيار واحد ل غري 

هو احلفاظ على املوؤ�س�سة  وا�ستمرارها، اأي م�سلحة القائمني عليها وم�سلحة موظفيها. 
براأيي اإن غياب الروؤية املوحدة لي�س هو �سبب يف �سعف الطرف الفل�سطيني، اإمنا تراجع حالة الهتمام 
العمل  موؤ�س�سات  على  القائمني  م�سالح  تعك�س  التي  الفل�سطيني  املجتمع  موؤ�س�سات  قبل  من  العام  بال�ساأن 
العام: القوى ال�سيا�سية وال�سلطة الفل�سطينية واملوؤ�س�سات الأهلية. فالتطلع اإىل امل�سلحة ال�سخ�سية والهتمام 
بتح�سني اأ�سلوب املعي�سة وحالة التفاعل مع النمط ال�ستهالكي هو العامل الرئي�س، بعبارة اأخرى: لقد اأ�سحى 

كثريون اأ�رضى للمنافع ال�سخ�سية،  اأحبطوا او مل يعد يهمهم ال�ساأن العام.
4(  تهمي�ض الهيئات امل�سئولة للموؤ�س�سات االأهلية

تبني نتائج ال�ستبانة اخلا�سة باملوؤ�س�سات الهلية اأن م�ساركة الهيئة العامة يف الجتماعات واتخاذ القرار 
�سعيفة للغاية. فوفقًا للنتائج فان 53% من عينة املوؤ�س�سات التي مت تعبئتها من قبل الإدارة العليا للموؤ�س�سات 
)جمل�س اإدارة ومدير عام( راأت اأن م�ساركة الهيئة العامة يف �سنع القرار �سعيفة مقارنة بـِ 20% فقط ممن 
اعتربها جيدة، كما ويتفق موظفو املوؤ�س�سات على �سعف الدور الذي تلعبه الهيئات العامة. وهذه النتيجة 
ا�ستبانة  من  تبني  فقد  للموؤ�س�سة،  الدورية  الجتماعات  يف  العامة  الهيئات  اأع�ساء  م�ساركة  مبدى  مرتبطة 

املوؤ�س�سات اأن 62% يرون وجود �سعف يف م�ساركة الهيئة العامة يف الجتماعات. 
وتكاد  القرار.  �سنع  يف  امل�ساركة  اإىل �سعف  اأدى  الجتماعات،  ح�سور  يف  املوجود  ال�سعف  فاإن  وعليه 
اأكدته  ما  »تب�سيما«، وهذا  عليها  وامل�سادقة  واملالية،  الإدارية  للتقارير  ال�ستماع  امل�ساركة يف  تنح�رض هذه 
نتائج ا�ستبانة املوظفني، حيث اأن ما يقارب 73% من املبحوثني من عينة املوظفني اأعربوا عن اعتقادهم ب�سعف 

م�ساركة اأع�ساء الهيئة العامة. 
اأما من حيث التزام اأع�ساء جمل�س الإدارة بح�سور الجتماعات، فقد تبني اأن 47% من عينة املوؤ�س�سات 
يرونها مقبولة، و12% يرونها جيدة. وامل�سكلة تكمن يف قيادة هذه املجال�س للموؤ�س�سات، التي و�سفتها العينة 
بالقيادة ال�سيئة، حيث اأن 47% من ا�ستبانة املوؤ�س�سات ت�سري اإىل اأنها �سيئة، و75% من املوظفني يرون فعال 

اأنها �سيئة. 
ولوحظ ابتعاد الإدارة العليا )جمل�س اإدارة، ومدير عام/تنفيذي اإن وجد( للموؤ�س�سة عن العامة، وبالتايل 
ابتعادهم عن هموم النا�س والعامة بحيث ميكن القول اأنهم يف اأبراجهم العاجية، الأمر الذي ي�ساهم يف ابتعاد 

الهيئة القيادية عن ر�سالتها املجتمعية. 
العليا �سعيف و�سيء، وباملقابل هناك ما ن�سبته  الإدارة  اأن تفاعل  املوؤ�س�سات  فقد اعترب 50% من عينة 
12% فقط من عينة املوؤ�س�سات اعتربت اأن تفاعل الإدارة العليا مع النا�س هو بامل�ستوى اجليد مقارنة بـ %73 

من عينة املوظفني امل�ستطلعني الذين اعتربوا تفاعل الإدارة العليا مب�ستوى �سعيف و�سيء. 
معظم  يق�سون  اأو  البالد،  خارج  م�سافرا  بع�سهم  املمولني،  مع  كبريا  وقتا  يق�سون  واملدراء  ول  كيف 
وقتهم يف اأح�سن الأحوال يف مكاتبهم، مع موظفني م�سغولني بكتابة مقرتحات التمويل وامل�ساريع والتقارير 
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تر�سيخ  يف  ت�ساهم  الأهلية،  املوؤ�س�سات  من  كثري  يف  الدارج  العمل  هي  اأ�سبحت  التي  املمول  مع  واملتابعات 
النف�سال والغرتاب عن املجتمع.
مناذج يف العمل االأهلي الناجح 

اإىل منوذجني  اإىل مرتكزات العمل الأهلي، ت�سري  اإن نتائج العمل امليداين يف ال�سفة الغربية املحتلة م�ستندًة 
ناجحني: 

• الأول هو جمعية اإنعا�س الأ�رضة التي تعمل فعاًل مع الأ�رضة واملراأة والفقراء واملهم�سني، وتقدم خدمات 	
م�ستوى  على  تعمل  وهي  م�ستهدفة،  فئة  او  قطاع  من  لأكرث  وتثقيفية  اجتماعية   - تعليمية   - �سحية 

جغرايف عام لل�سفة الغربية املحتلة.
•  والثاين جمعية الرب اخلريية التي تعمل مع الطلبة على م�ستوى جغرايف حم�سور يف مدنية نابل�س. من 	

العمل  اأثناء  برزا  احل�رض  ل  املثال  �سبيل  على  النموذجني  هذين  ولكن  اأخرى،  مناذج  هناك  اأن  املوؤكد 
امليداين، مع ت�سجيل بع�س حالت ال�سعف على كلتا املوؤ�س�ستني داخليا، من حيث م�ساركة الهيئة العامة 

وجمل�س الإدارة.
ما الذي مييز املوؤ�س�ستني:

• اخلدمات املقدمة: فهي من اأولويات الحتياجات التي يتطلع اليها العامة يف املجتمع الفل�سطيني.	
• جمل�س الإدارة: يدير عمل املوؤ�س�سة، وي�رضف على كافة جوانب العمل وب�سكل يومي، و يعمل طوعا وهو 	

ل يتلقى اأي مكافاآت. 
•  يف حالة جمعية اإنعا�س الأ�رضة، فربغم وجود مدير عام، اإل انه اأول متطوع، راتبه كمتقاعد  ياأتي من 	

ال�سلطة كا�ستحقاق عن عمله ال�سابق يف بيت ال�رضق، القد�س املحتلة،)65( وثانيا : �سالحياته تكاد تنح�رض 
يف موقع مدير، ولقب املدير العام ي�سبه »اللقب الفخري«. ويف حالة جمعية الرب، فرئي�س جمل�س الدارة ، 

يدير املوؤ�س�سة وب�سكل يومي وبدوام منتظم دون اأجر. 
• الداخل 	 من  فردية  تربعات  خالل  من  متويلها  على  تعتمد  الأ�رضة  اإنعا�س  جمعية  التمويل:  م�سادر 

واخلارج، وما يقدم لها من تربعات اأموال الزكاة العامة، اإ�سافة اإىل منٍح من موؤ�س�سات عربية واأخرى 
اأجنبية ل�سالح البنية التحية وبرامج اجتماعية–تعليمية. كما اأنها جتني بع�س من اإيراداتها من بع�س 

م�ساريعها الإنتاجية-ال�ستثمارية، وم�ساريع التعليم واحل�سانة للمي�سورين .
• �سحنها 	 مت  الطلبة  لإقرا�س  و�سناديق  نابل�س،  مدنية  من  داخلية  تربعات  على  فتعتمد  الرب  جمعية  اأما 

بتربعات موؤ�س�سة عربية واأمول متربعني حمليني مبال دوار، مبعنى تقدم اجلمعية قرو�سًا ح�سنة بال 
فوائد ويتم �سداد هذه القرو�س من امل�ستفيدين باآلية وا�سحة ومتفق عليها. 

اأما نقاط ال�سعف التي تاأخذ على هاتني املوؤ�س�ستني، فهي درجة انخراط اأع�ساء الهيئتني العامة وجمل�س 
الدارة يف اخذ القرار. ففي كلتا املوؤ�س�ستني، يتمتع رئي�س جمل�س الإدارة بنفوذ و�سالحيات. يف حالة جمعية 

65. مقابلة مع العمد،2011. 
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انعا�س الأ�رضة يكاد ينح�رض القرار يف ثالثة اأع�ساء، بينما يف جمعية الرب ينح�رض يف رئي�س جمل�س الدارة 
منفردا. وهذا هو حال الكثري من املوؤ�س�سات الأهلية يف ال�سفة الغربية. 

ان كال املوؤ�س�ستني اأعاله م�سجلة يف عهد اإدارة الأردن ل�سوؤون ال�سفة وهما ما يو�سفان بنمط اجلمعيات 
التقليدية التي اختارت وتبنت خدمة املجتمع الفل�سطيني بالبتعاد كموؤ�س�سة عن جتاذبات العمل ال�سيا�سي 
يجدر  غنية.  عائالت  اإىل  اأ�سولهم  ترجع  اجلمعيتني  على  قائمني  زالوا  ما  الذين  اأو  واملوؤ�ّس�سني  الفئوي،   -
الإ�سارة اإىل اأن و�سف بع�س املوؤ�س�سات بالتقليدية قد جرى يف ع�رض ت�سكيل املنظمات اجلماهريية والحتادات 

ال�سعبية املختلفة يف اأوا�سط واأخر الثمانينيات.
وال�سحة  التعليم  يف  الفقراء  وت�ساند  العامة،  احتياجات  اأولويات  على  تعمل  موؤ�س�سات  اإىل  اأحوجنا  ما 
وخدمات اجتماعية متنوعة، وكذلك تعمل على ت�سغيل العامة، فقي حالة جمعية اإنعا�س الأ�رضة  فهي ت�سغل 

118 موظفا وعامال.)66(

هل هناك �سرورة للو�سول اإىل روؤية موّحدة للعمل االأهلي

عرب امل�ستطلعون عن ان غياب روؤية موحدة للعمل هو �سبب متزق العمل الهلي، وطالبوا بان يكون هناك 
روؤية للعمل الهلي، ولعل البداية بالن�سبة لهم هو يف التوقف عن ت�سيي�س املنظمات غري احلكومية واحتاداتها، 
فال يعقل مثال ان يتم ت�سيي�س احتادات و�سبكات املوؤ�س�سات الهلية، ول يعقل ان يتم التمييز يف تقدمي اخلدمات 
للعامة على اأ�سا�س تاأييدهم و�سوتهم النتخابي، ول يعقل اأي�سا ان يتم التعامل مع املوؤ�س�سة الأهلية كقناة 
لتمرير الموال لغايات احلفاظ على الإطار ال�سيا�سي وموؤيديه متذرعني ان هوؤلء املوؤيدين هم فئة مت تهمي�سها 

من ال�سلطة وهم غري م�ستفيدين منها. 
فما الذي مينع املوؤ�س�سات الهلية ان تعمل على افادة امل�ستحقني من موؤيديها من املال املدرج يف موازنة 
ال�سلطة ووزارتها املختلفة؟ ما املانع ان متار�س هذه املوؤ�س�سات املرتبطة بالقوى ال�سيا�سية و�سائل ال�سغط 

ل�سالح الفقراء من موؤيديها؟ هل هناك ما مينعها وهي التي ت�سارك يف بنية ال�سلطة الت�رضيعية والتنفيذية؟ 
كما واأن كثريين من كوادر القوى ال�سيا�سية املح�سوبة على ف�سائل منظمة التحرير يتلقون رواتب من 
قبل ال�سلطة ومتفرغني على ما ي�سمى املوؤ�س�سات ال�سعبية ومكاتب اأع�ساء اللجنة التنفيذية، بل اأن عددا من 

املوؤ�س�سات املح�سوبة على اأطر �سيا�سية تو�سف باملعار�سة تلقت دعمًا من وزارة املالية.)67(
األ يتم تكرار ظاهرة املرتزقة من جديد؟ األ يعترب ذلك �رضاًء للذمم والولءات؟ األ يوؤدي هذا التمييز يف 
ُيفِقد التمييز واملحاباة القوى ال�سيا�سية م�سداقيتها  األ  تقدمي اخلدمات اىل تعليم العامة النفعية واملراباة؟ 
وبالتايل خ�سارتها للكثري من الأن�سار، وي�ساهم يف ت�سجيع وتعليم منا�رضيها التوجه ملن يقدم خدمات اأف�سل 

يف حالة توفرها عند اطار �سيا�سي اآخر؟
�سحيح اأن الأحزاب ال�سيا�سية وقفت حائرة وعاجزة اأمام الكيفية التي متار�س بها الن�سال الوطني �سد 
الحتالل مع وجود ال�سلطة وتعهداتها بوقف العمل الن�سايل- العنيف، وخا�سة امل�سلح، اإل اأن العمل امل�سلح 

66. ا�ستمارة موؤ�س�سة جمعية اأنعا�س الأ�رضة، 2011.
67. القائمة متوفرة للباحث من وزارة املالية وجتنبا للح�سا�سية لن يتم ذكر اأي  من هذه املوؤ�س�سات التي تلقت دعما من موازنة ال�سلطة.
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يف الر�س املحتلة ا�سبح مو�سميا فرتة الت�سعينيات، وتقدم يف فرتة ال�ستباك املبا�رض مع الحتالل يف عامي 
2001 و 2002، وتراجع ليكون مو�سميا ما بعد عام 2003 جراء التدمري الهائل التي �سهدته ال�سفة الغربية، 

ومن ثم توقف وبالتايل ُاجرِب، اأو َقِبَل الفل�سطينيون خطة خريطة الطريق.
عن  النظر  وبغ�س  �سعبية  مقاومة  عن  واحلديث  امل�سلح،  العمل  بوقف  ال�سيا�سية  الحزاب  قبول  ان 
الأ�سباب، ا�ستدعى بال�رضورة ان تعمل القوى ال�سيا�سية على تطوير برامج جمتمعية لها، وتطوير منظماتها 

اجلماهريية، ل ان حت�رض عملها يف عنوان املوؤ�س�سات الأهلية او املنظمات غري احلكومية.
و�ساهم  ال�سيا�سي  احلزبي-  بالعمل  الأهلي  العمل  خلط  قد  ال�سيا�سية  القوى  عمل  يف  التقوقع  هذا  ان 
ال�سعبية  واملوؤ�س�سات  الحتادات  من  عدد  يعي�سها  زال  وما  عا�سها  التي  التمزيق  جتربة  واأعاد  متزيقه،  يف 
الفل�سطينية. ولهذا فقد ا�سبح عدد من املوؤ�س�سات الهلية يلعب دورا فئويا ي�ساهم يف الفرقة الجتماعية و�سار 
بديال عن القوى ال�سيا�سية، لدرجة و�سل المر ملن هم يف منا�سب �سيا�سية عليا، اأع�ساء يف اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير، او اع�ساء يف ال�سلطة الفل�سطينية ) اجل�سم الت�رضيعي او التنفيذي( ان يطالب ويعمل على نيل 

ع�سوية جمل�س ادارة موؤ�س�سة اهلية.)68( 
والطر  ال�سيا�سية  املراتب  اعلى  يف  موؤ�س�سوها  اهلية  موؤ�س�سة  تقوم  كيف  يفهم  ان  ي�ستطيع  ل  البع�س 

القيادية لل�سلطة مبمار�سة ال�سغط على �سناع القرار يف ال�سلطة الفل�سطينية.)69(
اإن  بالقول  احلكومية،  غري  واملنظمات  ال�سيا�سية  القوى  بني  للعالقة  �سكل  تقدمي  البع�س  يحاول  وفيما 
الي�سار كوادرها بها، لكي  ال�سيا�سية وخا�سة  القوى  املنظمات غري احلكومية هي بيت اخلربة، بحيث تزج 
الدرا�سات  وتقدمي  جهة  من  ال�سيا�سية  للقوى  اجلماهريية  الأطر  ومتكني  تثقيف  يف  املوؤ�س�سات  هذه  ت�ساهم 

املتخ�س�سة التي ت�ساهم يف ر�سم ال�سيا�سات العامة لل�سلطة الفل�سطينية.)70(
ووفقا ملحمد، فاإن ما تبقي من املفقود يف حلقة العالقة بني املنظمة غري احلكومية والإطار ال�سيا�سي هو 
اأو�سلو،  ال�سابق، معار�سة  باملفهوم  يغدو احلديث عن معار�سة  ال�سياق ل  احلركات الجتماعية... ويف هذا 
اأو املطالبة - ال�سغط حلل ال�سلطة، بل اإن احلديث عن معار�سة ل�سيا�سات ال�سلطة من خالل انتقاد خططها 
املرتبطة او املنبثقة من البنك الدويل،)71( الأمر الذي ل يزال يخ�سع ل�سقف وجود ال�سلطة الفل�سطينية حتت 
املوؤ�س�سات  بالتثقيف، ومتكني  احلكومية  للمنظمات غري  دور  اإعطاء  الأخرى  اجلهة  ومن  من جهة.  احتالل 
هذا  ولعل  الذات.  على  العتماد  تعميق  على  القائم  التطوعي  العمل  وجتذير  ال�سيا�سية،  للقوى  اجلماهريية 
الدور للمنظمات غري احلكومية يبدو م�ستبعدا، خارجًا عن قدره هذه املنظمات. وقد عرب الرياحي عن عدم قدرة 
املنظمات على ا�ستنها�س العمل التطوعي من خالل تو�سيفه لعدم قدرته كموظف يف منظمة غري حكومية على 

اإقناع الغري بالتطوع يف ن�ساط جمتمعي وهو نف�سه ي�سارك يف نف�س الن�ساط كموظف. 
اذن ل بد من روؤية موحدة للعمل الهلي تخرج املوؤ�س�سات الهلية من دائرة ال�سجال ال�سيا�سي ولعب دور 

68. مقابلة، الرياحي، 2011.
69. مقابلة، �رض�سور، 2011.

70 مقابلة ، جرار ،  حممد ،  2011.
71. مقابلة، الرمياوي ، الرياحي ، 2010
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�سيا�سي - حزبي - فئوي، فعامة النا�س يرون اأن املوؤ�س�سات الأهلية املح�سوبة اأو القريبة من قوى �سيا�سية 
كما  باأخرى،  اأو  بطريقة  ال�سيا�سية  الأحزاب  دور  وتهمي�س  اإ�سعاف  يف  وت�ساهم  فئوي،  منظور  من  تعمل 
وت�ساهم يف تعميق النق�سام الأفقي، والنق�سام الجتماعي وال�رضر براأ�س املال الجتماعي العام - الوطني 
ل�سالح تكتالت غالفها �سيا�سي وهدفها احلفاظ على نخب القوى ال�سيا�سية احلالية، ولي�ست تكتالت اأفقية 
الفقراء حم�سوبني  الفقراء ل تتطلب ان يكون  الفقراء واملهّم�سني.. فاملدافعة عن م�سالح  تعرب عن م�سالح 
�سيا�سيا على قوى ي�سارية ما، بل ان الدفاع عن حقوقهم هو الطريق جلعلهم يلتحقون يف ركب القوى الي�سارية 

ويحملون قناعاتها و�سيا�ساتها.  

مرتكزات الروؤية املوحدة للعمل االأهلي
والربامج   - امل�ساريع  والفعاليات-  العام،  يخدم  اأن  يجب  اخلا�س  اأن  فهم  ومن  اأعاله،  النقا�س  من 
للفل�سطينيني موقف �سيا�سي - موحد. هذا  اأن يكون  فاإن من ال�رضورة  الوطنية،  الأهداف  اأن تخدم  يجب 
املوقف املوحد هو الذي ظهر ومت التعبري عنه يف نقا�سات ورقة ومقرتح الأ�رضى عام 2006، وجرى بع�س 
التعديل عليها ومن ثم ح�سلت على اإجماع ومباركة من القوى ال�سيا�سية مبا فيها حركتي اجلهاد الإ�سالمي 
وحما�س.)72( واملطلوب الآن هو ترجمة الأهداف الوطنية لوثيقة الوفاق الوطني اإىل ا�سرتاتيجيات وبرامج 

متفق عليها على ار�س الواقع. 
1- روؤية موحدة للعمل ال�سيا�سي – الوطني

اأن احد اأهم اأ�سباب �سياع املوؤ�س�سات وغياب روؤية موحدة للعمل الأهلي يرجع لغياب روؤية موحدة للعمل 
الأر�س  اإىل دولة م�ستقلة على كامل  الفل�سطينية لن تتحول  ال�سلطة  اأن  الوا�سح  الوطني. فمن  ال�سيا�سي - 
املحتلة من خالل ا�ستمرار املفاو�سات، كما وان الأحزاب ال�سيا�سية مل ت�ستطع اخلروج من عباءة ال�سلطة 
الفل�سطينية والتزاماتها بحيث باتت اأي ال�سلطة الإطار ال�رضعي - والقانوين والتزاماتها مبا فيها التزامات 

حكامها هي ملزمة للفل�سطينيني طاملا مل يتم التن�سل منها. 
البي�س يف �سلة المريكان،  الغربية وو�سع ما تبقى من  الدول  اأن املراهنة على  الفل�سطينيون  لقد عرف 
والرتكيز على بناء املوؤ�س�سات واملاأ�س�سة و�سيادة القانون، قبل اجناز التحرر الوطني، مل ي�ساهم يف الو�سول 
بالفلتان  �سمي  ما  انهاء حالة  �ساهم يف  واإن  �سالح واحد و�رضعي  واأن احلديث عن  اأهدافهم،  بع�ٍس من  اىل 
بط�س  من  وممتلكاتهم  العامة  امن  حماية  يف  ي�ساهم  مل  الواحد  ال�سالح  هذا  اأن  اإل  الداخلية،  والعتداءات 

الحتالل واعتداءات امل�ستوطنني. 
كما اأن قبول القوى ال�سيا�سية بامل�ساركة يف ال�سلطة الفل�سطينية وحتول الكثري منها اإىل ممار�سة العمل 
الهلي، دون توفري اطار اخر بديل ي�ساهم يف العمل العلني، اأدى لرتاجع دورها يف املجتمع الفل�سطيني. ولعل 
غياب املال كما عرب عنه احد منا�رضي قوى الي�سار �سكل مع�سلة حقيقية يف ال�ستمرار بالعمل التنظيمي، الأمر 

الذي اأ�ساح بالوجه والتطلع اىل املنظمات غري احلكومية.
ولعل ممار�سة العمل الأهلي من قبل القوى ال�سيا�سية بديال عن العمل اجلماهريي واحلزبي يف�رض باأنه 

72. اأنظر وثيقة الوفاق الوطني:
  http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=327796 ومركز الزيتونة 
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حماولة البقاء على اخلارطة ال�سيا�سية وخا�سة من قبل قوى الي�سار للحفاظ على املنا�رضين والقواعد، يف حني 
اأن املطلوب هو العمل على اجناز روؤية موحدة، كما يقول د. جقمان. اإن الأفق ال�سيا�سي لل�سلطة الفل�سطينية 
�سيبقى حم�سورًا يف عنق زجاجة، وهو يتوقع لل�سلطة �سل�سلة من الخفاقات ومزيدا من التاأزم بحيث توؤدي 

الإخفاقات اىل التحرر من عنق الزجاجة، واإنهاء قواعد اللعبة القدمية.)73( 
من  فعليا  اإنهاوؤه  مت  )الذي  قيوده  من  وتتحرر  اأو�سلو  جتاه  التزاماتها  ال�سلطة  تنهي  ان  يعني  وهذا 
قبل حكومة الحتالل ال�رضائيلي عام 2002(. وهذا يتطلب ا�ستعدادا وحت�سيدا من قبل القوى ال�سيا�سية 

والرتكيز على بناء اأطرها اجلماهريية.
ومن املمكن اأن الإ�رضار الفل�سطيني على الن�سمام لع�سوية الأمم املتحدة، املتزامن مع طلب العرتاف 
املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  و�سع  طلب  اإىل  اإ�سافة  التغيري،  بع�س  احداث  يف  ي�ساهم  قد  فل�سطينية  بدولة 
الب�سائع  مقاطعة  يف  فل�سطينية  حقيقية  خطوات  مع  ذلك  يرتافق  املتحدة،  الأمم  و�ساية  حتت  بالكامل 
الإ�رضائيلية، ومنع العمل يف امل�ستوطنات، اأي بعبارة اأخرى اخلروج من عباءة اأو�سلو املمزقة مبا يعنيه من 
املوجودة  الأمنية  الأجهزة  وجعل  الفل�سطيني،)74(   - الإ�رضائيلي  الأمني  التن�سيق  وقف  من  جدية  خطوات 
تتحمل م�سوؤولياتها يف احلفاظ على اأمن العامة اأو ممتلكاتهم مبا يعني ذلك حماية الفل�سطينيني من القتحامات 

والعتداءات الإ�رضائيلية. 
ولكن هذه الروؤية الوطنية - ال�سيا�سية املوحدة لي�ست �رضطا لتوحيد روؤية العمل الأهلي واأن كانت مهمة،  
احتياجات  اأولويات  على  الأهلي  العمل  تركيز  يف  الأجنبي، وموقف موحد  التمويل  من  فاأخذ موقف موحد 
العامة يف الأر�س املحتلة من خالل تقدمي اخلدمات امللمو�سة املهمة للعامة ي�ساهم يف حتقيق الروؤية املوحدة 

للعمل الأهلي.

2- موقف من التمويل

احلليف  بني  يربط  موقف  التمويل،  من  موحد  واحد  موقف  هناك  يكون  اأن  ال�رضوري  من  اأن  اأرى 
اأن من يعرتف بحقوقنا كاملة ودون جتزئة نتلقى منه املال، وعدا ذلك،  ال�سيا�سي واملانح - املمول، مبعنى 
املقام  اأهداف �سيا�سية يف  له  التمويل  اإن  القول  يتفق مع  الفهم  اإن هذا  تلقي ماله.  فال داعي ول جدوى من 
الأول،)75( فالدول املمولة ل تقر باأن املال هو حق للفل�سطينيني، اأو اأنه تعوي�س لهم عن م�ساهمة هذه الدول 
يف اإن�ساء دولة الحتالل وت�رضيد الفل�سطينيني. ومبا انه لي�س تعوي�سا عن اإن�ساء دولة الحتالل ولي�س تطلعا 
لت�سويب هذا اخلطاأ من خالل م�ساعدة ودعم الفل�سطيني �سيا�سيا، فاإنه ل يعني اأي�سا �سحوة �سمري كما يقول 
للفل�سطينيني يف حتقيق حقوقهم، موقفا  اأي�سا  ال�سمري تتطلب موقفا داعما �سيا�سيا  اإن �سحوة  نا�رض.)76( 
خمالفا ملا يجري هذه الأيام. كما اأن مناق�سة حقنا القانوين بطلب م�ساعدة كوننا اإقليما حمتال، يحق له طلب 

73. ورقة مقدمة من جقمان اىل موؤمتر تطورات الق�سية الفل�سطينية املنعقد يف قرب�س، 2010
74. قد يحاجج البع�س ان التن�سيق الأمني والأجهزة الأمنية ل تخ�سع لإمرة رئي�س ال�سلطة او جمل�س الوزراء واأنها باتت تعمل ب�سكل 
م�ستقل وحتتكم ملعادلة وعالقات اقليمية مع اأجهزة الأمنية الإ�رضائيلية والأردنية وامل�رضية والإماراتية حتت امل�سوؤولية الأمريكية. اأرى 
ان هذا القول فيه كثري من ال�سحة واأن املوقف املوحد يك�سف مدى تبعية هذه الأجهزة لالإدارة الأمريكية والحتالل، مبعنى اأن عدم 

وقوفها اإىل قرارات قيادية و�سيادية يعني انها باتت يف الكفة املعادية. 
75. مقابلة ، حوراين،  2011.

76. مقابلة ، نا�رض، 2011.

املوؤ�س�سات الأهلية الفل�سطينية - مقرتح منوذج للعمل الأهلي



  148  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

وحتديد الحتياجات)77( لي�س حجة قوية. فاإن كان من حق الفل�سطينيني املطالبة بامل�ساعدة، فاإن الطلب وتلقي 
امل�ساعدة �سيئان خمتلفان، مبعنى انه يحق للدول املانحة اأن ترف�س مثل هذا الطلب وان تقرتح اأنواعًا اأخرى 

من امل�ساعدة، بهذا ميكن تف�سري قول نا�رض باأن التمويل لي�س حقًا للفل�سطينيني.)78(
ل  فلماذا  الإ�رضائيلي،  الحتالل  م�سالح  قبول  من  الفل�سطينية  باملواقف  اأموالهم  يربطون  املمولني  اإن 
يتم ربط اأموالهم مبواقفهم من الق�سية الفل�سطينية؟ باخت�سار هم ي�ستخدمون الأموال لالبتزاز والر�سوة 

�سيا�سيا)79(، وعلى الفل�سطينيني ان يخرجوا من املع�سلة والزدواجية.
م�سادر  من  على متويل  ي�سارية حت�سل  �سيا�سية  قوى  من  القريبة  ومنها  الأهلية،  املوؤ�س�سات  من  كثري 
ال�سيا�سية  واملواقف  الأملانية،  احلكومة  من  متويلها  تتلقى  م�سمياتها،  باختالف  الأملانية  وامل�سادر  اأملانية، 
الأملانية جتاه الحتالل الإ�رضائيلي داعمة وموؤيدة لها، بينما املوقف جتاه الفل�سطينيني لي�س داعما اأو موؤيدًا 
الطرف  ومطالبة  املتحدة  المم  اإىل  التوجه  من  مبوقفها  الأملانية  امل�ست�سارة  عنه  عربت  ما  وهذا  حلقوقهم، 
الفل�سطيني بالعودة دون اأي مطالبة او �رضوط للمفاو�سات مبا فيها وقف ال�ستيطان يف ال�سفة الغربية)80(. 

الفل�سطينيون لي�سوا يف حاجة ملاِل من ي�ساهم يف قتل اأطفالهم وتعوي�سهم عنه برغيف، بحزمة غذاء، اأو 
بع�س النقود، اأو خدمات تعليمية وان و�سلت حلد منح درا�سية تقدم لطلبة الدرا�سات العليا. اأرى باأن على 
الفل�سطينيني وكافة املوؤ�س�سات اأن تنطلق من التايل: من يدعم موقفنا �سيا�سيا وب�سكل وا�سح وي�ساند برنامج 
احلد الأدنى املتفق عليه فل�سطينيا نقبل متويله، هذا من جانب. ومن جانب اأخر، فالفل�سطينّي هو من يجب اأن 
يحدد احتياجاته وطبيعة - ونوع امل�ساريع التمويلية املطلوبة ملجتمعه، ل اأن يرتك العامة فري�سة �سيا�سة اليد 

الأجنبية العليا، اليد �ساحبة املال، اأن تقرر عنه وتنفذ. 

3-  روؤية متقاربة للعمل االأهلي

وتقدمي  وثقافيًا(  )اقت�ساديًا  املحلي  املنتج  دعم  على  الرتكيز  من  الأهلي  للعمل  املتقاربة  الروؤية  تنطلق 
والهتمام  اأر�سهم،  يف  �سمودهم  على  وامل�ساعدة  الحتالل،  حتت  يعي�سون  الذين  للفل�سطينيني  اخلدمات 

بالزراعة والرثوة احليوانية والتعليم وال�سحة، هذا هو املحور الرئي�س. 
اأي اأن املحور الرئي�س لعمل املوؤ�س�سات الأهلية ين�سجم مع وجود ال�سلطة الفل�سطينية اأو عدم وجودها، 
حمور يرتكز على ال�ستفادة الق�سوى من التمويل ل�سالح م�ساريع حقيقية )جماعية، فردية، تعاونية( ت�ساهم 
لحقا يف العتماد على الذات وتوفري فر�س للعمل وم�سادر للدخل، وت�ساهم يف احلد من البطالة. كما لي�س 
خطاأ ان ت�ساهم املوؤ�س�سات الأهلية يف دعم الفل�سطينيني للم�ساركة يف احلياة العامة ويف ر�سم ال�سيا�سات املحلية 
والت�سدي ملا يتعار�س وحياتهم وم�ستقبلهم من كال ال�سلطتني، على ان يكون هذا الدور ثانويا ويلقى على 

عاتق املنظمات اجلماهريية التابعة للقوى ال�سيا�سية والحتادات ال�سعبية املتنوعة. 
77. مقابلة،  كتاب، 15 اذار 2011.

78. مقابلة،  نا�رض، 2011
79 مقابلة مع �سمارة، 6 كانون ثاين 2010.

80. قد يقول قائل، اإذا كان الفل�سطينيون قد خرجوا عن الأهداف واحلقوق الوطنية، وقبلوا باملفاو�سات كخيار يحدد حقوقهم النهائية، 
فكيف نلوم الأملان وغريهم. هذا القول �سحيح، ولهذا فان احلديث عن �رضورة اأن تكون هناك روؤية فل�سطينية و�سيا�سية موحدة، وهي 

وثيقة الوفاق الوطني.



149  

�سحيح اأن هناك توجهات من قبل وزارة الداخلية وال�سعي حلمل املنظمات اجلماهريية وال�سعبية على 
اخل�سوع ملظلتها وحتويلها اىل �سيغة جمعيات خريية وهيئات اأهلية، اإل اأن ال�سعي مل ينفذ فعليا على الأر�س، 

وعلى القوى ال�سيا�سية واملنظمات اجلماهريية فرملة هذا ال�سعي قبل تطبيقه.
4-  ع�سوية مفتوحة 

اأمام اأحد، ولي�س املطلوب اللجوء اإىل اأج�سام موازية من  اأبوابها  ل يجوز اأن تغلق املوؤ�س�سات القاعدية 
املوؤ�س�سات الأهلية، فاأع�ساء من حمولة ما اأو تيار �سيا�سي اأو اأ�سدقاء ل يرغبون يف العمل يف موؤ�س�سة اأهلية 

ما، يلجاأون اإىل ت�سكيل موؤ�س�سة جديدة.
حتكمها  القاعدية،  الأهلية  للموؤ�س�سات  مفتوحة  ع�سويات  العامة،  على  النفتاح  عن  هو  احلديث  اأن  اأي 

�رضوط الع�سوية والتي عادة ما تكون نطاق العمل او ال�سكن دون حتديد لالنتماء اأو التاأييد ال�سيا�سي. 
ويف حالة املوؤ�س�سات الأهلية ذات الع�سوية �سبه املغلقة، فان املطلوب ان تفتح ع�سويتها لأع�ساء املوؤ�س�سات 
الهلية القاعدية، اأي هيكلية تعتمد على املوؤ�س�سات القاعدية بديال عن حالة »الأجنزة«، للم�ساهمة يف اإنهاء حالة 

�سيطرة النخب على املوؤ�س�سات الكبرية املعروفة )Urban Ngos( وذات الع�سوية املغلقة.
ومن املوؤكد اأن الدميقراطية الداخلية �ست�ساهم يف تفعيل الأطر القيادية، واأن العمل الطوعي يف هذه الهيئات 
ينقله من امل�سلحة الفردية اىل امل�سلحة اجلماعية، طاملا اأن مربر وجود املوؤ�س�سات الأهلية هو خدمة العامة. 
فمعنى اأن منظمات غري حكومية، يبقى املدير العام فيها مديرا عاما لع�رضين عاما يتحكم بتفا�سيل املوؤ�س�سة، 
ويحدد اع�ساء جمل�س الدارة والهيئة العامة، له معنى واحد فقط وهو اأن هذه املوؤ�س�سة هي �رضكة خا�سة، 

وهذا املدير العام هو »املالك« ي�ستغل العمل الأهلي مل�ساحله ال�سخ�سية.

5- ف�سل احلزبي - الفئوي عن العمل االأهلي

يجب اأن يكون هناك ف�سل بني العمل الأهلي الذي متار�سه املوؤ�س�سات الأهلية، وبني املوؤ�س�سات اجلماهريية 
العمل،  الحتاد، جبهة  كتلة  الوحدة،  كتلة  ال�سبيبة،  مثل:  ال�سيا�سية. فحركات جماهريية  للقوى  تتبع  التي 
احتاد جلان املراأة، احتادات املزارعني، العمال، املحامني ... الخ هي اأج�سام جماهريية، دورها يف التح�سيد 
والدفاع النقابي - ال�سيا�سي - والوطني. اأما املوؤ�س�سات الأهلية، فهي لتقدمي اخلدمات بدرجة اأوىل، اأي ان 
الدعوة هي للعودة اإىل �سكل اجلمعيات اخلريية التي تقدم اخلدمات للجميع دون التمييز يف النتماء اأو التاأييد 

ال�سيا�سي.
اإل  تف�سري  له  لي�س  الأهلية،  املوؤ�س�سات  بع�س  عن  ال�سيا�سية  القوى  هيمنة  اإبعاد  على  املوافقة  عدم  اإن 
واملوؤ�س�سة  ال�سيا�سي  احلزب  مع  العالقة  تنظيم  عن  احلديث  وبالتايل  فئوية،  خدمات  تقدمي  على  الإ�رضار 
الأهلية وح�رضها يف جمال التفاق على الروؤية �سيكون حديثًا �سكليا ولي�س جادا، ولن ينهي التحّيز يف تقدمي 

اخلدمات و�سيحافظ على حالة النتفاع. 
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6- العامة هم م�سدر ال�سرعية: �سرعية دميقراطية – جمتمعية 

اأظهرت نتائج البحث امليداين اأن �رضعية املوؤ�س�سات غري احلكومية ت�ستمد من عملها املجتمعي ومدى تلبية 
حاجات النا�س واأولويات الحتياجات اىل جانب م�ساركة العامة املبا�رضة يف هذه املوؤ�س�سات، وم�ساركتهم يف 
ال�سيا�سات  اأو�سع يف و�سع  للعامة  م�ساركة  هناك  كانت  كلما  اأنه  القرارات. مبعنى  ال�سيا�سات واخذ  و�سع 
واأخذ قرار املوؤ�س�سة الأهلية وكلما كانت هناك دميقراطية داخلية متار�س من خالل انتخابات مبا�رضة ملجال�س 
�رضعية  وبرزت  تعمقت  كلما  واحتياجاتهم،  العامة  باأولويات  مت�سلة  خدمات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  الإدارة، 

املوؤ�س�سة.)81(
7- امل�ساءلة ال�سعبية 

بهذه  ملتزمة  وهي  املمولني،  قبل  من  اأكرث  م�ساءلة  الأهلية  املوؤ�س�سات  اأن  امليداين  العمل  نتائج  اأظهرت 
وال�سماح  اجنازات،  وتقارير  واإدارية،  مالية  تقارير  تقدمي  خالل  من  امل�ساءلة  عن  التعبري  ويتم  امل�ساءلة، 
بالتدقيق واملراجعة املالية والإدارية، وتقدمي للمعلومات والإي�ساحات للممول، واللتزام بتفا�سيل امل�ساريع 
والفعاليات، واأخذ املوافقات على اأي تعديل على اأن�سطة امل�ساريع اأو بنود املوازنات املر�سودة لهذه امل�ساريع 

والفعاليات.
ويف الدرجة الثانية ووفقا للقائمني على املوؤ�س�سات، فاإن امل�ساءلة جتاه ال�سلطة الفل�سطينية تاأتي يف املرتبة 
الثانية، ويظهر ذلك من خالل تقدمي التقارير املالية والإدارية وفتح املجال اأمام ال�سلطة للمراجعة القانونية 
واملالية على املوؤ�س�سات يف حني اأن امل�ساءلة جتاه العامة تكاد تكون حمددة باملعلومات الطوعية التي تقدم لهم 

من قبل هذه املوؤ�س�سات. 
وحتى هذه اللحظة فاإن و�سول الباحثني اإىل معلومات عن املوؤ�س�سات الأهلية يبدو �سعبا، فكيف هو احلال 
بالن�سبة للعامة؟ فما زال الكثري من املوؤ�س�سات الأهلية تتعاطى مع العامة على اأنهم �سلبيون متلقون ل يحق 
لهم احل�سول والو�سول اىل معلومات عن املوؤ�س�سة وم�ساريعها، مطبقني لقاعدة من ميلك القوة )املال اأو قوة 

الإغالق( نكون ملتزمني اأمامه للم�ساءلة. 
الدميقراطية،  من  املزيد  اأي  الع�سوية  باب  وفتح  اخلدمات،  تقدمي  يف  التمييز  ظاهرة  اإنهاء  فاإن  وعليه، 
اخلدمات  تقدمي  من  ويزيد  وقراراتها،  الأهلية  املوؤ�س�سات  �سيا�سات  �سنع  يف  العامة  م�ساركة  يف  �سي�ساهم 
امللمو�سة من خالل العمل على اأولويات احتياجات العامة،  وبالتايل �سيعمق امل�ساءلة ال�سعبية - اأي م�ساءلة 

هذه املوؤ�س�سات جلهة العامة.

81.  عوا�رضة، رائد )2012( حالة درا�سية عن �رضعية املوؤ�س�سات الأهلي، درا�سة غري من�سورة.
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اخلامتة
اإن احلاجة اإىل روؤية موحدة للعمل الأهلي هي �رضورة، ي�ساهم النطالق من العام والأهداف الوطنية التي 
جت�سدت يف  وثيقة الوفاق الوطني والتي حظيت باإجماع ومباركة كافة القوى ال�سيا�سية، يف ت�سهيل بلورتها. 
بحيث تكون هناك برامج قابلة للتنفيذ لكافة الت�سكيالت التنظيمية وال�سيا�سية، اجلماهريية وال�سعبية، مبا 

فيها العمل الهلي. 
مبنظماتها  ال�سيا�سية  القوى  لأذرع  اجلماهريي  العمل  بني  تفرق  الهلي  للعمل  روؤية  املطلوب  اأن  اأي 
ال�سعبية، ل�سالح الرتكيز على اأولويات احتياجات العامة، وتقدمي اخلدمات للمجتمع الفل�سطيني دون متييز 
يف النتماء واملنا�رضة ال�سيا�سية، بينما الأذرع اجلماهريية ت�ساهم يف حالة ال�ستنها�س املجتمعي والن�سايل 
العمل  مبادئ  اإىل  والحتكام  الرجوع  يتطلب  وهذا  والتعاوين.  التطوعي  العمل  وتر�سيخ  ال�سيا�سية  للقوى 
التطوعي، والبداية تكون من تركيبة املوؤ�س�سات داخليا، بحيث تقوم هيئاتها القيادية بدور قيادي - طوعي يف 

املوؤ�س�سة من جانب، والعمل وفق احتياجات واأولويات احتياجات املجتمع والعامة من اجلانب الآخر.
كما اأن من ال�رضورة مبكان اأن يقوم القائمون على املوؤ�س�سات بالتوا�سل مع املجتمع، توا�سال حقيقيا ذا 

مغزى، وخا�سة فئة املدراء الذين يق�سون الكثري من اأوقاتهم يف ال�سفر للخارج والعمل املكتبي.
باملوؤ�س�سة،  العالقة  ذوي  الأطراف  من  الكثري  بني  العالقة  تو�سيح  يتوجب  فاإنه  �سبق،  ما  اإىل  اإ�سافة 
بد من موقف  ل  كما  مبا�رضة.  ب�سورة  املوؤ�س�سات  واإدارة  تتدخل يف عمل  ل  اأن  ال�سيا�سية يجب  فالأحزاب 
موحد للتمويل الأجنبي ي�ستند اىل: من يدعم الفل�سطيني �سيا�سيًا ويقف اىل جانبه حقوقه الوطنية، ميكن قبول 

متويله. كما وعلى املوؤ�س�سات الأهلية التاأكيد على التزامها بخدمة الفقراء واملهم�سني.
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ا�ستهالل: هند�سة التنمية يف �سياق ا�ستعماري
ل �سك اأن التنمية يف �سياق ا�ستعماري، كال�سياق الفل�سطيني، هي عملية هند�سة: �سيا�سية لإدامة الو�سع 
القائم، واقت�سادية لفر�س التبعية لإ�رضائيل، واأمنية لتاأمني م�سالح امل�ستعِمرين وم�ستوطناتهم، واجتماعية 
ة الوعي  ال�سيا�سي والقت�سادي، وثقافية لزمٍة لإحداث ر�سَّ التناق�سات ال�سامنة لنجاح امل�رضوعني  خللق 
على  احلفاظ  من  بدَّ  ل  كان  للتنمية،  ه  امل�سوَّ النهج  هذا  وملواجهة  نتائجها.  وتاأبيد  بالهزمية  للقبول  الالزمة 
جذوة ثقافة املقاومة يف جغرافيات الوجود الفل�سطيني داخل حدود فل�سطني التاريخية وال�ستات، وفولذتها 
ر للتنمية يف �سياق ا�ستعماري  من خالل بعث حركة الت�سامن يف ال�سياق العاملي.  ولذا، فاإنَّ غياب هذا الت�سوُّ
امل�رضوع  ل�سالح  والثقايف  والجتماعي  والأمني،  والقت�سادي،  ال�سيا�سي،  للك�ساد  تنمية  اإىل  التنمية  ل  يحوِّ
توقيع  بعد  وب�سكل خا�س  اأورو-اأمريكيًا،  املمركزة  العاملية  المربيالية  ال�سهيوين وحا�سنته  ال�ستعماري 

اتفاقية اأو�سلو قبل قرابة عقدين من الزمن.  
ولطرح روؤيا لتنمية بديلة، كان ل بد من ا�ستح�سار مناذج بديلة للثقافة ال�سائدة يف فل�سطني اليوم بعد ما 
لت بلغت حدَّ النحراف منذ العام 1974 وحتى اللحظة. تطرح  �سهده امل�رضوع الوطني الفل�سطيني من حتوُّ
هذه الدرا�سة مفهوم »التنمية امليثاقية« كاأفق حترري عرب العودة اإىل امليثاق الوطني الفل�سطيني للعام 1968 
ولإجناز  والثقايف.  ال�سيا�سي  للخطابني  وناظمة  الفل�سطيني،  الوطني  للم�رضوع  هة  موجِّ اأخالقية  كمرجعية 
�س الدرا�سة احلالة الفل�سطينية كعتبة لإعادة مفهمة عملية التنمية، ومن ثم تتناول عملية التنمية يف  ذلك، ُت�سخِّ
ل خطاب املجاز اإىل خطاب احلقوق.)1( وكمدخل لتد�سني  حالة ما بعد ال�ستعمار، حيث من ال�رضوري اأن يتحوَّ
مناذج بديلة يف التنمية وثقافة املقاومة، ت�ستدعي هذه الدرا�سة اأمنوذجًا معرفيًا نظريًا، هو الأمنوذج املعريف 
لت اأ�سكال املقاومة يف اإطار ترحايل  الرتحايل، لدرا�سة ثقافة املقاومة ك�رضط اأ�سا�سي للتنمية حيث تدر�ُس حتوُّ
التحرير  ملنظمة  الوطني  الربنامج  على  املتوالية  لت  التحوُّ فيه  اأ�سهمت  الذي  فل�سطني«  »ك�سوف  �سياق  ويف 

الفل�سطينية، وبخا�سة بعد ن�سوء ال�سلطة الفل�سطينية يف العام 1994. 
ا�ستنادًا اإىل هذا الأمنوذج املعريف، وم�ساراته الأخالقية والع�سوية والتحررية، يتم حتليل ثالثة مناذج من 
ثقافة املقاومة، ويجري ر�سد اأهم منطلقاتها امليثاقية، وهي: منوذج معركة خميم جنني يف ربيع العام 2002، 
ومنوذج ثقافة املقاومة من داخل املوؤ�س�سة الر�سمية متمثاًل ببيت ال�سعر الفل�سطيني بو�سفه مديرية يف وزارة 
الثقافة الفل�سطينية منذ العام 1998، والحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني بو�سفه اأحد الحتادات يف 
منظمة التحرير الفل�سطينية، ومنوذج احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل منذ العام 
2004. ول�ستكمال النظر يف متثيلية هذه النماذج، تعَمد الدرا�سة اإىل فح�س اأربع خطط ا�سرتاتيجية واأطر 
وطنية لتنمية احلقل الثقايف �سدرت عن املوؤ�س�ستني الر�سمية وال�سعبية الفل�سطينية منذ العام 1993 وحتى 
وا�سرتاتيجيته  الفل�سطيني  الثقايف  وامل�رضوع   ،)1993( الفل�سطيني  الثقايف  امل�رضوع  وهي:   ،2013 العام 
الفل�سطينية )2006(، واخلطة القطاعية )ا�سرتاتيجية قطاع  للثقافة  امل�ستقبلية )2003(، واخلطة الوطنية 
القانونية  لالأطر  حتلياًل  الدرا�سة  م  تقدِّ واأخريًا   .)2010( العام  يف   )2013-2011 )الفل�سطيني(  الثقافة 

وامليثاقية الناظمة ل�سرتاتيجيات التنمية الثقافية يف فل�سطني.
ال�سيا�سي  فل�سطني-الدعم  التنمية يف  اأ�سطورة  نخلة،  اأنظر: خليل  الفل�سطيني،  ال�سياق  التنمية« يف  »مفهوم  لت  لالإ�ساءة على حتوُّ  .1
الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2004(، فل�سطني-وطن  اأغازريان )رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة  األربت  واملراوغة امل�ستدمية، ترجمة 
للبيع، ترجمة عباب مراد )رام اهلل: موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ، 2011(، اأيلني كتَّاب واآخرون )حمررون(، وهم التنمية-يف نقد خطاب 
وعقائدية  التطبيق  التنمية: بني خرافة  مقاتلو  والإمناء، 2010(، �سبيح �سبيح،  للبحوث  بي�سان  مركز  اهلل:  )رام  الفل�سطيني  التنمية 

اخلطاب والت�سوير )رام اهلل: مركز بي�سان  للبحوث والإمناء، 2011(. 

التنمية امليثاقية كاأفق حترري
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1. ت�سخي�ض احلالة الفل�سطينية )2( كعتبة الإعادة مفهمة عملية التنمية
بغية تطوير نظرة مغايرة ملفهوم »التنمية يف فل�سطني،« وبخا�سة يف ال�سياق الثقايف، ثمة �رضورة ملحة 
لإعادة مفهمة عملية التنمية يف ال�سياق الفل�سطيني من حيث م�سطلحات: الوطن، واملواطنني، واملواطنة، اإذ ل 
ميكن التو�سل اإىل تنمية وطنية اإل باإعادة تعريف فل�سطني، والفل�سطينيني، والفل�سطنة تعريفًا وطنيًا م�ستندًا 
د اإدامة الو�سع القائم باأجندة خارجية. فحتى  اإىل خطاب حقوقي باأجندة وطنية، ل اإىل خطاب �سيا�سي يتق�سَّ
ي ل بد، اأوًل، من تعريف اجل�سد الجتماعي والدولين الذي نرغب يف تنميته، ذلك اأنه ل يوجد م�رضوع  ننمِّ
تنموي حقيقي لل�سعب الفل�سطيني اإذا كان جمزوءًا وقائمًا على »حل �سيا�سي ممكن للم�ساألة الفل�سطينية« ل 

على »حل حقوقي عادل للق�سية الفل�سطينية« يت�سمن حقوق: الدولة، والعودة، وتقرير امل�سري. 
نكبة  ك�رضتها  �سيا�سية  حقوق  ق�سية  هي  الأ�سا�س  يف  ق�سيتهم  اأن  على  الفل�سطينيني  معظم  يختلف  ل 
دت ثلثي ال�سعب الفل�سطيني وحالت دون قيام دولة  العام 1948 على يد احلركة ال�سهيونية، وذلك حني �رضَّ
فل�سطينية، واأن حل هذه الق�سية اإمنا يتمثل يف حتقيق العودة واإقامة الدولة وتقرير امل�سري. غري اإن طرق حل 
هذه الق�سية، كما �سارت ترتاءى يف م�ساريع �سيا�سية متباينة، واأحيانًا متناق�سة، انحرفت عن غاية الن�سال 
العمل  ناظم  عن  البتعاد  اء  جرَّ النحراف  هذا  كان  وقد  والدولة.  العودة  هديَف  حتقيق  اإىل  املوؤدي  الوطني 
الفل�سطيني، وهو ابتداًء امليثاق الوطني الفل�سطيني، وموؤ�س�سته التنفيذية، وهي منظمة التحرير الفل�سطينية.  
والفل�سطنة،  والفل�سطينيني،  فل�سطني،  تعريف  اإعادة  من  بد  فال  وطنية،  فل�سطينية  تنمية  حتقيق  وبغية 
ال�سعب  لهوية  )الأر�س، والنا�س، واحلكاية(  الكربى  الكال�سيكيات  يعك�س  التنمية وغايتها، على نحو  مناط 

لة باتفاق �سيا�سي.  الفل�سطيني غري املجزاأة اأو املعدَّ
ويف هذا ال�سياق، تعربِّ املواد الت�سع الأوىل يف امليثاق الوطني الفل�سطيني ال�سادر يف العام 1968 يف الدورة 
الرابعة للمجل�س الوطني الفل�سطيني)3( عن التعريف الوطني الفل�سطيني لكل من: فل�سطني، والفل�سطينيني، 
بعنوان:  مقال،  على  لإ�رضائيل  والثقافية  الأكادميية  للمقاطعة  الفل�سطينية  باحلملة  املتعلق  والق�سم  الدرا�سة،  من  الق�سم  هذا  يعتمد   .2
»احلكاية الفل�سطينية اجلامعة، و�سهينة خطاب املقاطعة«، ن�رض يف ملحق »فل�سطني« بجريدة ال�سفري البريوتية )عدد 11، اآذار 2011(: 

.15-14
3. اأكد امليثاق الوطني الفل�سطيني يف 10 متوز 1968 القرارات واملبادئ والأهداف العربية الفل�سطينية، بدءًا من املوؤمتر الفل�سطيني الأول 
املنعقد يف القد�س عام 1919 وانتهاًء مبا تاله يف الأعوام 1922، 1936، 1946. ويف 28 اأيار 1964 اأ�سدر املجل�س الوطني الفل�سطيني ) 
وكان ا�سمه املوؤمتر العربي الفل�سطيني( يف دورته الأوىل التي عقدت يف القد�س، امليثاق القومي الفل�سطيني املبني على قرارات املوؤمترات 
ال�سابقة، واأعلن قيام منظمة التحرير الفل�سطينية. ويف الدورة الرابعة للمجل�س الوطني الفل�سطيني املنعقد يف القاهرة يف 10 متوز 1968 
الفل�سطيني لتحرير فل�سطني.  ال�سعب  لكفاح  الإ�سرتاتيجي  الربنامج  امليثاق هو  الفل�سطيني، حيث �سار  الوطني  امليثاق  اأقرت ت�سميته 
وت�سمل مواده الت�سع الأوىل: املادة )1( فل�سطني وطن ال�سعب العربي الفل�سطيني وهي جزء ل يتجزاأ من الوطن العربي الكبري وال�سعب 
الفل�سطيني جزء من الأمة العربي. املادة )2( فل�سطني بحدودها التي كانت قائمة يف عهد النتداب  الربيطاين وحدة اإقليمية ل تتجزاأ. 
املادة )3( ال�سعب الغربي الفل�سطيني هو �ساحب احلق ال�رضعي يف وطنه ويقرر م�سريه بعد اأن يتم حترير وطنه وفق م�سيئته ومبح�س 
اإرادته. املادة )4( ال�سخ�سية الفل�سطينية �سفة اأ�سلية لزمة ل تزول وهي تنتقل من الآباء اإىل الأبناء واإن الحتالل ال�سهيوين وت�ستيت 
ال�سعب العربي الفل�سطيني نتيجة النكبات التي حلت به ل يفقدانه �سخ�سيته وانتمائه الفل�سطيني ول ينفيانهما. املادة )5(  الفل�سطينيون 
هم املواطنني العرب الذين كانوا يقيمون اإقامة دائمة يف فل�سطني حتى العام 1947. �سواء من اأخرج منها اأو بقي فيها، وكل من ولد 
من اأب عربي فل�سطيني بعد هذا التاريخ داخل فل�سطني اأو خارجها هو فل�سطيني. املادة )6( اليهود الذين كانوا يقيمون اإقامة عادية يف 
فل�سطني حتى بدء الغزو ال�سهيوين لها يعتربون فل�سطينيون. املادة )7( النتماء الفل�سطيني والرتباط املادي والروحي والتاريخي 
بفل�سطني حقائق ثابتة، واإن تن�سئة الفرد الفل�سطيني تن�سئة عربية ثورية واتخاذ كافة و�سائل التوعية والتثقيف لتعريف الفل�سطيني 
بوطنه تعريفًا روحيًا وماديًا عميقًا وتاأهيله للن�سال والكفاح امل�ساح والت�سحية مباله وحياته ل�سرتداد حتى التحرير واجب قومي. املادة 
)8( املرحلة التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني هي مرحلة الكفاح الوطني لتحرير فل�سطني ولذلك فاإن التناق�سات بني القوى الوطنية 
ال�سهيونية وال�ستعمار من  الأ�سا�سي فيما بني  التناق�س  اأن تتوقف ل�سالح  التي يجب  الثانوية  التناق�سات  الفل�سطينية هي من نوع 
جهة وبني ال�سعب العربي الفل�سطيني من جهة ثانية، وعلى هذا الأ�سا�س فاإن اجلماهري الفل�سطينية �سواء من كان منها يف اأر�س الوطن 
اأو يف املهاجر ت�سكل منظمات واأفراد جبهة وطنية واحدة تعمل ل�سرتداد فل�سطني وحتريرها بالكفاح امل�سلح. املادة )9( الكفاح امل�سلح 
هو الطريق الوحيد لتحرير فل�سطني وهو بذلك ا�سرتاتيجية ولي�س تكتيكا ويوؤكد ال�سعب العربي الفل�سطيني  ت�سميمه املطلق وعزمه 
الثابت على متابعة الكفاح امل�سلح وال�سري قدما نحو الثورة ال�سعبية امل�سلحة لتحرير وطنه والعودة اإليه وعن حقه يف احلياة الطبيعية فيه 

وممار�سة حق تقرير م�سريه فيه وال�سيادة عليه.
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والفل�سطنة، كما تو�سح طبيعة ال�رضاع مع الهوية النقي�سة، وهي احلركة ال�سهيونية، وحتدد �سكل الن�سال 
الدولة،  حتقيق  باأنها  الن�سال  هذا  من  الغايات  حتدد  كما  فل�سطني،  لتحرير  وحيدًا  طريقًا  امل�سلح  بالكفاح 
اأخرى يف املقاومة، غري الكفاح امل�سلح،  اأ�سكاًل  اأخذ  اأن الن�سال الفل�سطيني  والعودة، وتقرير امل�سري. ومع 
احللول  �س  تكرِّ ل  وطنية  فل�سطينية  تنمية  لتحقيق  ال�سامن  هي  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  تعريفات  اإن  اإل 

ال�سيا�سية املفرو�سة على ال�سعب الفل�سطيني.
ل القوميات احلديثة، اإذ اإن الهوية الوطنية  لقد خ�سعت فل�سطني  كحبكة وطنية، للقانون الناظم ذاته لت�سكُّ
�سنيعة  هي  جملًة،  الفل�سطينية،  فاحلكاية  »تخلقها«.  ول  »ت�سنعها«  قومية  حركات  قبل  من  هند�ستها  تتم 
احلركة الوطنية الفل�سطينية. وعليه، فقد تاأثرت هذه احلكاية بال�سياق العام لتخلُّق القوميات يف اأوروبا، وما 
والعرب. ومبا  اليهود  وبخا�سة  الأوروبيني،  غري  و�ساعدًا جتاه  ع�رض  التا�سع  القرن  يف  مواقف  من  رافقه 
اأن الهوية الوطنية بحاجة اإىل حتويل الق�سة ال�سفاهية جلماعة معينة اإىل حكاية تاريخية مكتوبة وراأ�سمال 
موثق متتلكه احلركة الوطنية وتديره تبعًا لربناجمها الوطني، فقد خ�سع ت�سكيل الهوية الوطنية الفل�سطينية 
ناتها الثالثة الكربى )الأر�س والنا�س واحلكاية التاريخية( وقامت عليه  لهذا القانون عرب ت�سكيل َعلماين ملكوِّ
لها من  املوؤ�س�سة ال�سيا�سية املتمثلة يف منظمة التحرير الفل�سطينية، و�سارت هي مناط احلكاية يف م�سار حتوُّ

حدِّ »الوجود بالقوة« اإىل حدِّ »الوجود بالفعل«.
احلركة  ن�سال  ارتبط  الأوروبي،  املركز  خارج  الواقعة  البالد  يف  الوطني  التحرر  حركات  معظم  فمثل 
ل هوية نقي�سة، هي  الوطنية الفل�سطينية منذ مطلع القرن الع�رضين وحتى اللحظة �سيا�سيًا ل وجوديًا بت�سكُّ
باأنها  مرًة،  بابيه،  اإيالن  و�سمها  والتي  ال�سهيونية،  احلركة  اإجنازها  على  قامت  التي  الإ�رضائيلية  الهوية 
»اأجنح حركة قومية يف التاريخ، لأنها ُوجدت لتخلق �سعبًا واحدًا، فاإذا بها تخلق �سعبني«. ول �سك اأن القانون 
الناظم العام الذي انطبق على احلالة الفل�سطينية ينطبق، كذلك، على احلالة الإ�رضائيلية، على الرغم من الفارق 
ممركز  ا�ستعماري  مب�رضوع  مرتبطة  ا�ستيطانية  قومية  كحركة  ال�سهيونية  احلركة  ل  ت�سكُّ بني  اجلوهري 

اأوروبيًا، وكون احلركة الوطنية الفل�سطينية حركة حترر وطني اأ�سالنية مناوئة لها. 
اإىل  فكرتها  حتويل  يف  ال�سهيونية  احلركة  جنحت  بينما  اأنه  الفل�سطينية:  احلالة  ت�سخي�س  وخال�سة 
وجود فعلي متثَّل باإقامة دولة اإ�رضائيل بو�سفها دولة ح�رضية لليهود، واإنهاء حالة املنفى عمليًا على الأقل، 
اإىل  اأي  اإىل فكرة،  ف�سلت احلركة الوطنية الفل�سطينية يف حتويل وجود ال�سعب الفل�سطيني )واإنهاء �ستاته( 
حبكة تاريخية قادرة على دخول الت�سجيل التاريخي العاملي الذي �سكته احلداثة املمركزة اأوروبيًا. وعليه، 
فكرته،  يوؤ�س�س  اأن  الفل�سطيني  الوجود  ي�ستطع  ومل  وجود،  اإىل  تتحول  اأن  ال�سهيونية  الفكرة  ا�ستطاعت 
فانت�رضت »الفكرة ال�سهيونية« على »الوجود الفل�سطيني« انت�سارًا مل يكن وايزمن يتوقعه يف ر�سالته اإىل 
يف  تكمن  اإمنا  الغريبة  والمربيالية  ال�سهيونية  احلركة  م�سكلة  اأن  فيها  جاء  والتي   ،1918 العام  يف  بلفور 
اأن  �سعيد  اإدوارد  يرى  اإذ  عنها،  ال�سهيونية«-الغربية  »الفكرة  لـ  اأكرب  فل�سطني كتحد  العربي« يف  »الوجود 
»فل�سطني نف�سها هي فكرة �سجالية، ومقولة مو�سع تنازع بني الفل�سطينيني وال�سهيونية،« وقد كانت هذه 
»الفكرة« ومتثالت »الوجود« الـُمحقِّق لها بوؤرة التحولت املركزية يف فكر كل من احلركة ال�سهيونية وحركة 

التحرر الوطني الفل�سطيني.
»بالقوة«  نقي�سة  حركة  كانت  اأن  بعد  »بالفعل«  نقي�سة  �سيا�سية  كحركة  ال�سهيوين  اخلطر  تعنيُّ  ومنذ 
للحركة الوطنية الفل�سطينية )اأي بعد املوؤمتر ال�سهيوين ال�سابع العام 1905، حيث مت رف�س مقرتح اإقامة 

التنمية امليثاقية كاأفق حترري
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

عملية  عرب  اإ�رضائيل«  »اإنتاج  مت  فل�سطني(،  اإىل  اليهودية  الهجرة  و�ُسهِيَنت  اأوغندا،  يف  لليهود  قومي  وطن 
ا�ست�رضاقية جعلت احلركة ال�سهيونية ممثاًل �رضعيًا ووحيدًا ليهود العامل، مبن فيهم وللمفارقة اليهود العرب 
)ومنهم اليهود الفل�سطينيون( وذلك باإدماج احلركة ال�سهيونية وتاريخ اليهود �سمن »التاريخ الغربي العام« 
-املمركز اأوروبيًا، منذ العام 1492، على الرغم من وجود ال�سهيونية وحتقق م�رضوعها يف »ال�رضق«-غري 
ر النقي�س، فقد اأطلق عليه �سعيد م�سطلح »الفل�سطنة« اأو »Palestinianism« الذي  الأوروبي. اأما الت�سوُّ
مل يكن جمرد بو�سلة له للدفاع عن »الوجود الفل�سطيني« قبالة »التاأويل ال�سهيوين« وح�سب، بل كان احلل 
الأوحد والعادل، ن�سبيًا، حلل الق�سية الفل�سطينية من خالل دولة امليثاق الفل�سطيني الأول الدميقراطية.)4( 
وبذا، مل تكن »الفل�سطنة« حبكة نقي�سة للحبكة ال�سهيونية ومعينها ال�ستعماري - ال�ست�رضاقي وح�سب، بل 
كانت فكرة نقي�سة للربنامج ال�سيا�سي احل�رضي للحركة ال�سهيونية الداعي اإىل اإقامة وطن قومي لليهودي يف 
فل�سطني لليهود وحدهم، اأي »دولة اليهود« ولي�س »دولة يهودية« وح�سب. وقد جتلت هذه الفل�سفة يف بدايات 
م�سرية الثورة الفل�سطينية عندما تبنَّت منظمة التحرير الفل�سطينية برنامج الدولة الدميقراطية - العلمانية يف 

حدود فل�سطني التاريخية. 
اجلغرافية،  الف�ساءات  حمددًا  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  جاء  التحديد،  وجه  على   1968 العام  ففي 
د يف  الفل�سطيني �سد احلركة ال�سهيونية وم�رضوعها ال�ستعماري املتج�سِّ للن�سال  والدميغرافية، والثقافية 
ينعم  دولة  يف  احلل  ومتثِّل  »الفل�سطنة«  مفهوم  عن  ذلك  عربَّ  وقد  اإ�رضائيل.   - ال�ستيطاين  ال�ستعمار  دولة 
مواطنوها بحقوق جماعية وواجبات مبنية على اأ�سا�س املفهوم العلماين لفكرة املواطنة دون اأي متييز لأحد 
بناء على الدين اأو الإثنية اأو اللون، فجاء امليثاق الوطني الفل�سطيني للعام 1968 معرفًا هدفه بـ»اإن�ساء دولة 
دميقراطية يف فل�سطني« ينعم فيها امل�سلمون وامل�سيحيون واليهود بحقوق وواجبات مت�ساوية. وقد و�سع 
هذا الإعالن اإ�رضائيل والعامل، يف حينه، على حمك اأنه ميكن لإ�رضائيل )لو مل تكن دولة ا�ستعمارية( اأن تكون 
دميقراطية اأو يهودية، ولكن لي�س الإثنتني معًا. لكن هذا التحدي للفكرة والوجود ال�سهيونيني من قبل منظمة 
التحرير الفل�سطينية مل يدم طوياًل. فكان لنهيار م�رضوع الدولة امليثاقية اأن اأدى اإىل انهيار التعريف الوطني 

ملفهوم الفل�سطنة كقلب ناب�س للم�رضوع الوطني. 
وخالفًا لل�سائد باأن اتفاق اأو�سلو كان اإعالن �سهادة الوفاة خليار الدولة الدميقراطية، فقد اأُْعِلَنت وفاة ذلك 
اخليار بعد اأقل من �ست �سنوات على ولدته وذلك عرب م�رضوع ال�سلطة الفل�سطينية )اأو الربنامج املرحلي( 
ت اإرها�ساته يف خطاب »البندقية وغ�سن الزيتون« الذي األقاه  يا�رض عرفات، رئي�س منظمة التحرير  الذي تبدَّ
الفل�سطينية يف الأمم املتحدة يف العام 1974، وبعد العرتاف العربي والدويل مبنظمة التحرير الفل�سطينية ممثاًل 
�رضعيًا وحيدًا لل�سعب الفل�سطيني. لقد كان هذا الإ�سقاط خليار الدولة الدميقراطية، ل�سالح م�رضوع ال�سلطة 
الفل�سطينية، اأوىل قطع الدومينو يف هجر مفهوم الفل�سطنة، التي نظر لها اإدوارد �سعيد، والربنامج ال�سيا�سي 
املتقاطع معها الذي تبنته منظمة التحرير الفل�سطينية ملدة مل تزد عن �ست �سنوات. اأما توقيع اتفاقية اأو�سلو، 
يف العام 1994، وتعديل امليثاق الوطني الفل�سطيني يف غزة يف العام 1996، فلم يكونا اإل حت�سيل حا�سل فيما 
يتعلق بنهاية م�رضوع الدولة الدميقراطية، العلمانية �رضورًة، بعد اإعالن م�رضوع ال�سلطة الوطنية يف العام 
1974، واإعالن وثيقة ال�ستقالل يف اجلزائر يف العام 1988 الذي ت�سمن اعرتافًا باإ�رضائيل حتى قبل ر�سائل 

العرتاف املتبادل يف العام 1993.  
ده اإدوارد �سعيد يف فرتة مبكرة، اأنظر: اإليا�س خوري. »�سوؤال  4. ملزيد من التف�سيالت حول بلورة مفهوم »الفل�سطنة« امليثاقي الذي حدَّ
 Edward Said.،55-46 :)2004( 78 الكرمل، العدد »،)النكبة: ال�رضاع بني احلا�رض والتاأويل: اإدوارد �سعيد و)امل�ساألة الفل�سطينية

.)The Question of Palestine )New York: Times Books. 1979
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لت حركة التحرر الوطني الفل�سطيني من حركة نقي�سة للحركة ال�سهيونية  يف حلظة العام 1974، حتوَّ
اإىل واحدة من ن�سخها، وذلك بتنازلها عن م�رضوع »الدولة الدميقراطية«-التعددي ل�سالح م�رضوع »ال�سلطة 
ل  الفل�سطينية«-احل�رضي الذي جعلها حركة �ساعية اإىل تاأ�سي�س دولة على جزء من فل�سطني التاريخية ل ي�سكِّ
العن�رض اليهودي العربي اأحد مكوناتها الدميغرافية اأو الثقافية من ناحية، وترك ال�ساحة للحركة ال�سهيونية 
وكيانها ال�ستيطاين القائم ليتوليا امل�سوؤولية: عن يهود العامل مبعاهدات الـهعَفراه، »واليهود العرب بالتواطوؤ 
على »يهود ال�سائقة«، ويهود فل�سطني عرب اإ�سهام »املادة ال�ساد�سة من امليثاق الوطني الفل�سطيني« يف حتويلهم 

د، للدقة، يف بوتقة ال�سهر ال�سهيونية.  اإىل تراث جتميلي حتدد مرة وانطفاأ... اأو ترمِّ

2. التنمية يف حالة ما بعد اال�ستعمار )من خطاب املجاز اإىل خطاب احلقوق(
لقد اأحالت اتفاقية اأو�سلو )1993( وتاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية )1994( الق�سية الفل�سطينية اإىل »حالة 
بعد حرب  ت�سبه و�سع اجلزائر  نفق«  »حالة  اأو  ا�ستعمارية«  بعد  ما  م�ستعمرة  »حالة  اأو  ا�ستعمار«  بعد  ما 
ل اإىل حل �سيا�سي غري مبني على  لت التي ت�سهدها البلدان امل�ستعَمرة بعد التو�سُّ ال�ستقالل من حيث التحوُّ
احلقوق الوطنية، بل على ميزان القوى الدويل الذي فر�س احلل ال�سيا�سي دون اأن ينهي املظلمة التاريخية.)5( 
ومنذئذ، وعلى الرغم من ا�ستمرار اإ�رضائيل دولة م�ستعِمرين ا�ستيطانية، �سهدت احلالة الفل�سطينية جمموعة 
بعد  ما  ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية و�سعتها على م�رضحة مقاربات حقل  التحولت  من 
عند  كان احلال  الفل�سطينية كما  النظرية  الأدبيات واملقولت  باإنتاج كم هائل من  البدء  ال�ستعمار من حيث 
الدول  قبل  من  عمومًا  ال�سابقة  امل�ستعمرات  �سكان  اأو  كافة،  امل�ستعَمرة  ال�سعوب  واأدباء  واأكادمييي  مثقفي 

الأوروبية كربيطانيا، وفرن�سا، واإ�سبانيا، ردًا على اخلطاب ال�ستعماري، بعد انتهائه الفعلي اأو ال�سكلي.)6(

لت تاريخيًا حا�سنات لإنتاج املعرفة الفل�سطينية،  وبالإ�سافة اإىل وجود اجلامعات الفل�سطينية، التي �سكَّ
وبع�س ال�سحف واملجالت، فقد تعزز اإنتاج املعرفة الفل�سطينية، ما بعد ال�ستعمارية، عرب اإعادة بعث جمموعة 

5. ملزيد من الطالع على مفهوم »حالة النفق« ومقاربة احلالة الفل�سطينية ما بعد اتفاقية اأو�سلو باحلالة اجلزائرية ما بعد ال�ستقالل، 
اأنظر: 

Abdul-Rahim Al-Shaikh٫ »Palästina: Leben im Tunnel٫« in: Catherine  David٫ Georges Khalil and 
Bernd M. Scherer )eds.(٫ Di/Visions - Kultur  und Politik des Nahen Ostens )Wallstein Verlag٫ 
Goettingen٫ 2009(٫ 191-214; reappeared in English as: “Palestine: The Tunnel Condition٫” Con-
temporary Arab Affairs٫ Vol. 3٫ No. 4 )2010(: 480-494.
6. ملزيد من الطالع على حقل درا�سات ما بعد ال�ستعمار، راجع الأعمال التاأ�سي�سية لفرانز فانون واإدوارد �سعيد واإمي �سيزار واألبري 
ميمي، والأعمال التعقيبية لهومي بابا و�ساندرا موهانتي وغياتري �سبيفاك وبارثا ت�ساتريجي وروبرت يانغ وبندكت اأندر�سون وبيل 
اأ�سكروف و�سمري اأمني وحميد دبا�سي وعبد اجلان حممد. كما ميكن ا�ستق�ساء نظرة بانورامية على هذه احلقل من خالل هذه امل�ساهمات 

املرجعية:   
Edward Said، Culture and Imperialism )New York: Vintage٫ 1993(; Partha Chatterjee، Nation 
and Its Fragments: Colonial and Post-colonial Histories )Princeton University Press٫ 1993(; 
Homi Bhabha٫ The Location of Culture٫ )London: Routledge. 1994(; Bill Ashcroft and Gareth 
Griffiths and Helen Tiffin، eds.٫ The Post-Colonial Studies Reader )London: Routledge٫ 1995(; 
Achille Mbembe. On the Postcolony٫ )Berkeley: University of California Press٫ 2000(; Robert 
Young. Postcolonialism: An Historical Introduction )London: Wiley-Blackwell٫ 2001(.  

التنمية امليثاقية كاأفق حترري
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

حمدودًا،)7(  ن�ساطها  كان  اأو  فل�سطني  داخل  فاعلة  تكن  مل  والتي  القائمة  والثقافية  البحثية  املوؤ�س�سات  من 
ون�سوء جمموعة جديدة من املوؤ�س�سات مع تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية اأو بعد ن�سوئها بقليل.)8( ولعل غالبية 
ما مت اإنتاجه يف هذه املوؤ�س�سات الريادية اأو غريها من املوؤ�س�سات الأقل ح�سورًا ون�رضًا، ينطبق عليه و�سف 
النتاج الثقايف املكتوب من قبل �سعوب امل�ستعمرات »ال�سابقة« لكن همَّ هذه املوؤ�س�سات ومهمتها بداأت تتجلى يف 
تدوين التجربة الفل�سطينية يف احلقبة ما قبل ال�ستعمارية وخاللها وما تالها يف »حقبة النفق« اأو امل�ستعَمرة 

ما بعد ال�ستعمارية التي حتياها فل�سطني منذ تاأ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية يف العام 1994. 
متيِّز  املو�سوعات  من  كربى  جمموعات  اأربعة  بني  احلقبة  هذه  يف  الكتابة  اهتمامات  راوحت  وقد  هذا  
لة عن اأمناط ال�سلطة ال�ستعمارية  املجتمعات ما بعد ال�ستعمارية، وهي: )1( ال�سلطة اجلديدة واأمناطها املتحوِّ
وجتلِّياتها يف النظام ال�سيا�سي اجلديد، واأثرها على الثقافة ال�سيا�سية وت�سكيالت الأحزاب واملجتمع املدين، 
ات الجتماعية والثقافية يف ال�سياق ما بعد ال�ستعماري، وبخا�سة: ال�سلَّميات الجتماعية وظهور  )2( والتغريُّ
مقولت التابعني يف اأ�سكال ومتثيالت متعددة، وماهية الهوية الثقافية اجلديدة، اأو ماهية الأنا اجلمعية اجلديدة 
الغرتاب  حيث  من  اجلديد«  »املجتمع  يف  املندمج  غري  الفرد  وحالة   )3( ال�سلطة،  تاأ�سي�س  بعد  نتجت  التي 
الذاكرة«  »خيانة  مواجهة  يف  املزدوج،  والوعي  ال�سقي  الوعي  بني  ما  ال�ستعمار،  بعد  ما  حالة  يف  د  والتوحُّ
لت »�سيا�سات الذاكرة« اإىل »�سيا�سات الن�سيان« على يد املوؤ�س�سة الر�سمية وما ن�ساأ عنها من ردة فعل  وحتوُّ
لت اخلطاب املعريف اجلديد من حيث  تكوينية حلركات �سبابية ب�سكل خا�س واجتماعية ب�سكل عام، )4( وحتوُّ
ا�ستخدام لغة امل�ستعَمر، وبناه الفكرية، واملنهجية، يف اإنتاج املعرفة اأو اإنتاج معرفة بديلة حتدث قطيعة معرفية 
مع تلك خا�سة امل�ستعِمر، وبخا�سة بعد ظهور مراكز متخ�س�سة يف درا�سة ثقافة هذا امل�ستعِمر، ونتاجاته 

املعرفية، و جوانب وجوده ال�سيا�سي، والقت�سادي، والع�سكري، والجتماعي، والثقايف كافة.  
لتاأ�سي�س  بعقدين  �سابق  وثقايف  واجتماعي  �سيا�سي  باإرث  الكربى  املو�سوعات  هذه  انحكمت  وقد  هذا، 
ال�سلطة الفل�سطينية، اأي الفرتة التي هياأت فل�سطني والفل�سطينيني والفل�سطنة لـ»حالة النفق« اإذ على امتداد 
لت الهائلة يف م�سار الق�سية الفل�سطينية واأدت اإىل خم�سة  عقدين )1974-1994( حدثت جمموعة من التحوُّ

لت بدورها ال�سياق ال�سيا�سي والقت�سادي والجتماعي احلايل، وهي:  تداعيات مركزية �سكَّ

7. ومنها: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية. )بريوت - 1963( وقد عملت يف فل�سطني من خالل موؤ�س�سة الدرا�سات املقد�سية منذ العام 
للبحوث  بي�سان  ومركز   ،)2009( العام  يف  الفل�سطينية  الدرا�سات  ملوؤ�س�سة  كفرع  العمل  ببدء  فعلي  ترخي�س  على  وح�سلت   )1995(
والإمناء )1989(، وبرنامج غزة لل�سحة النف�سية )1990(، ومعهد الأبحاث التطبيقية - اأريج )1990( واملوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة 

الدميقراطية - مواطن )1992(.
8. ومنها: معهد اأبحاث ال�سيا�سات القت�سادية الفل�سطينية-ما�س )1994(، واجلهاز املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني )2000-1994(، 
للكتاب والأدباء  العام  اأن الحتاد  الفل�سطيني )1998(، يف حني  ال�سعر  القطان )1994 لندن-رام اهلل(، وبيت  وموؤ�س�سة عبد املح�سن 
الفل�سطينيني ميار�س ن�ساطاته ويطلق من�سوراته منذ العام )1972(، ويتلوه املجل�س الأعلى للرتبية للثقافة )1977(،  واللجنة الوطنية 
الن�رض  م�ستويات  على  ح�سورًا  اأكرثها  هو  احلال  بطبيعة  الفل�سطيني  ال�سعر  وبيت   ،)1985( والعلوم  والثقافة  للرتبية  الفل�سطينية 
الفل�سطيني  واملركز  ال�سوداين،  مراد  ال�ساعر  العام  اأمينه  بانتخاب   2010 العام  بعد  لالحتاد  الالفت  الن�ساط  با�ست�سناء  والأن�سطة، 
وين�ساف  حيفا(.   -  2000( التطبيقية  الجتماعية  للدرا�سات  العربي  الكرمل-املركز  ومدى   ،)2000( الإ�رضائيلية-مدار  للدرا�سات 
اإىل هذه املوؤ�س�سات التي تعترب دور ن�رض ومراكز اأبحاث فعلية، جمموعة من املوؤ�س�سات الأقل ن�ساطًا يف ال�سياق الثقايف والبحثي، وكذلك 
التي ت�سدر  الأخرى  امل�ستقلة، وال�سحف، واملوؤ�س�سات غري احلكومية  الوزارات، والهيئات  املتمثلة يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  موؤ�س�سات 

من�سورات بني الفينة والأخرى. 
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وغري  الفل�سطينيني  )من  �سمولية  وحترر  مقاومة  حركة  من  الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  حتويل  اأواًل: 
الفل�سطينيني، يهودًا وم�سيحيني وم�سلمني(، اإىل حركة وطنية منحرفة عن م�سارها، اإذ حازت مثالب الوطنيات 
ما بعد ال�ستعمارية دون اأن تنجح يف حتويل الق�سية التي نا�سلت من اأجلها حتى اإىل �رضط ما بعد ا�ستعماري 
اآلت منظمة التحرير الفل�سطينية، ذات الهدف الأ�سمى وامل�سمى با�سمها، وهو »التحرير« اإىل  تقليدي،)9( اإذ 
�سلطة فل�سطينية غري ذات �سيادة، وتبتعد يومًا بعد الآخر عن هذا الهدف وبخا�سة بعد تعديل امليثاق الوطني 

الفل�سطيني يف غزة يف العام 1996 .)10( 
العرب  ا�ستثناء  خالل  من  فقط  لي�س  ذاتها،  عن  وفكرتها  املتخيلة،  الفل�سطينية  اجلماعة  روح  تعديل  ثانياً: 
واليهود العرب، وغريهم من اليهود املنا�رضين للق�سية الفل�سطينية، الذين غالبًا ما يتم ا�ستعمالهم وا�ستغاللهم 
من قبل احلركة ال�سهيونية من اأجل منح اإ�رضائيل طابعها اليهودي، بل وا�ستثناء جزئني �سميمني من تكوينة 
ال�سعب الفل�سطيني، هما: فل�سطينيي فل�سطني املحتلة يف العام 1948، وفل�سطينيي ال�ستات الذين اأُجربوا على 
الرحيل اأثناء عملية التطهري العرقي لفل�سطني من �سكانها الأ�سليني يف غمار حرب العام 1948، وما تالها من 

اأحداث دون اأن ينعموا بتطبيق حق العودة املن�سو�س عليه يف القرار 194 .)11(
ثالثاً: حتويل املجتمع املدين الفل�سطيني الفتي، من كونه جزءًا من احلركة الوطنية املقاِومة لال�ستعمار اإىل 
ما  ي�سميهم منظرو  كما  »الو�سطاء«  واإىل جماعات من  ال�ستعمار و»تفكيكه«  التعاي�س مع  على  تعمل  حركة 
التاريخية  القيادة  من  جزء  يديرها  التي  اجلديدة  وال�سلطة  جهة،  من  املقهور  ال�سعب  بني  ال�ستعمار،  بعد 

للفل�سطينيني ح�سب اتفاقيات اأو�سلو مع امل�ستعِمرين الإ�رضائيليني و�سندهم الأمريكي .)12( 
اج، بوؤ�س الثقافة يف  لت اخلطاب الثقايف للمثقفني الفل�سطينيني يف ال�سياق ال�ستعماري، اأنظر: في�سل درَّ 9. ملزيد من الأمثلة حول حتوُّ
املوؤ�س�سة الفل�سطينية )بريوت: دار الآداب، 1996(، ذاكرة املغلوبني: الهزمية وال�سهيونية يف اخلطاب الثقايف الفل�سطيني )بريوت: دار 
ل الذي طراأ حتى على ت�سكيل الف�ساء الفل�سطيني على الأر�س ويف خميال الفل�سطينيني الثقايف،  الآداب، 2002(. وفيما يتعلَّق بالتحوُّ
مينا�س   ،)2010 والإمناء،  للبحوث  بي�سان  مركز  اهلل:  )رام  الفل�سطيني  الف�ساء  وت�سكيل  اخلارجية  امل�ساعدات  حمدان،  اآيات  اأنظر: 
كباجة، دعايات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وم�رضوع »اإنهاء الحتالل واإقامة الدولة« )ر�سالة ماج�ستري، بريزيت: جامعة بريزيت، 

2012(، واأنظر كذلك:
Eyal Weizman. Hollow Land: Israel’s Architecture of Occupation )London: Verso٫ 2007(.
10. للمزيد حول تعديل امليثاق الوطني الفل�سطيني يف غزة يف العام 1996، اأنظر: في�سل حوراين، »امليثاق الوطني الفل�سطيني وموقعه 
يف �سباق تطور الفكر ال�سيا�سي الفل�سطيني،« �سوؤون فل�سطينية، العدد 97 )1979(: 9-32، �سفيق احلوت، »اآثار تعديل امليثاق الوطني 
الفل�سطيني يف م�ستقبل �سعب فل�سطني وق�سيته،« جملة الدرا�سات الفل�سطينية، العدد 26 )1996(: 31-40، في�سل حوراين، »املطلوب 
»املجل�س   ،49-41  :)1996(  26 العدد  الفل�سطينية،  الدرا�سات  جملة  امل�ستقبل،«  وحاجات  الواقع  ي�ستوعب  جديد  ميثاق  فل�سطينيًا 
لت  الوطني الفل�سطيني: دورة تعديل امليثاق-تقرير خا�س،« جملة الدرا�سات الفل�سطينية، العدد 27 )1996(: 50-62. ولتتبع حتوُّ
الفل�سطيني، 1993-1908  ال�سيا�سي  الفكر  البحث عن كيان: درا�سة يف  ال�رضيف،  اأنظر: ماهر  الفل�سطينية،  الكيانية  خطط وم�ساريع 
ال�سيا�سي  اخلطاب  يف  الدولة  �سورة  العرجان،  حممد   ،)1995 العربي،  العام  يف  ال�سرتاكية  والدرا�سات  الأبحاث  مركز  )نيقو�سيا: 

الفل�سطيني الر�سمي، 1964-2005 )ر�سالة ماج�ستري، بريزيت: جامعة بريزيت، 2006(.
مغربي،  فوؤاد  املثال:  �سبيل  على  اأنظر،  الفل�سطينية،  اجلماعات  هذه  بني  احلدود  اأن�ساأتها  التي  ات  التغريُّ بع�س  ل�ستعرا�س   .11

»الفل�سطينيون واحلدود،« الكرمل، العدد 67 )2001(: 171-144.
اأنظر: �ساري حنفي وليندا طرب، بروز النخبة الفل�سطينية املعوملة: املانحون واملنظمات الدولية، واملنظمات غري احلكومية  12. للمزيد 
)رام  املدين  املجتمع  نقد  يف  م�ساهمة  ب�سارة،  عزمي   ،)2006 الدميقراطية،  لدرا�سة  الفل�سطينية  مواطن-املوؤ�س�سة  اهلل:  )رام  املحلية 
اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 1996(، جميل هالل، تكوين النخبة الفل�سطينية منذ ن�سوء احلركة الوطنية 
الو�سطى  الطبقة  الدميقراطية، 2002(،  لدرا�سة  الفل�سطينية  اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة  الوطنية )رام  ال�سلطة  قيام  اإىل مابعد  الفل�سطينية 

الفل�سطينية: بحث يف فو�سى الهوية واملرجعية والثقافة )رام اهلل. مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2006(. 
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عة حلل امل�ساألة الفل�سطينية مبتعدة عن حل  رابعاً: ت�رضيع الأبواب اأمام املبادرات ال�سيا�سية والثقافية املتنوِّ
التحرير  منظمة  تاأ�سي�س  منذ  بطرحه  الفل�سطيني  الوطني  التحرر  حركة  ابتداأت  الذي  الدميقراطية  الدولة 
الفل�سطينية. ولعل اأكرث هذه املبادرات لفتًا للنظر تلك التي خرجت من فل�سطني املحتلة يف العام 1948 منادية 
الثوابت«،  للدفاع عن  الفل�سطينية  الوطنية  الواحدة« و»الهيئة  الدولة  املواطنني« ومبادرة »حل  بـ»دولة كل 

وغريها.)13( 
ل من �سيا�سات بناء  خام�ساً: ا�ستبدال �سيا�سات الذاكرة ب�سيا�سات الن�سيان على ال�سعيد الثقايف، اأي التحوُّ
يف  يظهر  كما  اجلماعي  الن�سيان  �سيا�سات  تكري�س  عرب  �سيا�سات طم�سها  اإىل  الفل�سطينية  اجلماعية  الذاكرة 
�رضط النفق ال�ستعماري، وكما يظهر يف حالة ما بعد ال�ستقالل يف رائعة الطاهر وطار: ال�سهداء يعودون هذا 

الأ�سبوع.)14(
هنا، وعندما اأدرك الفل�سطينيون فداحة تقاطع احلكايات التاريخية، والظلم الهائل يف احتكار دور ال�سحية 
اأوروبيًا، وما   اأوروبا والعامل الغربي املمركز  من قبل احلركة ال�سهيونية، والظلم التاريخي الذي اقرتفته 
لإراحة  وذلك  ك�سحية،  ر�سميًا  بها  املعرتف  غري  اجلديدة،  ال�سحية  الفل�سطينيني  بجعل  الر�سا  يف  يزال، 
ال�سمري الأوروبي من ذنب الهولوك�ست وف�سل م�رضوع التنوير... عندما اأدرك الفل�سطينيون ذلك، طرحوا 
م�رضوعًا اإن�سانيًا حلل ق�سيتهم يتمثَّل فيما اأ�سماه ال�ساعر الوطني حممود دروي�س »اأن�سنة التاريخ«، وذلك 
لت اإ�رضائيل من اتفاقية  اأو�سلو، وبداأت باجتياح املدن الفل�سطينية وح�سار الرئي�س الفل�سطيني  بعد اأن تن�سَّ
الراحل يا�رض عرفات مع اندلع انتفا�سة الأق�سى يف العام 2000. يقول دروي�س يف كلمة اأمام وفد الت�سامن 
من احتاد الكتاب العاملي الذي زار فل�سطني اأثناء الجتياحات ال�سهيونية الوح�سية للمدن الفل�سطينية يف العام 
اأمام بالغة الدم. فلتكن كلماُتنا ب�سيطًة  اإىل الكلمات الكبرية  اأن �سادة الكلمات ل يحتاجون  2002: »اأعرف 
كحقوقنا: لقد ولدنا على هذه الأر�س، ومن هذه الأر�س. ومل نعرف اأمًا اأخرى، ول لغة اأخرى اأوىل غري لغتها. 
وحني اأدركنا اأن فيها الكثرَي من التاريخ، والعديَد من الأنبياء، تعملنا اأن التعددية ف�ساٌء ل زنزانة. واإنه لي�س 
يف و�سع اأحد اأن يحتكر الأر�س، واهلل، والذاكرة. ونعرف اأن التاريخ لي�س اأنيقًا ول عادًل. ولكن مهمتنا، نحن 

الب�رض، هي اأن نوؤن�سن التاريخ، فنحن �سحاياه ونتاجه يف اآن معًا«.)15(

لت التمثيل ال�سيا�سي للفل�سطينيني بعد اتفاقية اأو�سلو، اأنظر: عزمي ب�سارة، العرب يف اإ�رضائيل: روؤية من الداخل  13. للمزيد عن حتوُّ
مركز  )نابل�س:  املعار�سة  وم�ستقبل  الإ�سالمية  احلركة  واآخرون،  فرارجة  ه�سام   ،)2008 العربية،  الوحدة  درا�سات  مركز  )بريوت: 
البحوث والدرا�سات الفل�سطينية، 1996(، خالد احلروب، حما�س: الفكر واملمار�سة ال�سيا�سية )بريوت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 
اإىل الدولة: تاريخ احلركة الوطنية الفل�سطينية، 1948-1988 )رام اهلل: مواطن - املوؤ�س�سة  1996(، هلغى باومغارتن، من التحرير 
الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2006(، اأحمد اخلالدي، »عالقة منظمة التحرير بال�سلطة الفل�سطينية اإ�سكالية تدرج �سلطات، اأم تداول 

واإحالل؟« ال�سيا�سة الفل�سطينية، العددان 16-15 )1997(: 53-47. 
14. ملزيد من الت�سخي�سات يف هذا ال�سياق، اأنظر: اآيات حمدان، »متثالت فل�سطني: درا�سة يف اخلطاب الثقايف الفل�سطيني بعد اأو�سلو«. يف 
اإ�سماعيل النا�سف )حمرر(. النفي يف كتابة اإ�رضائيل: اأبحاث فل�سطينية حول النظام واملجتمع والدولة يف اإ�رضائيل )رام اهلل: مدار-املركز 
الفل�سطينية املعا�رضة  الثقافة  الفقدان: �سوؤال  النا�سف، معمارية  اإ�سماعيل  الإ�رضائيلية، 2011(: 149-119،   للدرا�سات  الفل�سطيني 
)بريوت: دار الفارابي، 2012(، زكريا حممد، يف ق�سايا الثقافة الفل�سطينية )رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 

2002(، با�سم زبيدي، الثقافة ال�سيا�سية الفل�سطينية )رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2003(. 
15. Mahmoud Darwish٫ “An incurable malady: Hope٫” Al-Ahram Weekly. Issue No.580٫ )4 -10 
April 2002(. http://weekly.ahram.org.eg/2002/580/cu1.htm
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وحني �رضع الفل�سطينيون بتنفيذ اأكرب برنامج حترر يف تاريخهم احلديث، برنامج »اأن�سنة التاريخ،« الذي 
ي�سري اإليه دروي�س، والذي �ساغته منظمة التحرير الفل�سطينية يف ميثاقها الوطني الأول، اختار الفل�سطينيون 
وللدفاع عن احلياة،  واأر�سهم،  ذواتهم  ت�سمية  لإعادة  ال�سهيوين،  ال�ستعمار  هذا  مقاومة  متعددة يف  طرقًا 
واحلق يف املقاومة من اأجل الدفاع عنها. لقد خا�س الفل�سطينيون معارك يف حرب التحرير التي ما تزال يف 
ل لهم يف ا�ستقاللهم،  انتظار نهاية حتقق لهم العدل وت�سحح املظلمة التاريخية وت�سمن لهم كرامتهم وتعجِّ
حيث ا�ستعمل الفل�سطينيون  يف ثوراتهم وانتفا�ساتهم اأ�ساليَب �ستى للمقاومة من الكفاح امل�سلح اإىل املقاومة 
ال�سعبية. وعندما انتقد العامل القر�سان ذي العني الواحدة، كفاحهم امل�سلَّح، رفعوا �سعارات ثورات العامل 
ر على ظلم  الكربى، فقالوا: »اأيهما اأكرُث وح�سيًة الحتالل اأم الكفاح امل�سلح لإنهاء الحتالل؟« ومن باب التندُّ
ر ل�رضعيتها، ردد البع�س  مه ل�سيا�سات املقاومة الفل�سطينية امل�سلحة والتنكُّ العامل، املمركز اأوروبيًا، وعدم تفهُّ
التحريرية  الثورة  زعماء  اأبرز   - مهيدي  بن  العربي  حممد  ال�سهيد  القائد  اأطلقها  التي  اجلارحة  املفارقة 
الكربى يف اجلزائر بعد اأن األقى املظليون الفرن�سيون القب�س عليه يف اجلزائر العا�سمة، ومت التحقيق معه قبل 
اغتياله يف ال�سجن، وكان من �سمن الأ�سئلة: »األي�س من اجلنب والإرهاب اأن ت�سعوا قنابل يف اأماكن عامة لتقتل 
الأبرياء؟« يف اإ�سارة اإىل اأن اجلزائريني كانوا ي�ستعملون الن�ساء املنا�سالت من اأمثال جميلة بوحريد يف و�سع 
القنابل يف الأماكن التي يرتادها امل�ستعمرون الفرن�سيون، فكان رده: »اأولي�س من اجلنب اأن تق�سف طائرات 
املوت خا�ستكم قرى باأكملها، طائراتكم التي تقتل األف مرة اأكرث من قنابلنا؟ اأعطونا طائراتكم، و نعطيكم 
قنابلنا...« هكذا قال الفل�سطينيون: اأعطونا اآلة اإ�رضائيل احلربية، وتر�سانتها النووية يف دميونا، ونعطيكم 

قنابلنا، وجمموعاتنا ال�ست�سهادية... بل ونعطيكم، فوق ذلك كلِّه، مقالع داوود، ونغفر لكم دم جالوت! 

الت اأ�سكال املقاومة يف اإطار ترحايل( 3. ثقافة املقاومة ك�سرط اأ�سا�سي للتنمية )حتوُّ

اأو�سلو  اأعقاب ف�سل  يف ظل هذا التداعي الكبري لـ»فكرة« الفل�سطنة والوجود الفل�سطيني يف اآن معًا، ويف 
ي الذي انتهى باجتياح املدن الفل�سطينية وتدمريها خالل انتفا�سة العام 2000، واغتيال الرئي�س الراحل  املدوِّ
يا�رض عرفات، ونبذ قيادة ال�سلطة الفل�سطينية اجلديدة ب�سفور تام لإمكانيات املقاومة الع�سكرية... ظهرت 
دة اأن الرتف الفكري  عدة مناذج للمقاومة العنفية وغري العنفية معلنًة ف�سل م�رضوع »اأن�سنة التاريخ« وموؤكِّ
يف الثقافة والأكادمييا الغربية، والذي بداأ يت�رضب اإىل مثيالتها الفل�سطينية، حول اأ�سكال العنف )الأ�سطوري 
والإلهي والرمزي، الرتحايل وال�سبحي وال�ستعالئي-التجاوزي، والعنفي والالعنفي وال�سلبي  واملو�سوعي 
اأ�سكال ل متت ب�سلة ملفهوم »املقاومة« يف فل�سطني  decaffeinated violence( كلها  الـ  والذاتي وحتى 
يف مواجهة نظام ال�ستعمار ال�ستيطاين والف�سل العن�رضي الإ�رضائيلي. وعليه، فقد اأدرك من ل زال يوؤمن 
باملقاومة طريقًا للتحرر والتحرير من الفل�سطينيني اأن الف�سل بني »العنفي« و»الالعنفي« هو ف�سل اإكلينيكي 
املقاومة  اأ�سكال  كافة  ا�ستثمار  بنارها  املكتوين  للفل�سطينيني  ينبغي  التي  الفل�سطينية  احلالة  مع  يتنا�سب  ل 

الواعدة باأفق للخروج منها.
ال�سعبية  واملقاومة  امل�سلحة،  املقاومة  من  منوذج:  من  اأكرث  يف  فاعلة،  وكانت  هذه  املقاومة  تنوعت  وقد 
الالعنفية، وطيف كبري من اأمناط املقاومة بينهما. فقد ظهر، على �سبيل املثال، منوذج معركة خميم جنني يف 
ربيع العام 2002 كاإمكانية ناجحة للمقاومة بالكفاح امل�سلح، فيما ظهر منوذج احلملة الفل�سطينية للمقاطعة 
لت اللجنة الوطنية ملقاطعة اإ�رضائيل و�سحب ال�ستثمارات  الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل يف العام 2004، وت�سكَّ
منها وفر�س العقوبات عليها، و�سارتا بو�سلة حلركة املقاطعة العاملية لإ�رضائيل من اأجل فل�سطني يف زمن 

التنمية امليثاقية كاأفق حترري



  166  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

قيا�سي مل يتجاوز ن�سف عقد من الزمن، وظهر منوذج ثقافة املقاومة من داخل املوؤ�س�سة الر�سمية متمثاًل 
ببيت ال�سعر الفل�سطيني كمديرية يف وزارة الثقافة الفل�سطينية يف العام 1998، وتفعيل مقولة الحتاد العام 
للكتاب والأدباء الفل�سطينيني كاأحد الحتادات يف منظمة التحرير الفل�سطينية يف العام 2010 )علمًا باأنه قد 

تاأ�س�س يف العام 1972(. 
اإن املفاجئ هو التزامن والتخ�س�س والتكامل بني هذه الأ�سكال من املقاومة يف ظل وجود ال�سلطة  غري 
الفل�سطينية التي ح�سمت خياراتها بالتنازل عن الكفاح امل�سلح بعد اتفاقية اأو�سلو، وبخا�سة بعد تعديل امليثاق 
الوطني الفل�سطيني يف العام 1996. ولعل تعدد اأ�سكال املقاومة، على ميني ال�سلطة وعلى ي�سارها ومن داخلها، 
تقدمي  باإمكانها  التي  الرتحالية«  »النظرية  اأنه  الدرا�سة  هذه  راأت  خا�س،  تف�سريي  نظري  اإطار  اإىل  يحتاج 
مناذج تف�سريية للكيفية التي ا�ستغلت من خاللها اأ�سكال املقاومة على اإعادة �سحن فل�سطني والفل�سطينيني، 
والفل�سطنة بالتعريف امليثاقي اجلمعي الذي عانى من عقدين من الرتهل )1974-1994( ون�سف عقد من 
التال�سي التام )1995-2000(، وبخا�سة يف الرتاجع الكبري يف ربط الكال�سيكيات الكربى للهوية الوطنية 
النموذج  هذا  اإن  والوطنية/احلكاية.  واملواطنة/النا�س،  الوطن/الأر�س،  وهي:  هوية،  واأي  الفل�سطينية، 
التف�سريي ل يعمل على ذلك وح�سب، بل ويزودنا بقراءة وا�سحة للم�سارات التي اتخذتها اأ�سكال املقاومة 
الثالثة التي جتادل هذه الدرا�سة باأنها مناذج تاأ�سي�سية لتنمية ميثاقية يف فل�سطني. كما اإن ا�ستخدام النظرية 
الرتحالية كنموذج تف�سريي يوفر اإطارًا نظريًا وبرناجمًا عمليًا لتحويل املوؤ�س�سة الثقافية الفل�سطينية من حيز 
ح�رضي لإنتاج »املعرفة امللكية« على يدي الر�سمية الفل�سطينية، اإىل ف�ساء رحب لإنتاج »املعرفة الرتحالية« 

على اأيدي اأفراد يح�سنون التعامل مع اأنواع خمتلفة من احِلكمانيات. 
• حدود الرتحال كنظرية يف املقاومة	

اإذ يعي�س الفل�سطيني يف منفى  اإن النظرية الرتحالية تنا�سب احلالة الفل�سطينية  اأنه غني عن القول  ومع 
بغي�س  �سهيوين  ا�ستعماري  ل�رضط  فل�سطني  خ�سوع  اء  جرَّ وطنه،  خارج  يف  اأم  وطنه  يف  كان  �سواء  دائم، 
يف  الكامنة  املقاربة  عن  احلديث  وقبل  اإنه  اإل  الأوروبية،  واملركزة  الغربي  ال�ستعماري  بامل�رضوع  مرتبط 
من  تكري�سه  مت  الذي  ال�سياق  وهو  منه،  جاءت  الذي  النظري  ال�سياق  فح�س  من  بد  ل  الرتحالية،  النظرية 
ر التناول النظري ملفهوم الرتحالية. فمن خالل ا�ستباكه  خالل املفكر الفرن�سي الراحل جيل دولوز الذي طوَّ
مفهومي  حول  وبخا�سة   Concept of the Political ال�سيا�سي«  »م�سطلح  يف  �سميت  كارل  اأفكار  مع 
ر لكافة اأ�سكال اللت�ساق  الوطنية واملواطنة، يفند دولوز اإدانة كانط لـ»الرببرية التي تتيح للرتحاليني التنكَّ
الدائم بالأر�س.« )16( وبدًل من ذلك، يقيم دولوز تعريفه للرتحالية، اأو الرعوية على التفريق بني م�سطلحي 
الأزيل  بني  اأي  الأر�سي«،  و»النامو�س/القانون  ال�سماوية«  »الكلمة/اللغة  بني  اأو  و»نومو�س«،  »لوغو�س« 
الفاعلية واملفعولية. )17(وتبعًا لدولوز، فقد  واحلادث. الأزيل الذي تنفيذًا لإرادته يتم تنظيم العامل من حيث 
ن�ساأ عن هذا الت�ساد بني الأزيل واحلادث، اأو بني ال�سماوي والأر�سي، ثالث ثنائيات حول: الف�ساء )الوطن( 

وال�سكان )املواطن(، واأمناط املعرفة )الوطنية(. 

لـ«ا�ستبداد العقل امل�ستنري« ورثاء »بربرية الرتحاليني وعقالنيتهم الال�رضعية« والأ�سلحة  16. ملزيد من التف�سيالت حول مديح كانط 
القاتلة ل�سيا�سات دولة القومية احلديثة و�سوفينيتها �سد اأي نوع اآخر من الولء، اأنظر:  

Immanuel Kant٫ Critique of Pure Reason )Cambridge: Cambridge University Press٫ 1998(; Carl 
Schmitt، The Concept of the Political )Chicago: University of Chicago Press٫ 1996(.     
17. Gilles Deleuze٫ Difference and Repetition )London: Athlone Press٫ 1994(٫ p. 37.  
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• الف�ساء )الوطن(:	
بينما يفر�س قانون اللوغو�س اأو القانون غري الرتحايل نظامًا من اخلارج، اأو بالأحرى من الأعلى، يتم 
�سيا�سيًا  اإحالته،  كل  وتكون  مفرو�س  غري  نظامًا  ي�سبح  وبذا  ذاتيًا،  النومو�س  عن  املنبثق  النظام  ا�ستقاق 
Non-الرتحايل غري  الف�ساء  اأو  املكان  فاإن  وبذا،  ذاته.  اإىل  حُمياًل  نظامًا  ي�سري  اأي  ذاته،  من  وجماليًا، 
م وُمهنَد�س �سلفًا وثبوتي منذ الأزل، وله حدود وا�سحة، وله  ر وُمق�سَّ ُمقرَّ Nomadic Space هو ف�ساء 
خ�سائ�س موروثة »من اأزمان ما قبل هبوط الب�رض من اجلنة«. اأما املكان الرتحايل Nomadic Space فهو 
ل ل حدود له، واإن  م ول ٌمهنَد�س �سلفًا، بل هو مكان متغريِّ ومتحوِّ مكان اأمل�س  smooth space وغري ُمق�سَّ
كان له حدود، فهي حدود غري دائمة وموؤقتة يتم ت�سميمها من ذوات تاريخية موجود فيه ل فوقه، اأي اإنه 
مكان هرتوتوبي، ف�ساٌء َبْيِنيٌّ  ل هو الواقُع ول املثاُل بل الربزخ الفا�سل بينهما كهمزة و�سل، وفيه قابلية 

�سئيلة لأن يكون حيزًا ملمار�سة ال�سلطة. )18(
• ال�سكان )املواطن(: 	

اإن املكان الرتحايل هو مكان راديكايل من حيث ال�سيا�سات واجلماليات، واإن ال�سمة الهيرتوتوبية لهذا 
اإن املواطن الذي يقطن فيه يكون  اأي  اأو »الالنظام«  اإىل »الفو�سوية«  اأقرب  املكان الرتحايل متنحه خا�سية 
ع�سيًا على المتثال لأية �سلطة يف ظل �سماته الأ�سا�سية بو�سفه مكانًا موؤقتًا ومتحركًا كاأبرز قانونني ناظمني 
له، وبالتايل لل�سكان القاطنني فيه. وعلى العك�س من هذا املكان، فاإن قانون اللوغو�س ينتج مكانًا ثبوتيًا، اأي 
مدينة polis، ميتثل �سكانها لنظامها املحدد �سلفًا، ولتخطيطها املر�سوم م�سبقًا، ولقوانينها املفرو�سة »من 
فوق«. وعليه، فاإن املواطن الرتحايل احلديث The ‘Modern’ Nomad ل ميكنه ال�سكن يف مثل هذا املكان 
اًل وترحاليًا ورعويًا ل مييزه اإل احلركة واملوؤقتية والعبور، اأي  اأو هذه املدينة، ذلك اأنه يبقى على اأطرافها جوَّ
اأنه »مواطن غري ممتثل« بامتياز. )19(وعليه، فاإن عدم المتثال هنا لي�س مثلبًة، بل هو الأ�سل، لأنه �َسْكُل الولء 
  National Citizenships »الطبيعي« الوحيد الذي ميكن اأن ينجو من الآثار القاتلة »للمواطنة الوطنية«

رين الإن�سانويني من كارل �سميت وحتى اإدوارد �سعيد. التي متت مهاجمتها على يدي كثري من املنظِّ

18. ملزيد من التف�سيالت، اأنظر: 
Gilles Deleuze and Felix Guattari، A Thousand Plateaus )Minneapolis: University of Minnesota 
Press٫ 1987( 479٫ 494٫ 500; Michel Foucault٫ “Of Other Spaces٫” Diacritics٫ Vol. 16٫ Issue 1 )1986(: 
22-27; Jeremy W. Crampton and Stuart Elden )Eds.( Space، Knowledge and Power: Foucault and 
Geography٫ )Burlington: Ashgate٫ 2007(. 
19. هناك فرق بني هذا النوع من »املواطنة الرتحالية« يف الف�ساء الأ�سالين للفرد، وبني مفهوم »الهوية الرتحالية« امل�ستحدث من قبل 
مي جوزيف كمواطنة م�رضوطة يف املجتمعات احلديثة للمهاجرين ويف الف�ساءات العابرة للقوميات التي يتم من خاللها �سرب التعقيدات 

املتعددة املتعلقة باملهاجرين من حيث الولءات القانونية والثقافية. للمزيد حول هذه الثنائية من »الرتحاليات،« اأنظر:  
Eugene W. Holland٫ “Nomad Citizenship and Global Democracy٫” in Martin Fuglsang and Bent 
Meier Sorensen )Eds.( Deleuze and the Social )Edinburgh: Edinburgh University Press٫ 2006(٫ 
191-206; “Affective Citizenship  and the Death-State٫”  in Adrian Parr and Ian Buchanan )Eds.( 
Deleuze and the Contemporary World )Edinburgh: Edinburgh University Press٫ 2006(٫ 161-174; 
and May Joseph٫ Nomadic Identities: The Performance of Citizenship )Minneapolis: University 
of Minnesota Press٫ 1999(.

التنمية امليثاقية كاأفق حترري
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

• املعرفة )الوطنية(:	
 نظرًا ملا ينتجه كل من هذين القانونني، اللوغو�س والنومو�س، من نوعني خمتلفني من الأوطان واملواطنني، 
فاإنهما كذلك ينتجان نوعني خمتلفني من املعرفة )عن قيم اخلري وال�رض والف�سيلة والرذيلة(، اأي عن فكرة 
ملكيًا«  »علمًا  الأزيل  اللوغو�س  قانون  ينتج  اأوىل،  ناحية  فمن  الجتماعي.   - ال�سيا�سي  ال�سياق  يف  الوطنية 
 Royal Science يحيل اإىل املعرفة ال�ستعالئية الأزلية )اللدنية اأو العرفانية باملفهوم العربي، التي ميكن 
اأن تن�رضب اإىل املعرفة الر�سمية التي تتمثل اهلل يف هيئة َوِليِِّه احلاكم(، وهي معرفة مقررة �سلفًا، ومفرو�سة 
من اأعلى ول ي�سارك املواطنون يف اإنتاجها، بل هم مو�سع ل�ستقبالها والمتثال لأوامرها واجتناب نواهيها. 
اأو  »الدولة«  اأن يطلق عليها معرفة  التي ميكن  اأو احلقيقة،  الر�سمية  املعرفة  املعرفة هي  فاإن هذه  وبالتايل، 
 Nomadic Science املعرفة الوطنية«. ومن ناحية اأخرى، فاإن قانون النومو�س ينتج علمًا ترحاليًا رعويًا«
وهو معرفة حركيَّة تتطور جراء ال�ستباك مع احلياة وعي�سها بدًل من ال�سعي لتطبيق التعاليم حول كيفية 
عي�سها. اإنها معرفة ت�سارك يف �سنع احلقيقة بدًل من تلقيها كمبادئ كونية ناجزة حتددت مرًة ومل تنطفئ. 
 ، )20(اإن اجلذرية ال�سيا�سية يف فكرة املعرفة الرتحالية ميكن اأن ترتبط بالعرفان الـَخ�رضي، اأو العلم اللدينِّ

ُو�سفت  معرفة  ذي  كنبي  املو�سوية  باملعرفة  امللكية  املعرفة  ترتبط  فيما  النبي،  مو�سى  مع  ق�سة اخل�رض  يف 
بالعقلية مع اأنها حمددة م�سبقًا ومقررة دون اأن ي�سهم هو يف �سناعتها ب�سيء، بل تلقاها من اهلل، ومن ثم قام 

مباأ�س�ستها و�رضعنتها.)21(
ولتبيان التقاطع بني هذه الثنائيات ي�ستخدم دولوز الدولة، اأو ما يقوم مقامها من كيانية �سيا�سية، كف�ساء 
�سيا�سي-اجتماعي-ثقايف.  بناء  عنها  ينتج  والتي  الثنائيات  لهذه  الناظمة  امل�سارات  اأو  اخلطوط  فيه  تلتقي 
وهنا، يتم احلديث عن ثالثة اأنواع من امل�سارات املتعاي�سة ب�سكل جديل وجنبًا اإىل جنب يف ف�ساء الدولة الذي 
مه الدولة، وهي: امل�سار الأخالقي وامل�سار الع�سوي وامل�سار التحرري. ولإي�ساح الفحوى ال�سيا�سية لهذه  تنظِّ

امل�سارات الناظمة، ي�ستخدم دولوز الإمرباطورية الرومانية كمثال اإي�ساحي منوذجي.
الدولة وتفر�س  م حدود  ُتَر�سِّ الرومانية، بحيث  الإمرباطورية  Moral Line: متثله  الأخالقي  فامل�سار 
حتدد  كما  امللكية«،  »املعرفة  اأو  العليا  احلقائق  عن  تعرب  التي  املعارف  �سكل  وحتدد  وقوانينها  �سيا�ساتها 
الع�سوي  امل�سار  اأما  مبعرفتها.  والتزامه  لقوانينها  امتثاله  مقدار  على  بناء  ال�سالح«  »املواطن  موا�سفات 
بقدر كبري من احلركية والعبور ولكنها   تتمتع  التي  الغازية  الرببرية  القبائل  Molecular Line: فتمثله 
عند غزوها حدود الدولة، ت�سطر اإىل اإقامة عالقات مع اأهل الثغور وتبادل امل�سالح معهم اأو ت�سغيلهم �سد 
الإمرباطورية. ويف اأحيان اأخرى تقوم القبائل الرببرية بعقد هدنة اأو اتفاقات مع الإمرباطورية ومتتثل لبع�س 
 :Line Of Flight �سيا�ساتها وقوانينها، وقد تاأخذ اأحيانًا ببع�س معارفها امللكية. واأما امل�سار التحرري 
بتق�سيمات  الت�سليم  عدم  يف  واجلمالية  ال�سيا�سية  جذريتهم  تتجلى  الذين  ل  الرحَّ البدو  اأو  الغجر  فيمثِّله 
الإمرباطورية املكانية ول ال�سيا�سية ول املعرفية، كما اإنهم غري معنيني بتكري�س اأي �سكل من اأ�سكال املواطنة 
الرتحاليني  هوؤلء  فاإن  وعليه،  الربابرة.   مثل  املوؤقتة  املواطنة  اأو  الرومان،  مثل  الإمرباطورية  يف  الدائمة 

20. A Thousand Plateaus٫ 40-5٫ 66-7٫ 108٫ 142-3. 
21. ملزيد من املعلومات حول اأمناط اإنتاج املعرفة )العرفية، واملعرفية، والعرفانية( يف الثقافة العربية، اأنظر: خلود غامن. العقل الأخالقي 

العربي ونظرية احلم يف فرتة التدوين )ر�سالة ماج�ستري. بريزيت: جامعة بريزيت، 2009(.
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ي�سكلون جماعة اجتماعية و�سيا�سية داخل الإمرباطورية لكنها جماعة ل تنتمي �سيا�سيًا اأو اجتماعيًا اأو ثقافيًا 
لالإمرباطورية، ول ميتثلون لتق�سيماتها، اأي اإنها جماعة ل رومانية ول بربرية.)22(

• الرتحال وك�سوف فل�سطني	
ل �سك اأنه قد يكون من التجني، اأو الفكاهة ال�سوداء، مقارنة فل�سطني بالإمرباطورية الرومانية، مع اأن 
البع�س قد قارن فل�سطني باجلمهورية الفرن�سية احلديثة من قبل،)23(ولكن فل�سطني بو�سفها وطنًا حمتاًل، 
ُتعدُّ مكانًا تلتقي فيه هذه الثنائيات الثالث يف حالة ميكن اأن ن�سميها »احلالة الرتحالية الفل�سطينية« واإذا كان 
املدين  ملوؤ�س�سات املجتمع  العام  الن�ساط  فاإن  الأخالقي«  »امل�سار  الفل�سطينية ميثل  لل�سيا�سية  الر�سمي  اخلط 
ميثل »امل�سار الع�سوي«، فيما ميثل امل�ستقلُّون ومن ل ميتثلون ل�سيا�سات املوؤ�س�سة الر�سمية، ول »يتورطون« 

باأجندات املوؤ�س�سة الأهلية، »امل�سار التحرري«.  
وقبل البدء يف مقاربة م�سارات املقاومة الفل�سطينية تبعًا لهذه اخلطاطة الرتحالية، ل بد من الإ�سارة اإىل 
ت عرب �سل�سلة من  لت التي مت و�سفها �سابقًا، يف مفهوم فل�سطني والفل�سطنة والفل�سطينيني، اإمنا متَّ اأن التحوُّ
�سيا�سات اخلفاء والتجلِّي لهذه املفاهيم التاأ�سي�سية يف احلكاية الوطنية الفل�سطينية التي انحكمت بخ�سوع 
22. A Thousand Plateaus٫  222-3.       
23. ع�سية توقيع اتفاقية اأو�سلو يف العام 1993، ا�ستقال حممود دروي�س من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية، وذهب اأبعد من 
كل من اإدوارد �سعيد و�سفيق احلوت، اللذين ا�ستقال كذلك، يف اإبداء راأيهما يف اأن اأو�سلو كانت حاًل لعقدة الأمن الإ�رضائيلية ومل تكن حاًل 
للق�سية الفل�سطينية، واأنها كانت اإعالنًا للمبادئ بال مبادئ. علل دروي�س ا�ستقالته، التي تنباأ بها قبل قبوله لكتاب الرت�سيح لها، ورف�س 
لها ال�سهيد الراحل يا�رض عرفات، اأول رئي�س لل�سلطة الفل�سطينية. يق�س  باملطلق امل�ساركة كوزير للثقافة يف اأول حكومة فل�سطينية ي�سكِّ
اأكرم هنية الظرف التاريخي لذلك العر�س يف مقالته الت�سجيلية النادرة، بعنوان: »�سحراء هيو�سنت: ال�ساعر يف رحلته الأخرية،« الكرمل، 
العدد 90، )2009(: 123-150، وبخا�سة يف الق�سم املعنون بـ«الدور املبا�رض،« والذي يناق�س فيه هنية مراوحة دروي�س بني الثقايف 
لية واأولوية لالأول على الآخر، فيقول: »... اأذكر اأنه يف ربيع  1994 كنت وحممود �سمن اأع�ساء وفد رافق  وال�سيا�سي، وما كان من اأوَّ
الرئي�س الراحل يا�رض عرفات يف زيارة اإىل جنوب اأفريقيا لالحتفال بنهاية احلكم العن�رضي، وتن�سيب نيل�سون مانديال رئي�سًا للبالد. 
اأول حكومة فل�سطينية، فقد كان ا�ستحقاق  وخالل الرحلة ا�ستدعاين الرئي�س اإىل حيث كان يجل�س يف الطائرة الكبرية ملناق�سة ت�سكيل 
العودة اإىل الوطن يقرتب، وكان مطلوبًا وفق التفاقيات اأن تبداأ منظمة التحرير الفل�سطينية بت�سمية الوزراء الذين �سيت�سلمون احلقائب 
املختلفة، وبعد مناق�سة جمموعة من الأ�سماء بادرين اأبو عمار: طبعًا حممود دروي�س يت�سلم )وزارة( الثقافة. ترددت للحظات قبل اأن 
اأجيب: اأخ اأبو عمار، يف التاريخ احلديث ل�سعبنا رمزان اأنت وحممود دروي�س، اأنت الرمز الوطني وال�سيا�سي وهو الرمز الثقايف، حممود 
�سيعود اإىل الوطن، ورمبا كان من الأف�سل اأن يوا�سل اإجنازه الثقايف بعيدًا عن تعقيدات املرحلة القادمة. مل يناق�س اأبو عمار كثريًا، على 
غري عادته، لكنه، كعادته، مل ي�ست�سلم على الفور، وقال يف النهاية لن�ساأل حممود. وكان العتذار هو رد حممود. ومل يوؤثر ذلك على الإطالق 
على العالقة الوثيقة بني اأبو عمار وحممود الذي كان ا�ستقال قبل �سهور من تلك املرحلة من ع�سوية اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفل�سطينية م�سجاًل علنًا انتقاداته ومالحظاته على اتفاق اأو�سلو. غري اأن هذه النتقادات، التي ثبتت �سحتها، مل جتعل حممود دروي�س 
يرتدد يف اأن يحزم حقائبه يف املنفى الباري�سي كي يعود اإىل ما هو متاح من اأر�س الوطن« �سفحة 128-129. ولكن جملة »وكان العتذار 
ها حممود  هو رد حممود«، التي كتبها هنية يف العام 2009، حملت وراءها كثريًا من التف�سيالت غري العتذارية وذات املغزى التي ق�سَّ
دروي�س، بكل ما يعلو التقاء حاجبيه من �سخرية فاعلة ودهاء فذ، ل�سيمون بيطون، خمرجة فلمه الت�سجيلي »حممود دروي�س: الأر�س 
تورث كاللغة« يف العام 1997، ذلك اأن الرئي�س الفل�سطيني الراحل حاول ا�ستمالته بالقول: »ما �رضَّ مارلو اأن يكون وزيرًا يف حكومة 
ديغول؟« فرد دروي�س: »يا �سيادة الرئي�س هنالك ثالثة فروق على الأقل: اأوًل، فرن�سا لي�ست ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ثانيًا، مكانة 
يا�رض عرفات لي�ست مكانة �سارل ديغول، وثالثًا، حممود دروي�س لي�س اأندريه مارلو. هذه، ميكنك القول، فروق �سغرية، لكنه اإن ح�سل 
واأ�سبحت فل�سطني بعظمة فرن�سا، واأ�سبح يا�رض عرفات �سارل ديغول، وبلغ حممود دروي�س مكانة مارلو.. فاإنني، عندئٍذ، اأف�سل اأن 

اأكون جان بول �سارتر!«
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ل القوميات، ما ي�ستدعي  عملية الت�سكيل القومي لل�سعبني الفل�سطيني والإ�رضائيلي للقانون العام الناظم لت�سكُّ
تو�سيح م�ساألتني نظريتني، وهما: اخلفاء )الناجت عن ال�ست�رضاق ال�سهيوين الذي مت تبيانه �سابقًا يف اأطروحة 
اإدوارد �سعيد عن ال�رضاع بني الوجود- الفل�سطيني والتاأويل-ال�سهيوين(، والتجلِّي )الناجت عن ال�ست�رضاق 
لتها، كما بلورتها  الفل�سطيني- املعربِّ عن �سكل هذه املفاهيم التاأ�سي�سية يف احلكاية الوطنية الفل�سطينية، وحتوُّ
»كانته«  ما  بني  الفل�سطيني  الثقايف  املخيال  على  واأثرهما  الفل�سطينية(...)24(  التحرير  منظمة  �سيا�سيات 
ُت�سمى فل�سطني...  فل�سطني وما »�سارته« يف ق�سيدة دروي�س، على هذه الأر�س ما ي�ستحق احلياة، »كانت 

�سارت ُت�سمى فل�سطني«.)25(
ى  اأدَّ الت�سافر،  حدَّ  اأحيانًا،  تخطيط  ودومنا  بلغ  والذي  ال�سيا�سات  من  النوعني  هذين  بني  التفاعل  اإن 
تدريجي،  نحو  على  وثقافيًا  ودميغرافيًا،  لها جغرافيًا،  امليثاقي  التاأطري  اختفاء  اأي  فل�سطني«  »ك�سوف  اإىل 
وا�ستبداله بتاأطري اآخر اأبعد ما يكون عن التعبري عن جمعيَّة التجربة الفل�سطينية من حيث املظامل واحلقوق. 
وللتو�سيح، فاإن »ك�سوف فل�سطني« هو ت�سكيل نظري على وزن »ك�سوف اهلل« يف فل�سفة مارتن بوبر، حيث 
»ال�رضعية  اإىل مقررات  الفل�سطينية، و�سار تعريف فل�سطني م�ستندًا  التحرير  ُك�ِسَفْت فل�سطني وراء منظمة 
الوطنية« التي متثِّلها منظمة التحرير الفل�سطينية وتنفيها يف اآن معًا. هنا، جتدر الإ�سارة اإىل اأن ت�سخي�سات 
مارتن بوبر و�سفت اأبناء الع�رض احلديث، وقد كان اليهود يف ذهنه، باأنهم يحيون اإ�سكاًل دينيًا ل يف�سي اإل 
كاأو�سياء  باأنف�سهم  »وعيهم«  ارتفاع  يف  الإ�سكال  ذلك  ويتمثل  الوجود.  و�سيا�سات  الوجود  يف  اإ�سكالت  اإىل 
على مملكة الرب، وكعابدين �ساحلني، واأتقياء ين�سون ربهم متامًا وهم يعملون لق�سيته، ما ي�سبب ان�سغاًل 
ة« كما يوؤ�س�س  بدواخلهم عندما يتجهون ناحية الرب. وهذا الوعي بالذات الذي »تورم على نحو بالغ احلدَّ
�سونه، كما يقف القمر بني الأر�س وال�سم�س.  بوبر، قد حترك ليقف بني وجود هوؤلء ووجود ربهم اأو ما يقدِّ
وهذا ما اأطلق عليه مارتن بوبر ظاهرة »ك�سوف اهلل«)26( على نحو ي�سبه مفهوم »ال�سوى« اأي كل ما �ِسوى اهلل،  
« اأي اأن تنعدم  ووقوفه بني العبد وربه عند النفَّري الذي قال باأن غاية املوؤمن اأن »ل يكون بينه وبني اهلل َبنْيٌ
قد  ريب،  ول  الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  فاإن  ولذا،  تو�سيفها.)27(  على  بوبر  عمل  التي  الك�سوف  اإمكانية 
قطعت اأ�سواطًا متقدمة يف مر�س ك�سوف اهلل البوبري لدرجة �سارت هي الرب العارف مب�سلحة الفل�سطينيني 
دون �سواها على نحو غيَّب فل�سطني بكاملها، واأحالها اإىل ما هي عليه الآن من بنت�ستونات و»ق�سايا« نهائية 

وغري نهاية للتفاو�س، بعد اأن كانت فل�سطني مبجموعها ق�سية واحدة. 

4. مناذج من ثقافة املقاومة يف اإطار ترحايل
واملواطن،  الوطن  تعريف  بتباينات  واملتعلق  التف�سريي  النموذج  هذا  الأول من  الت�سخي�س  اإىل  ا�ستنادًا 
واملواطنة، ميكن القول اإن مناذج املقاومة، والتي تعتربها هذه الدرا�سة مناذج تاأ�سي�سية Archetypes لي�س 

24. قدمت هذه الفكرة يف مداخلة نقدية، بعنوان: »البحث عن فل�سطني: �سيا�سات اخلفاء والتجلي،« يف املوؤمتر ال�سنوي ملوؤ�س�سة الدرا�سات 
الفل�سطينية: البحث عن فل�سطني: ثغرات واآفاق بحثية، )بريزيت: جامعة بريزيت. 30-31 ت�رضين الأول 2010(.

25. حممود دروي�س، ورد اأقل )بريوت: درا العودة، 1986(، 11. 
26. Martin Buber٫ Eclipse of God: Studies in the Relation between Religion and Philosophy )New 
York: Humanities Press International٫ 1988(
27. للمزيد، اأنظر: اأدوني�س، ال�سوفية وال�سوريالية، )بريوت: دار ال�ساقي، 1992(، يو�سف اليو�سف، مقدمة للنفَّري: درا�سة يف فكر 

ف حممد بن عبد اجلبار النفَّري )دم�سق: دار الينابيع، 1997(.   وت�سوُّ
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لثقافة املقاومة ال�رضورية لأية عميلة تنمية وطنية ميثاقية وح�سب بل لآلياتها كذلك، هي مناذج بالغة الرتكيب 
لكونها قد ملكت وما تزال قابلية حتديد ذاتها يف م�سار اأو اأكرث من م�سارات الكيانية ال�سيا�سية الفل�سطينية 
املو�سومة بـ»ال�سلطة الفل�سطينية«، وما انبثقت عنه وعلى نحو غري متثيلي، وهو منظمة التحرير الفل�سطينية. 
وعلى الرغم من التعقيدات املحلية والإقليمية والعاملية يف العقد الأول من القرن احلادي والع�رضين، اإل اإن 
امل�سارات )التي حددتها اخلطاطة الرتحالية اأعاله( تعاي�ست ب�سكل جديل وجنبًا اإىل جنب يف ف�ساء ال�سلطة 
مه، وهي: امل�سار الأخالقي وامل�سار الع�سوي  وامل�سار التحرري.  الفل�سطينية الذي تنتظمه واإن مل تكن تنظِّ
ومع اأن منوذج معركة خميم جنني يف ربيع العام 2002، كاإمكانية ناجحة للمقاومة بالكفاح امل�سلح، هو اأقرب 
اإىل الندراج يف »امل�سار الأخالقي« يف حينه وتاريخه، ومثله منوذج ثقافة املقاومة من داخل املوؤ�س�سة الر�سمية 
متمثاًل ببيت ال�سعر الفل�سطيني كمديرية يف وزارة الثقافة الفل�سطينية يف العام 1998، والحتاد العام للكتاب 
والأدباء الفل�سطينيني كاأحد احتادات منظمة التحرير الفل�سطينية الذي يراوح بني »امل�سار الأخالقي« و»امل�سار 
الع�سوي«، اإل اإن هذين النموذجني، م�سافًا اإليهما منوذج احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية 
لإ�رضائيل يف العام 2004، وما تبعها من ت�سكيل اللجنة الوطنية ملقاطعة اإ�رضائيل و�سحب ال�ستثمارات منها 
وفر�س العقوبات عليها... تنتمي، يف روحية اأدائها املقاِوم، اإىل»امل�سار )الرتحايل( التحرري« كف�ساء ميكن 
العمل من خالله لإنقاذ فل�سطني من ج�سع املوؤ�س�سة الر�سمية، و»انحرافاتها«، وانتهازية املوؤ�س�سة الأهلية 
»لإعادة  الأف�سل  ال�سياق  باأنه  التحرري«  »امل�سار  و�سف  ميكن  فقط،  احلال  هذه  ويف  هنا،  و»تو�سطاتها«. 
التاأطري القادمة«،)28( اأي اإعادة تر�سيم حدود التنمية امليثاقية، وبالتايل اخلال�س امليثاقي للتجربة الفل�سطينية 

يف اإطارها اجلمعي. 

• منوذج املقاومة امل�سلحة يف معركة خميم جنني )ني�سان 2002(	
الأق�سى  انتفا�سة  اأكرث منعطفات  لت  ني�سان 2002(، والتي �سكَّ اأن معركة خميم جنني )12-1  ل �سك 
اأنها  ذلك  املعا�رض،  الفل�سطيني  التاريخ  يف  والنت�سار  ال�سمود  اأبرز حمطات  من  تعترب  الإطالق،  على  ة  حدَّ
معركة خميم  فكانت  »داخله«  من  الحتاليل  ال�سهيوين  الكيان  على  لالنت�سار  مرة، منوذجًا  ولأول  د�سنت، 
جنني التجربة الع�سكرية الفريدة، وتكاد تكون الوحيدة، يف تاريخ النت�سارات الفل�سطينية من داخل فل�سطني 
الفل�سطينيني من ت�سكيل حداثتهم  العام 1948 وحرمان  العن�رضية يف  اإ�رضائيل  تاأ�سي�س دولة  املحتلة )بعد 
وقيادتهم  الفل�سطينيني  على  املتوالية  واحل�سارات  وبريوت  الكرامة  مثل  مبعارك  مقارنة  دولتهم(  واإقامة 
التاريخية.)29( ومع اأن املادة التا�سعة من امليثاق الوطني الفل�سطيني تن�س على اأن »الكفاح امل�سلح هو الطريق 
الوحيد لتحرير فل�سطني، وهو بذلك ا�سرتاتيجية ولي�س تكتيكًا، ويوؤكد ال�سعب العربي الفل�سطيني  ت�سميمه 
لتحرير وطنه  امل�سلحة  ال�سعبية  الثورة  امل�سلح وال�سري قدما نحو  الكفاح  متابعة  الثابت على  املطلق وعزمه 
والعودة اإليه وعن حقه يف احلياة الطبيعية فيه وممار�سة حق تقرير م�سريه فيه وال�سيادة عليه« اإل اإنه كان 
الحتالل  جي�س  �سد  معركتهم  يف  امل�سلح  الكفاح  ل  لتو�سُّ اأخرى  م�سوغات   جنني  خميم  معركة  مقاتلي  لدى 

ال�سهيوين، يقف على راأ�سها رغبة ال�سمود والوحدة ال�سامنة لالنت�سار. 

28. Gilles Deleuze and Felix Guattari٫ Anti-Oedipus )Minneapolis: University of Minnesota 
Press٫ 1983(٫ 322.  
29. ملزيد من التف�سيالت حول جتربة الكفاح امل�سلح الفل�سطينية، اأنظر: يزيد �سايغ، الكفاح امل�سلح والبحث عن الدولة: احلركة الوطنية 

الفل�سطينية، 1949-1993 )بريوت: موؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية، 2002(.
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ثقافية  خ�سو�سية  هي  اإمنا  وانت�سارًا،  مواجهًة  جنني،  خميم  معركة  خ�سو�سية  فاإن  املعنى،  وبهذا 
مقاِومة بامتياز نبعت من قناعة لجئي املخيم، وعلى راأ�سهم جمموعات املقاتلني من ف�سائل منظمة التحرير 
وف�سائل املقاومة الإ�سالمية وجمموعة من منت�سبي الأجهزة الأمنية التابعة لل�سلطة الفل�سطينية، باأنه ل مالذ 
هوؤلء  اأهايل حمافظة جنني، حول  من  املخيم، ومن متكن  التفَّ لجئو  لقد  اأخرى.  مرة  لهم ول جلوء  اآخر 
و«غرفة  واحدة  ع�سكرية  قيادة  حتت  والإ�سالمي،  الوطني  العمل  قوى  اإطار  يف  دوا،  توحَّ الذين  املقاومني 
عمليات م�سرتكة.«)30(ونتيجة لوجود هذه املقومات، وال�ستعدادات اجليدة )على الرغم من ندرة الإمكانات 
املادية، و�سحِّ املوارد على اختالف اأنواعها(، وتوافر القناعة وروح املقاومة والفداء، وتقبُّل القيادة ال�سيا�سية 
الفل�سطينية يف حينه، متمثلة بالرئي�س الراحل يا�رض عرفات، الذي كان حما�رضًا ومعزوًل يف اأقل من كيلومرت 
مربع يف مقاطعة رام اهلل، خليار املقاومة امل�سلحة وما ردفه بها معنويًا من خالل اإطالق مفهوم »جنني غراد،« 
والتوا�سل املبا�رض مع املقاومني يف امليدان... هذا، بالت�سافر مع القيادة ال�سيا�سية لف�سائل املقاومة الأخرى 
ن املقاومون من  التي ان�سوت حتت اجلبهة ذاتها يف مقاومة الهجمة الع�سكرية ال�سهيونية على جنني، متكَّ

ا�ست�رضاف الن�رض وحتقيقه. 
اإن جناح جتربة الكفاح امل�سلح لردع جي�س الحتالل ال�سهيوين، وجناح املقاومة الع�سكرية يف جنني يف 
ل منوذجًا »لالنت�سار يف اأي مكان« على امل�ستويات الفل�سطينية،  ظل ترد �سيا�سي وعدم توازن ع�سكري، �سكَّ
والعربية، والعاملية، كما ح�سل يف حرب متوز التي �سنتها اإ�رضائيل على لبنان يف العام 2006، وتذكري �سماحة 
ال�سيد ح�سن ن�رض اهلل- الأمني العام حلزب اهلل، يف حينه، بنموذج الن�رض يف جنني، �ساأنه يف ذلك �ساأن القيادة 
العراقية، ممثلة بالراحل �سدام ح�سني، قبل الحتالل الأمريكي للعراق، ومنوذج ال�سمود يف احلرب على غزة 
يف حرب الكانونني يف العام 2008-2009. وبذا، فاإن اإبراز جتربة معركة خميم جنني عرب تاأريخ تف�سيلي 
م�سفوع بالتحليل ال�سيا�سي والع�سكري والثقايف من �ساأنه اأن يعزز ثقافة املقاومة يف ظل الحتالل ال�سهيوين 
اإعالن ف�سل خيار  البع�س با�ستنفاد خيار املقاومة امل�سلحة، وخا�سة بعد  املتوا�سل، وبخا�سة يف ظل قناعة 

املفاو�سات، وحمدودية ما ميكن اأن يقدمه خيار املقاومة ال�سعبية. 
وعلى الرغم من ح�سور الكثري من الأدبيات التي تناولت معركة خميم جنني من اأكرث من جانب، اإل اإنه 
ل بد من اإيراد خال�سة �سهادة اأبرز قادتها الع�سكريني، املقاوم جمال حويل، نظرًا خل�سو�سيته ومركزيته 
»غرفة  يف  بفاعلية  �سارك  قد  وكونه  للتبعات(،  وحتماًل  واأ�رضًا،  ومقاومًة،  )اإعدادًا،  نف�سها  جنني  معركة  يف 
العلميات امل�سرتكة« واإدارة عمليات »كتائب الأق�سى« خالل املعركة، وفاعاًل �سيا�سيًا من خالل تبوئه مراكز 
قيادية متقدمة يف حركة فتح، وع�سويته يف املجل�س الت�رضيعي الفل�سطيني. فقد اأعدَّ حويل ر�سالة جامعية نادرة 
اأجمل فيها مقدمات معركة خميم  الدرا�سات العربية املعا�رضة يف جامعة بريزيت،  لنيل درجة املاج�ستري يف 
جنني من حيث اأ�سئلة املقاومة واأ�سئلة الكتابة، مو�سحًا خ�سو�سية خميم جنني يف �سياقه الفل�سطيني: تاريخيًا 
نًا، على نحو منقطع النظري، عمليات الإعداد للمعركة من حيث اخلارطة  واجتماعيًا وع�سكريًا و�سيا�سيًا، ومدوِّ
الت ال�سورة والأ�سطورة على امتداد ثالثة  وامليدان، ورا�سدًا يوميات املعركة حلظة بلحظة للك�سف عن ت�سكُّ
ع�رض يومًا من املقاومة. هذا، وينهي حويل ر�سالته بخال�سة ومالحظات نقدية يتاأمل فيها معركة خميم جنني 
ر  التذكُّ اإىل باحث يف مو�سوع مقاومته، بني �رضورات  له  لتحوُّ املقاوم  تاأملَّ  للتنا�سخ  بو�سفها جتربة قابلة 
30. ملزيد من التف�سيالت حول »غرفة العمليات امل�سرتكة،« ويوميات املقاومة يف معركة خميم جنني، اأنظر: جمال حويل، معركة خميم 
جنني: الت�سكيل والأ�سطورة )ني�سان 2002( )ر�سالة ماج�ستري، بريزيت: جامعة بريزيت، 2012(، وليد دقة، يوميات املقاومة يف جنني 

)رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2002(. 
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و�سيا�سات الذاكرة، بني من عا�س التجربة، ومن يتاأمل منها، ومن يتاأمل فيها ليخطو مع �سعبه خطوة لالأمام. 
يتناول حويل يف هذا ال�سياق خال�سة املعركة ككتلة واحدة، فري�سد حمطات توثيق جتربة معركة جنني: خالل 
املعركة، ويف الأ�رض، وبعد التحرر من الأ�رض، واأثناء الدرا�سة الأكادميية، ويركز على �سعوبات اإجراء هذه 
الر�سالة بني »الباحث« و»املقاوم،« كما يعر�س بع�س التاأمالت  يف »اخلطة الع�سكرية« التي و�سعتها املقاومة، 
و»يوميات املقاومة« نف�سها بو�سفها تنفيذًا لتلك اخلطة اأو خروجًا عنها، بالإ�سافة اإىل م�رضد خا�س للدرو�س 

والعرب من ميدان املعركة، وجتربة الكتابة عنها. 
هذه  كتابة  وراء  من  الأ�سا�س  دافعه  حويل  يورد  وحمظوراتها،  الأكادميية  الكتابة  ل�رضورات  واعيًا 
يف  �سنوات  ع�رض  من  اأكرث  دام  الدرا�سة  عن  انقطاع  بعد  الر�سالة  هذه  كتابة  فكرة  »جاءت  قائاًل:  الدرا�سة، 
لت  يومًا بعد يوم  اإىل هاج�س  خو�س املعركة والأ�رض. جاءت فكرة الكتابة ك�سيء من التجريب اأوًل، ثم حتوَّ
على معركة خميم جنني، وعلى  الداخل«  »�سهادة من  كتابة  فل�سطيني، وهو  بهمَّ جماعي  �سخ�سي م�سكون 
التباهي، الأجوف يف  اإطار  الواقع، وينقلها من  اإىل عامل  ما كتب عنها، �سورًة واأ�سطورًة، على نحو يعيدها 
غالبه، اإىل اأر�س التاأمل، وتد�سني قابليات ال�ستن�ساخ لتجربة الكفاح امل�سلح حتى يف اأكرث املراحل ال�سيا�سية 
امتداحًا للديبلوما�سية وخيارات الال-عنف...«)31(   كما يعود ويوؤكد اأن »معركة خميم جنني كانت التجربة 
الع�سكرية الفريدة وتكاد تكون الوحيدة يف تاريخ النت�سارات الفل�سطينية من داخل فل�سطني املحتلة )بعد 
تاأ�سي�س دولة اإ�رضائيل العن�رضية يف العام 1948 وحرمان الفل�سطينيني من ت�سكيل حداثتهم واإقامة دولتهم( 
كما  التاريخية.  وقيادتهم  الفل�سطينيني  على  املتوالية  واحل�سارات  وبريوت،  الكرامة،  مثل  مبعارك  مقارنة 
لي�س جمرد ذكرى �سخ�سية، بل هي م�سوؤولية جماعية يف حفظ  اإن توثيق معركة خميم جنني  القول  ينبغي 
الذاكرة الوطنية الفل�سطينية، وتد�سني ف�سول البطولة والفداء يف تاريخها الطويل، ل من باب تهنئة النف�س، 
بل لدواعي الإ�رضار على خيار املقاومة يف خميم جنني كطريق للن�رض واحلرية، وكنموذج قابل للتنا�سخ ما 

دامت ثنائية اخلري وال�رض قائمة، وما دام الحتالل قائمًا، فال بد اأن يظل خيار املقاومة قائمًا«.)32(
للمقاومة  اأخرى  مناذج  �سك  ول  ي�ستدعي  مقاِوم  كنموذج  ودرا�ستها  جنني  خميم  معركة  ا�ستذكار  اإن 
امل�سلحة، داخل فل�سطني وعلى تخومها التاريخية، مناذج جنحت يف النت�سار لفكرة الكفاح امل�سلح، والنت�سار 
على  النت�سار  بفكرة  حلقت  التي  الهزمية  فكرة  على  والنت�سار  اخليارات،  من  بغريه  الت�سليم  ثقافة  على 
»جي�ِس عدوٍّ ل ُيَقَهر«. ويف هذا ال�سياق، وخالل حمادثة �سخ�سية مع النائب جمال حويل،)33( اأو�سح اأنه يعمل 
منظومة حتليلية  بلورة  على  فتعمل  معركة جنني،  عمله حول جتربة  ت�ستن�سخ  للدكتوراه  ر�سالة  اإعداد  على 
على احلرب  بالرتكيز  وذلك  ال�سهيوين )2010-2000(،  ال�ستعمار  امل�سلحة �سد  املقاومة  ملعارك حركات 
اآب  لبنان )12 متوز-14  الإ�رضائيلية على خميم جنني )1-12 ني�سان 2002(، واحلرب الإ�رضائيلية على 
2006(، واحلرب الإ�رضائيلية على غزة )27 كانون الأول 2008-18 كانون الأول 2009(. اإذ عرب حتليل 
اخللفيات ال�سيا�سية والقت�سادية والع�سكرية لهذه احلروب التي �سنَّتها اإ�رضائيل �سد ال�سعبني الفل�سطيني 
النظرة  على  طراأت  التي  لت  التحوُّ ر�سد  ميكن  فيهما،  امل�سلحة   املقاومة  حركات  �سد  وبخا�سة  واللبناين 
انهارت  اأن  بعد  العربية  املقاومة  حركات  مع  التعامل  لكيفية  عمومًا،  والغربية  ال�سهيونية،  ال�ستعمارية 

31. معركة خميم جنني، 117. 
32. امل�سدر نف�سه، 123. 

33. مقابلة �سخ�سية مع النائب جمال حويل. 15 متوز 2012. خميم جنني. 
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منظومات املمانعة الدولية والعربية بانهيار الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق، وبروز ما يعرف بـ»بعقيدة بو�س« بعد 
دت بني مفهومي »الإرهاب« و»املقاومة« واأ�سهمت يف خلق »حمور العتدال«  اأحداث 11 اأيلول 2001 التي وحَّ

و»حمور املمانعة« يف ال�سياق العربي اللذين ك�رضت من حدتهما بع�س الثورات العربية. 
دولة  على  الن�رض  اأن  مفادها  مقولة  تد�سني  اإىل  الأخالقية،  مداخلتها  يف  الأطروحات  هذه  مثل  ت�سعى 
ال�ستعمار ال�ستيطاين اإ�رضائيل ممكن دون وجود كيانية �سيا�سية كاملة ال�سيادة كخ�سم يف احلرب �سدها، 
لكن بوجود احت�سان �سعبي حلركات املقاومة، ووجود ثقافة مقاومة لدى هذه احلركات نف�سها ولمتداداتها 
حملِّي  عام  راأي  خللق  حم�سوبة  و�سيا�سية  اإعالمية  ومرافقة  متقن،  ع�سكري  اإعداد  ووجود  اجلماهريية، 
واإقليمي وعاملي. ذلك اأن معارك حركات املقاومة )الوطنية الفل�سطينية يف خميم جنني، والإ�سالمية يف كل من 
لبنان وغزة( تعترب من اأبرز حمطات ال�سمود والنت�سار يف التاريخ الفل�سطيني والعربي املعا�رض. ذلك اأنها 
نت، مناذج لالنت�سار على الكيان ال�سهيوين الحتاليل من »داخله« يف حالتي خميم جنني وقطاع غزة، ومن  د�سَّ

حدوده غري الدولنية يف احلالة اللبنانية. 
كما ت�ستمد مثل هذه الأطروحات، الثقافية بقدر ما هي اأكادميية، اأهميتها الق�سوى من خم�سة عنا�رض 
اأ�سا�سية، هي: )1(  تدوين ذاكرة تف�سيلية ل�سيقة باحلدث للحروب الثالثة وكيفية خو�سها، ويومياتها حلظة 
بلحظة، م�سفوعة بالتحليل ال�سيا�سي والع�سكري والثقايف، )2( وبحث العقائد القتالية لثالثة حركات ممتازة 
يف املقاومة، وهي: حركة التحرير الوطني الفل�سطيني-فتح، واملقاومة الإ�سالمية اللبنانية-حزب اهلل، وحركة 
ات التي طراأت يف ال�سلوك احلربي ال�سهيوين من خالل: اإعداد  املقاومة الإ�سالمية -حما�س، )3( ور�سد التغريُّ
ج يف الت�سعيد احلربي، واحلرب النف�سية والإعالم احلربي،  الأ�سباب »املوجبة« للحرب، واآليات البدء والتدرُّ
ال�سيناريوهات  وتكرار  احلروب،  هذه  من  والدولية  العربية  و»ال�رضعيَّات«  املواقف  تداعيات  ومقارنة   )4(
ذاتها كل مرة، ما يك�سف عن بع�س الأجندات املتطابقة اأو املتناق�سة للفواعل ال�سيا�سية الإقليمية والعاملية، 
وكيف تعامل القانون الدويل مع ذلك كله، )5( والتاأكيد على اأن خيار املقاومة امل�سلحة ما يزال قائمًا وم�رضوعًا 
ما دامت الأر�س العربية، فل�سطينية اأو لبنانية، حمتلة، يف ظل الحتالل ال�سهيوين املتوا�سل ويف ظل قناعة 
البع�س با�ستنفاد خيار املقاومة امل�سلحة، وخا�سة بعد اإعالن ف�سل خيار املفاو�سات، وحمدودية ما ميكن اأن 

يقدمه خيار املقاومة ال�سعبية. 

• العاملية 	 املقاطعة  وحركة  الإ�سرائيل  واالأكادميية  الثقافية  املقاطعة  منوذج 
)خطاب اال�ستجداء مقابل خطاب احلقوق()34(

ُبعيد انتهاء انتفا�سة الأق�سى ويف ظل هذا التداعي الكبري لـ »فكرة« الفل�سطنة والوجود الفل�سطيني يف 
انتفا�سة  خالل  وتدمريها  الفل�سطينية  املدن  باجتياح  انتهى  الذي  املدوي  اأو�سلو  ف�سل  اأعقاب  ويف  معًا،  اآن 
34. ملزيد من املعلومات حول دور حركات املقاطعة و�سحب ال�ستثمارات وفر�س العقوبات، وبخا�سة دور احلملة الفل�سطينية ملقاطعة 
منوذجًا  املقاطعة  حملة  ال�ستعماري:  ال�سياق  يف  للتنمية  �رضوري  ن  كمكوِّ املقاومة  الربغوثي،  عمر  اأنظر:  وثقافيًا،  اأكادمييًا  اإ�رضائيل 
)بريزيت: مركز درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت، 2011(، مازن قم�سية، املقاومة ال�سعبية يف فل�سطني: تاريخ حافل بالأمل والإجناز 
)رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2011(، 273-300، عالء العزة وتوفيق حداد، نحو اأممية جديدة: قراءة 

يف العوملة/مناه�سة العوملة والتحرر الفل�سطيني )رام اهلل: مواطن-املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية، 2006(.  واأنظر كذلك:
Omar  Barghouti٫Boycott٫ Divestment٫ Sanctions: The Global Struggle for Palestinian 
Rights )Chicago: Haymarket Books٫ 2011(.  
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العام 2000، واغتيال الرئي�س الراحل يا�رض عرفات يف العام 2004، ونبذ قيادة ال�سلطة الفل�سطينية اجلديدة 
ب�سفور تام لإمكانيات املقاومة الع�سكرية... برزت احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل 
لت اللجنة الوطنية ملقاطعة اإ�رضائيل و�سحب ال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات عليها  )PACBI(، وت�سكَّ
يتجاوز  مل  قيا�سي  زمن  يف  فل�سطني  اأجل  من  لإ�رضائيل  العاملية  املقاطعة  حلركة  بو�سلة  و�سارتا   ،)BDS(

ن�سف عقد اإل قلياًل. 
فانطالقًا من الإميان بالأطروحة املركزية يف تفكيك ال�ستعمار عرب الإطاحة ببناه املحلية والعاملية البديلة، 
من فانون ومارلو-بونتي حتى �سعيد و�سبيفاك، توؤمن معظم حركات املقاطعة لأنظمة التمييز العن�رضي يف 
العامل، ابتداًء من اأحلك ف�سول التاريخ الأمريكي ومرورًا بجنوب اأفريقيا وانتهاًء بفل�سطني، ب�رضورة ت�سحيح 
املفاهيم املتعلقة باأ�سكال ال�ستعمار واإ�سكالته، كما توؤمن بتوحيد اجلبهات العاملية املناه�سة لال�ستعمار حني 
ل اإىل حركات »و�ساطة« بني ال�ستعمار القدمي وال�سعوب امل�ستعَمرة  تف�سل احلركات الوطنية، الآخذة بالتحوُّ
على يدي ال�سلطات اجلديدة. ول �سك اأن احلالة الفل�سطينية لي�ست ا�ستثناًء من هذه القاعدة، وما ينبغي لها 
اأن تكون. وعلى الرغم من اإ�سكالية درا�سة حركات »املقاومة الالعنفية« يف فل�سطني، تعريفًا وتاريخًا،)35( اإل 
اإن درا�سة حالت بعينها، كاحلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل )PACBI( ينبغي اأن 
ن ف�ساًل مهمًا يف هذا الدر�س املفهومي والتاريخي، اإ�سافة اإىل تد�سينه لأكرث الأمثلة فاعلية يف خلق ثقافة  تد�سِّ

مقاِومة لي�س فقط لالحتالل بتمثُّالته الكال�سيكية، بل وملفهوم »التنمية« ذي البعد ال�ستعماري بامتياز.  
اتفاقية  اأفرزت  التي  الهيمنة  خطابات  ظل  يف  التنمية  اأن  مفادها  قناعة  من  املقاطعة  حملة  انطلقت  وقد 
اأو�سلو وكر�ست واقعه عرب ال�سلطة واملوؤ�س�سات الفل�سطينية العاملة معها تعترب »حالة من القفز التاريخي 
على ال�سياقات املنتجة على امتداد عقود طويلة، والتي اأحدثت بنى غري طبيعية للقوة والهيمنة، تت�سابك حدَّ 
التماهي مع بنية املجتمع وجغرافيته وتاريخه وموؤ�س�ساته. حيث ي�سبح اأي حديث عن التنمية، دون فك عرى 
يها وتغيريها جذريًا، �رضبًا من جتاهل الواقع الالطبيعي، اإن مل يكن  عالقات القوة املهيمنة وال�سعي اإىل حتدِّ

ت�سويق معطياته وحماولة لتجميله، والتطبع معه«.)36(
اد حركة مقاطعة اإ�رضائيل و�سحب ال�ستثمارات منها  ولعل هذا التحليل يعك�س، ب�سكل وا�سح، اإدراك روَّ
ال�سهيوين  الحتالل  مع  وهيئات،  وموؤ�س�سات  حكومات  املمولني،  جمتمع  لتواطوؤ  عليها  العقوبات  وفر�س 
ولذا،  بالفتات.  الفل�سطيني  والقبول  الإ�رضائيلي  التفوق  ي�سمن  نحو  على  واإدارته  القائم  الو�سع  لإدامة 
فقد و�سعت حركة املقاومة ال�سعبية ومقاطعة اإ�رضائيل ن�سب عينيها اإعادة بعث حركة الت�سامن الدويل مع 
الق�سية الفل�سطينية وحقوقها امل�رضوعة، واإدماج الن�سال لإجناح امل�رضوع الوطني الفل�سطيني ِبـَمِعْيِنِه العاملي 
للتخل�س من قوى ال�ستعمار والمربيالية �سمن منظومة حركات التحرر العاملية كما �سيتبني لحقًا، لي�س يف 
جتنيد الدعم للمظامل اليومية الوا�سحة للفل�سطينيني، بل ويف ال�ستناد يف منظومة احلقوق الفل�سطينية، التي 
تبدو يل ميثاقيًة بامتياز، اإىل �سندها الأ�سل املتمثل يف منظومة القوانني الدولية وحقوق الإن�سان التي ترعاها 

الأمم املتحدة.

بريزيت،  جامعة  بريزيت:  ماج�ستري،  )ر�سالة  �سعيد  فانون،  غاندي،  ل-عنفية:  اأقنعة  الب�سطامي،  مراد  املثال:  �سبيل  على  اأنظر،   .35
2010(، با�سم التميمي، املقاومة الال-عنفية يف فل�سطني 1967-1993 )القد�س: املكتبة املتنقلة من اأجل الالعنف وال�سالم، 2007(.

ن �رضوري للتنمية، 3.   36. املقاومة كمكوِّ
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لقد انطلقت حملة املقاطعة من قناعة مفادها اأن ال�سيا�سات ال�ستعمارية ال�سهيونية يجب اأن تتم مواجهتها 
ال�سياق،  هذا  ويف  ا�ستعماريَّتها.  من  يخفف  اأو  لها  يجمِّ نحو  على  ل  وينهكها  وينهيها،  يك�رضها،  نحو  على 
طاملا ا�ست�سهدت اأدبيات حملة املقاطعة بالعبارة التاريخية الدالَّة للمطران ديزموند توتو حول قيود الف�سل 
العن�رضي يف جنوب اأفريقيا: »ل نريد قيودًا مريحة، نريد التخل�س من هذه القيود«)37(. ويت�سافر مع هذه 
»القيود« تواطوؤ من املمولني الأجانب اأنف�سهم ل ي�سهم اإل يف »تلميع القيود« ذلك اأنه »عندما تقت�رض م�ساعدة 
موؤ�س�سات الدعم الغربي لل�سعب الفل�سطيني على متويل اخلدمات الأ�سا�سية التي يفرت�س اأن تقوم اإ�رضائيل 
الرئي�سية كالحتالل  الق�سايا  �سيا�سي جتاه  بـ»حياد«  ذلك  املحتلة، وعندما يقرتن  ال�سلطة  بتوفريها، كونها 
والأبارتهايد واحلرمان من احلقوق الأ�سا�سية الناجم عنهما، فاإن ذلك يعني انحياز هوؤلء املمولني »لطرف 

امل�سطِهد« على حد تعبري املطران توتو«)38(.
ال�سيا�سية  الأثمان  ذات  الإ�رضائيلية  النية«  ح�سن  »مبادرات  عرب  و»تخفيفها«  القيود«  »تلميع  فاإن  وعليه، 
اأو  ال�سيا�سية،  الت�سوية  عملية  خداع  من  �سميمي  جزء  هي  اإمنا  املمولني«  »تواطوؤ  مع  مت�سافرة  الباهظة، 
الأرا�سي  يف   )De-Development( تنموي  ا�ستالب  يف  اإل  ت�سهم  ل  التي  ال�سالم«  »�سناعة  بـ  يعرف  ما 
التمييز  تاريخ  �سياغة  يف  ت�سهم  العملية  هذه  اأن  �سك  ول  كافة.  العمليتني  لهاتني  تخ�سع  التي  الفل�سطينية 
املالية  امل�ساعدات  من  الفل�سطينيني  �سد  ال�ستيطاين-اإ�رضائيل  ال�ستعماري  دولة  متار�سه  الذي  العن�رضي 
الأمريكية امل�ستخدمة يف بناء جدار الف�سل العن�رضي اإىل الأ�سالك ال�سائكة التي تقوم بتوريدها لإ�رضائيل، يف 

مفارقة تاريخية جارحة، للغر�س ذاته اإحدى ال�رضكات اجلنوب اأفريقية.      
وا�ستنادًا اإىل قراءة احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل لتاريخ مقاومة اأنظمة الف�سل 
العن�رضي يف العامل عمومًا، ويف جنوب اأفريقيا ب�سكل خا�س، وبناء على قراءة التاريخ الوطني الفل�سطيني 
بكل ما فيه من مظامل، �ساغت م�سوغات وجودها الذي ي�سعى اإىل اإنهاء املظامل الفل�سطينية التي ت�سبب بها 
قارئ  لكل  بد  ل  اأنه  اإىل  الإ�سارة  بد من  ل  فل�سطني. وهنا،  ال�سهيوين يف  ال�ستيطاين  ال�ستعمار  دولة  قيام 
امليثاق  بالغة  ي�سرتجع  اأن   )2004 متوز   6 يف  )ال�سادر  للمقاطعة  الفل�سطينية  للحملة  العامة  املبادئ  لنداء 
ل م�سوؤولية الدفاع عن احلقوق الفل�سطينية، واإي�سال مظامل الفل�سطينيني  الوطني الفل�سطيني الأول يف حتمُّ
مقاطعة  »دليل  يعترب  الذي  النداء،  هذا  يحدد  ال�سواء.)39(  على حد  ال�ستات  املحتل ويف  الوطن  يف جغرافيات 
اإ�رضائيل« عامليًا، اأهم امل�سوغات  الأخالقية والقانونية التي ت�ستخدمها حمالت مقاومة التطبيع مع اإ�رضائيل 

ومقاطعتها على امل�ستوى املحلي والعربي والعاملي، وهي:
رف�س اإ�رضائيل العرتاف بامل�سوؤولية عن نكبة الفل�سطينيني يف العام 1948، وما �سملته من تطهري عرقي . 1

خلق ق�سية الالجئني الفل�سطينيني، واإنكارها للحقوق املكفولة لالجئني يف القانون الدويل، واأهمها حق 
العودة - اأي حقوق الفل�سطينيني يف ال�ستات خارج اأر�س فل�سطني التاريخية.

37. http://www.time.com/time/magazine/article/0،9171،923808،00.html.
ن �رضوري للتنمية، �س 7.  38. املقاومة كمكوِّ

39. هذا بالإ�سافة اإىل املبادرة التي قام بها قطاع وا�سع من املجتمع املدين الفل�سطيني، ومتثيل له يف ال�ستات، باإ�سدار النداء التاريخي 
امل�سابه بتاريخ 9 متوز 2005. لالطالع على الن�س الكامل لنداء املقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل، ونداء حركة املقاطعة، اأنظر:

http://www.pacbi.org/atemplate.php?id=38.
http://www.bdsmovement.net/call.
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اأرا�سي . 2 يف  القاطنني  الفل�سطينيني  حقوق  الفل�سطينية-اأي  لالأرا�سي  الع�سكري  الحتالل  وتوا�سل 
فل�سطني املحتلة يف العام 1967.

وا�ستمرار التمييز العن�رضي ال�سامل �سد فل�سطينيي فل�سطني املحتلة يف العام 1948 والتفرقة العن�رضية . 3
الفل�سطينيني  حقوق  اأي   - اأفريقيا  جنوب  يف  العن�رضي  الف�سل  نظام  يداين  نحو  على  عنه،  الناجمة 

القاطنني، ك�سكان اأ�سليني، يف اأرا�سي فل�سطني املحتلة يف العام 1948. 
ويف هذا ال�سياق، جتدر الإ�سارة اإىل اأن بالغة احلملة وفعاليتها مل تنطلق فقط من التمحور الفل�سطيني حول 
الذات، واإن كان �رضعيًا و�رضوريًا بامتياز، بل ا�ستندت اإىل منظومة القوانني الدولية ذات العالقة بخطاب 
احلقوق ال�سيا�سية التي تعمل احلملة بكفاءة عالية على حتقيقها عرب حتقيق التفاف عاملي هائل حولها. هنا 
ري احلملة، مقولة مهمة عن عالقة هذه املطالب احلقوقية التي  ن عمر الربغوثي  اأحد اأبرز موؤ�س�سي ومنظِّ يد�سِّ
تنادي، ب�سورة اأ�سا�سية، بحق تقرير امل�سري لل�سعب الفل�سطيني، بالقانون الدويل، اإذ »يتمحور الهدف الرئي�س 
للمقاومة الفل�سطينية لالنتهاكات الإ�رضائيلية للقانون الدويل يف دعم واإعادة تاأكيد حق ال�سعب الفل�سطيني يف 
تقرير امل�سري بو�سفه �رضطًا �رضوريًا ملمار�سة حقوقنا غري القابلة للت�رضف كافة. فقد اأقرت الأمم املتحدة 
اأن حق تقرير امل�سري  �رضط م�سبق للتمتع باحلقوق الإن�سانية الأخرى كافة. دخل هذا احلق �سمن مبادئ 
القانون الدويل، ب�سكل ر�سمي على الأقل، يف ميثاق الأمم املتحدة، املادة 1 )2(، والتي تن�س على اأن »غايات 
ة بني الأمم ا�ستنادًا لحرتام مبداأ احلقوق املت�ساوية، وحق تقرير امل�سري  يَّ الأمم املتحدة هي تطوير عالقات ودِّ
اأ�سدرت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قرارها رقم 3236، يف  اأنه »لحقًا،  اإىل  لل�سعوب«. وي�سري الربغوثي 
ت�رضين الثاين للعام 1974، والذي يرفع م�ستوى تطبيق حق تقرير امل�سري لل�سعب الفل�سطيني اإىل »حق غري 
قابل للت�رضف.« والقرار: )1( يوؤكد على احلقوق غري القابلة للت�رضف لل�سعب الفل�سطيني يف فل�سطني، مبا 
يت�سمن: )اأ( حق تقرير امل�سري دون تدخل خارجي، )ب( احلق يف ال�ستقالل الوطني وال�سيادة، )2( يوؤكد 
من جديد، اأي�سًا، على احلق غري القابل للت�رضف للفل�سطينيني يف العودة اإىل منازلهم وممتلكاتهم التي اأبعدوا 
)عنها( وانتزعوا منها، ويدعو اإىل عودتهم، )3( ي�سدد على اأن الحرتام الكامل والتطبيق لهذه احلقوق غري 
القابلة للت�رضف لل�سعب الفل�سطيني ل غنى عنهما من اأجل حل الق�سية الفل�سطينية« وبهذا، يتطلب اأي حل 
الفل�سطينية،  الق�سية  حلل   )Right-Based-Approach( حقوقية  مقاربة  على  ومبني  اأخالقيًا  متنا�سق 
معاجلة احلقوق الثالثة غري القابلة للت�رضف لل�سكان الأ�سليني الفل�سطينيني، بان�سجام مع حقوق الإن�سان 

الكونية والقانون الدويل«.)40(  
الإن�ساين، وغري احل�رضي، واأ�سهمت  اإىل »جوهرها«  الفل�سطينية  »الفكرة«  اأعادت  اأن هذه احلملة  ومبا 
يف  تتفاوت  حمالت  ثالث  ت�ستهدفها  بداأت  فقد  باهظة،  واقت�سادية  �سيا�سيًة  اأثمانًا  تدفع  اإ�رضائيل  جعل  يف 
»حماولة  ت�سميته  ميكن  فيما  ت�سرتكان  منها  اثنتني  ولكن  اأدواتها،  و�سفور  اأهدافها،  واإعالن  �رضاوتها، 
قانون يف  »ت�رضيع«  عن  موؤخرًا  اأ�سفرت  التي  الر�سمية  الإ�رضائيلية  املالحقة  هي  الأوىل،  املقاطعة«   �سهينة 
الكني�ست لتجرمي كل من يدعو اإىل مقاطعة اإ�رضائيل، وتغرميه عن »ال�رضر« املتح�سل عن دعوات املقاطعة، 
اأن ت�ستهدف  اإ�رضائيلي( نا�سط يف حمالت املقاطعة �رضيطة  والثانية، ظهور تيار يهودي - غربي )وجزئيًا 
»اإنهاء الحتالل« ومقاومة ال�ستيطان، اأي اعتبار الحتالل الإ�رضائيلي يف العام 1967 هو بداية اخلطيئة، ل 

ن �رضوري للتنمية، 16-15.   40. املقاومة كمكوِّ

التنمية امليثاقية كاأفق حترري



  178  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

ال�ستعمار ال�سهيوين لفل�سطني الذي بلغ زباه يف نكبة العام 1948، والثالثة، هي احلملة الفل�سطينية الر�سمية 
وحملة  تفاو�سية،  �سغط  كاآلية  وذلك  الإ�رضائيلية«  »الب�سائع  عن  ومتييزها  امل�ستوطنات«  »ب�سائع  ملقاطعة 

عالقات عامة لك�رض العزلة الداخلية لل�سلطة الفل�سطينية لي�س اإل. 
اندراجها يف  اإىل درا�سة خا�سة، لكن ما يجمع بينها هو  اأن كل واحدة من هذه احلمالت حتتاج  ل �سك 
�سياق »ال�ست�رضاق« املزدوج الذي ابتليت به امل�ساألة الفل�سطينية منذ ن�ساأتها )ال�ست�رضاق ال�سهيوين كجزء 
من ال�ست�رضاق الأوروبي جتاه فل�سطني، و»ال�ست�رضاق املحلي« الذي متار�سه الر�سمية الفل�سطينية يف �سياق 
ى »اإدراك طبيعية املعادلت الدولية والتعامل معها«(. ولكن اأكرث هذه احلمالت  الواقية ال�سيا�سية حتت م�سمَّ
الت�سييق على   التي مل تكن ب�سفور موؤ�س�سة الحتالل الإ�رضائيلية يف  الثانية،  جدارة بالدرا�سة، هي احلملة 
حملة املقاطعة، ول ب�سفاقة الر�سمية الفل�سطينية يف حماولة احتوائها اأو اللحاق الغائيُّ الباهت مبنجزاتها. 
ولعل �سرب ظروف تخلُّق احلملة الثانية ودوافعها ل يتاأتى اإل بتحليل الن�سيج الثقايف الذي ولَّد تقاطعًا اإ�سكاليًا 
رين العامليني، من اأمثال جوديث بتلر،  بني »امل�ساألة اليهودية« و»امل�ساألة الفل�سطينية« لدى جمموعة من املنظِّ

وما نتج عن هذا التقاطع من مواقف اأخالقية جتاه ق�سايا مقاومة اإ�رضائيل ومقاطعتها لأجل فل�سطني.
مي عاملي يف الثقافة اليهودية   يقراأ هذا التحليل التقاطع، راأ�سيًا، على ثالثة م�ستويات: اأولها، ظهور تيار تقدُّ
الناقدة حل�رضية الفكرة ال�سهيونية ومتثُّالتها يف التحقق الفعلي للفكرة بالأمنوذج الدولين لإ�رضائيل وما 
اقرتفته بحق فل�سطني والفل�سطينيني، وثانيها، جتدد هذا التيار يف الثقافة والأكادمييا الإ�رضائيلية ابتداًء من 
عقد الثمانينات يف القرن املا�سي وحتى اللحظة، وثالثها، كيفية تلقِّي هذين التيارين يف الثقافة الفل�سطينية، 
اإ�رضائيل ومقاطعتها  اأثر على خطاب املثقفني اليهود املوؤيدين ل�سيا�سات مقاومة  وما اأحدثه هذا التلقِّي من 

لأجل فل�سطني. 

من خالل هذا التحليل ميكن اأن ُي�ست�سف اأن موقف بع�س املثقفني اليهود يف ال�سياق الغربي من املقاطعة 
الأكادميية لإ�رضائيل من اأمثال جوديث بتلر وحاييم برا�سيث، ودعوتهم اإىل �رضورة اإعادة تعريف »احلرية 
الأكادميية« يف الالهوت الثقايف الأمريكي بخا�سة، وبناء على مداخالت احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية 
والثقافية لإ�رضائيل، ميكن اأن يختلط مبوقف بع�س املثقفني اليهود، داخل فل�سطني التاريخية وخارجها، من 
اأمثال نيف غوردون وناعوم ت�سوم�سكي على �سبيل املثال ل احل�رض، وموقف بع�س املثقفني العامليني، من 
املقاطعة وح�رضها يف الدعوة اإىل اإنهاء الحتالل دون الوقوف بحزم على ما نتج عن خطيئة اإ�رضائيل الكربى، 

وهي نكبة العام 1948، من �ستات فل�سطني و�سياع لالأر�س ولإمكانية تقرير امل�سري. )41(  

هنا، لن يتم اخلو�س يف تف�سيالت املوقف »الـُمتَِّهم« للن�سخة التي مت عر�سها للتو من املقاطعة )املقاطعة 
الهادفة اإىل اإنهاء الحتالل يف املناطق الفل�سطينية املحتلة يف العام 1967( على اأنها حماولة ل�سهينة املقاطعة، 
باأن اخلطوط  القناعة  الرغم، كذلك، من  الت�سخي�س، وعلى  املبداأ، مع هذا  الرغم من التفاق، من حيث  على 
املقاطعة  نداء  )يف  لإ�رضائيل  والثقافية  الأكادميية  للمقاطعة  الفل�سطينية  احلملة  اأ�سدرتها  التي  العري�سة 
الأكادميية والثقافية ال�سادر يف ني�سان 2004(، هي الأكمل والأ�سمل كربنامج فعال لإحقاق احلق الفل�سطيني 

»املثقفة  ال�سيخ،  الرحيم  اأنظر: عبد  املقاطعة،  بتلر ومواقفها، فكرًا وممار�سة، يف حملة  املزيد حول »ح�سا�سيات« جوديث  لقراءة   .41
اليهودية الأخرية: جوديث بتلر قارئة ل�سعيد ودروي�س.. حول املقاطعة واحلرية الأكادميية،« جملة الدرا�سات الفل�سطينية، العدد 87 
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ومعاجلة الظلم التاريخي الذي وقع على الفل�سطينيني يف عموم فل�سطني )املحتلة يف العام 1948 اأو يف العام 
املقاطعة  من  اإيجابًا  اليهود  املثقفني  هوؤلء  موقف  تطور  قراءة  اإن  اإل  ال�ستات،  فل�سطينيي  وعلى   )1967
تاريخ  يف  عريق  اإرث  مع  معًا،  اآن  يف  ال�سيا�سي،  والتنافذ  الفكري  ال�ستباك  خالل  من  ومقاومتها  لإ�رضائيل 
ليفي، وغريهم، ممن  اآرنت، وبرميو  ال�سهيونية واإ�رضائيل، وبخا�سة كتابات مارتن بوبر، وحنه  مناه�سة 
اأو  بالال-�سامية  التهام  الوقوع يف حبائل  دون  واإ�رضائيل  ال�سهيونية  نقد  يف  اأكرث جذرية  �سياقات  د�سنوا 
اليهود الكارهني لأنف�سهم اأو املتاآمرين على دولة القومية العن�رضية )اإ�رضائيل( التي قد يفرت�س انتماوؤهم 
لها... يب�رض باخلري على الرغم من مقاومتهم يف ال�سياق الغربي املنا�رض لإ�رضائيل. وما احلملة الأخرية �سد 

نيل جوديث بتلر جائزة اأدورنو الرفيعة، يف 11 اأيلول 2012، اإل اأحد الأمثلة على ذلك. 

الوطني  اجل�سم  فولذة  يف  �سك  بال  �سي�سهم  الآخر  وم�ساجلة  بع�سها،  وتفنيد  املواقف،  هذه  قراءة  اإن 
العقوبات  وفر�س  منها  ال�ستثمارات  و�سحب  اإ�رضائيل  ملقاطعة  الوطنية  »اللجنة  با�سم  د  املوحَّ الفل�سطيني 
عليها« وعمقه الفكري الالمع املتمثل يف »احلملة الفل�سطينية للمقاطعة الأكادميية والثقافية لإ�رضائيل« وا�سح 
املنا�رض  العاملي  العمق  مع  عالية  بفاعلية  واملتوا�سل  التاريخية،  فل�سطني  يف  للفل�سطينيني  واملمثل  الروؤيا، 
للق�سية الفل�سطينية، واملثال الذي ينبغي احتذاوؤه �سيا�سيًا )على م�ستوى منظمة التحرير الفل�سطينية كبيت 
املقاومة، يف هذا  الفل�سطينية  للثقافة  العليا  الثقافية  املقولة  تفعيل  يتم  لن  اأنه  �سك  للفل�سطينيني(. ول  جامع 
با�سرتاطات  املحكومة  غري  احلركات  الطراز،  هذا  من  املدين  املجتمع  حركات  بتفعيل  اإل  وغريه،  ال�سياق 
املقولة  املاأ�ساوي على نحٍو جعل  النق�سام  التغلب على  اآخر، قدرتها على  بعد  يومًا  اأثبتت،  �سيا�سية، والتي 
العاملي من  الفل�سطينية يف توجيه اخلطاب واملوقف  الريادة  الر�سمية، وا�ستعادة  املقولة  ت�سبق  اجلماهريية 
وتكري�س  وح�سب،  الحتالل  ل  ال�ستعمار  اإنهاء  على  والعمل  العن�رضية،  واإ�رضائيل  الفل�سطينية  الق�سية 
الثوابت الوطنية وجتاوز اخلطايا والأخطاء يف تاريخ فل�سطني الرتاجيدي منذ النكبة وحتى اللحظة يف كافة 

جغرافيات فل�سطني التاريخية وال�ستات. 
• منوذج بيت ال�سعر الفل�سطيني واالحتاد العام للكتاب واالأدباء الفل�سطينيني	

»قنطرة  �سعار  حتت  وذلك  املهزومة،  املوؤ�س�سة  يف  املنت�رضة  التنمية  منوذج  عن  املوؤ�س�ستان  هاتان  تعربِّ 
الرماة على اأُحد الثقافة الفل�سطينية« اإذ تقوم هاتان املوؤ�س�ستان )الأوىل منذ العام 2005، والثانية منذ العام 
2010( على �سدانة اخلطاب الثقايف الفل�سطيني املقاوم، وللمفارقة من داخل املوؤ�س�سة الر�سمية �سواء كانت 
اأ�سعدة  على  وذلك  الفل�سطينية.  الثقافة  بوزارة  متمثلة  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأو  الفل�سطينية  التحرير  منظمة 

عدة، اأهمها: 

فيها . 1 الثقايف )مبا  للعمل  �سياقًا  بو�سفها  )التاريخية( وحدة جغرافية واحدة  امليثاقية  فل�سطني  اعتبار 
ال�سجون، واملخيمات، واملقابر، واملنايف...(.

التوا�سل الفعال مع اأربعة رياح فل�سطني التاريخية: ت�سبيكًا موؤ�س�سيًا، ومتثياًل ر�سميًا، ون�رضًا  وتوزيعًا، . 2
وتن�سيطًا.

امل�سلح، وهو . 3 الكفاح  اإ�رضائيل كافة مبا فيها خيار  املتاحة �سد  املقاومة  تاأييد  خيارات  التلعثم يف  عدم 
»خيار« الفل�سطينيني الأول لتحرير فل�سطني، واإقامة الدولة، وحتقيق العودة، وتقرير امل�سري.
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الوقوف بحزم اإىل جانب حمالت مقاومة التطبيع وامل�ساهمة الفاعلة يف اللجنة الوطنية ملقاطعة اإ�رضائيل . 4
و�سحب ال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات عليها.  

4٫3٫1 بيت ال�سعر الفل�سطيني: »قول من حتته عمل« 
ن »البيان التاأ�سي�سي لبيت ال�سعر« والذي �سدر يف �سباط من العام 1998، ر�سالة  ويف هذا ال�سياق، د�سَّ
�ستها منجزات بيت ال�سعر العديدة، وبخا�سة يف ال�سنوات الع�رض الأخرية.  مغايرة يف الثقافة الفل�سطينية كرَّ
وبالإ�سافة اإىل الإجناز املعنوي لبيت ال�سعر )الرابع، من حيث الن�ساأة، على م�ستوى العامل العربي بعد بيوت 
ال�سعر يف كل من تون�س وال�سارقة واملغرب( بو�سفه رافعة ثقافية لإعالن ح�سور فل�سطني يف احلياة الثقافية 

والعربية، فقد كان بيت ال�سعر وفيًا لبيانه التاأ�سي�سي »حلرا�سة امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني« عرب:
الفل�سطينية . 1 ال�سعرية  املخطوطات  جمع   عرب  واملكتوب  ال�سفوي  وتوثيقه  الفل�سطيني  ال�سعر  جمع  

ون�رضها، عاميًة وف�سحى، يف اأو�سع عملية ن�رض للمنجز ال�سعري الفل�سطيني على مدار التاريخ احلديث 
لفل�سطني، وبخا�سة بعد تاأ�سي�س »دار الزاهرة للن�رض والتوزيع« وعقد اتفاقيات الن�رض امل�سرتك مع كل 
من املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�رض يف بريوت، والأهلية للن�رض والتوزيع يف عمان، ووزارة الثقافة 
اإ�سدارات جاوزت يف جمموعها  �سنويًا...  للثقافة  العربية  العوا�سم  يف  الثقافة  ووزارات  الفل�سطينية، 
350 اإ�سدارًا. وقد �سلك هذا امل�رضوع طريقًا وعرًا امتاز باإيالء اهتمام خا�س للمنجز ال�سعري ال�سعبي، 
ولل�سعر الفل�سطيني يف فل�سطني املحتلة يف العام 1948، ويف ال�ستات، وبخا�سة ال�سعراء الذين قطعوا مع 
لت  اء اآرائهم ال�سيا�سية الناقدة لتحوُّ الر�سمية الفل�سطينية لختالفات �سيا�سية، اأو نبذتهم الأخرية جرَّ
الفل�سطينية،  التحرير  منظمة  يف  ثقافيًا،  وللمفارقة  �سيا�سيًا،  متنفِّذة«  »قيادة  ظل  يف  الوطني  امل�رضوع 
ون،  احل�سُّ يو�سف  البحريي،  ح�سن  العبو�سي،  الدين  برهان  نحو:  بعدها،  من  الفل�سطينية  وال�سلطة 
�سايب،  اأبو  زهري  ليف،  حممد  علو�س،  ناجي  خالد،  اأبو  خالد  اخلطيب،  يو�سف  احلطيني،  �سعيد  اأبو 
واملختارات  والأنثولوجيات،  الدواوين،  ع�رضات  عن  وف�ساًل  عقل.  اللطيف  وعبد  العزيز،  عبد  يو�سف 
ال�سعرية، والكتب النقدية والثقافية، واملخطوطات املحققة... فقد اأ�سدر بيت ال�سعر ثالثني جملدًا من 
جملة »ال�سعراء« الف�سلية الوحيدة املتخ�س�سة بال�سعر وال�سعراء يف العامل العربي، وذلك بني الأعوام 
1998-2006، والتي اأوقفت نتيجة لتوقيف موازنات بيت ال�سعر يف العام 2006، وتغيري و�سفه من 
»موؤ�س�سة م�ستقلة« ت�رضف عليها وزارة الثقافة الفل�سطينية فنيًا، اإىل »مديرية عامة« يف الوزارة يف العام 

.2009
 تطوير التجارب ال�سعرية اجلديدة بخا�سة، والكتابية عمومًا، ومنحها الف�ساء الالزم لتقدمي م�رضوعها . 2

وتعميقه. وقد مت ذلك عرب ن�رض العديد من املختارات ال�سعرية لل�سعراء ال�سباب، واإ�سدار ت�سعة اأعداد 
من جملة متخ�س�سة بالإبداع اجلديد، هي جملة »اأقوا�س« والتي اأوقفت عن ال�سدور لل�سبب ذاته الذي 

اأوقفت ب�سببه جملة »ال�سعراء«. 
التعبري وت�سون كرامة . 3 الكاتب وحريته يف  التي حتمي حقوق  والأنظمة  القوانني  اإقرار  باجتاه  العمل 

الكاتب والن�س �سمن املتاح الوئيد يف الواقع الفل�سطيني. وهذا ما �ستتم الإ�ساءة عليه يف الق�سم الأخري 
من هذه الدرا�سة.
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 تنظيم الربامج والأن�سطة والفعاليات املحلية، ومع املحيط العربي والعاملي لك�رض العزل الثقايف الذي . 4
مار�سه وميار�سه الحتالل الإ�رضائيلي �سد الثقافة الفل�سطينية، والنفتاح على امل�رضوع الثقايف العربي 
املتعلقة باملنا�سبات الوطنية وما ميليه  اإقامة املوؤمترات، والفعاليات  والعاملي. وقد �سمل هذا الربنامج 
اإقامة  ت�سمن  كما  الفل�سطينية اجلريحة،  الوطنية  الذاكرة  منا�سبات  لعديد  اإحياء  من  الوطني  الواجب 
دروي�س،  حممود  نحو:  الوطنية،  الثقافة  لرموز  تخليدًا  الثقافية  املالحق  واإ�سدار  الثقافية،  الأ�سابيع 
وح�سني الربغوثي، وعزت الغزاوي، وعبد اللطيف عقل، والت�سبيك مع املوؤ�س�سات الثقافية والحتادات 
الفل�سطينية يف جغرافيات الوطن الفل�سطيني وال�ستات كافة، واإ�سدار اأعمال مثقفني و�سعراء عرب من 
العراق حتى املغرب، نحو: خمتارات من ال�سعر العراقي حتت احل�سار، والدواوين ال�سعرية كديوان 
حميد �سعيد و�سليم دولة والعدد التكرميي اخلا�س من جملة »ال�سعراء« لكل من حممد بني�س وحممد 
عفيفي مطر، وامل�ساركة يف معار�س الكتب العربية والعاملية، ويف املهرجانات ال�سعرية والندوات النقدية 

والأ�سابيع الثقافية على امل�ستويني العربي والعاملي.    
العمل على توحيد اجلهد الثقايف الفل�سطيني يف الوطن واملنفى وال�ستات بعيدًا عن اقرتاحات ال�سيا�سي . 5

واأن�سطته،  املختلفة،  الفل�سطيني  ال�سعر  بيت  من�سورات  يف  جليًا  يتبدى  الذي  الأمر  وهو  وتق�سيماته، 
وبياناته، كما تبدَّى، منذ العام 2010، يف برناجمه التوا�سليِّ املتعا�سد متامًا مع برنامج الحتاد العام 
بعنوان:  اآذار 2010،  العامة لالحتاد يف 18  الأمانة  بيان  اأو�سحه  الذي  الفل�سطينيني  والكتاب  لالأدباء 
»بيان الثقافة الفل�سطينية« )42(ُبَعيد انتخابها ب�سهر واحد، وجهود بيت ال�سعر املت�سافرة مع الحتاد 
لتكرمي العديد من املثقفني الفل�سطينيني، ابتداًء من الأ�سابيع الثقافية والتكرميات اخلا�سة ببيت ال�سعر، 
ال�سلطة  قبل  من  الفل�سطينية  واجلوائز  الأو�سمة  اأرفع  لنيل  وطنية  ثقافية  قامات  تر�سيح  من  وانتهاء 
اخلليلي،  علي  ن�سيب:  من  كانت  التي  العربية،  اجلوائز  من  وعدد  القد�س«،  »و�سام  نحو  الفل�سطينية، 
ووليد اأبو بكر، ومو�سى احلافظ، وعادل �سمارة، وحممود �سقري، وجهاد �سالح، واأبو عرب، ويو�سف 

اخلطيب، واأبو ال�سادق. 
الفل�سطيني« والتي حققتها  ال�سعر  لبيت  التاأ�سي�سي  التي جاءت يف »البيان  البنود اخلم�سة  اإىل  واإ�سافة 
املمار�سة اليومية لبيت ال�سعر على مدار عقد ون�سف من الزمن، فقد اأ�سهم بيت ال�سعر يف بعث ثقافة فل�سطينية 
معتمدة على ذاتها من حيث التمويل الفل�سطيني، اإذ مل ي�سع بيت ال�سعر نحو التمويل اخلارجي، بل اكتفى 
اإىل جتنيد دعم حملي مل ي�سهم وح�سب يف ن�رض  الفل�سطينية، وبادر  ال�سلطة  ال�سحيحة من  ببع�س املوازنات 
على  وباملجان،  لها،  وا�سعًا  توزيعًا  و�سِمَن  بل  واملل�سقات،  والن�رضات  واملالحق  واملجالت  الكتب  ع�رضات 
الأ�رضى الفل�سطينيني يف �سجون الحتالل )والذين اأ�سدر لهم بيت ال�سعر جملة خا�سة با�سم »جملة الأ�رضى« 
توقفت عند عددها اليتيم لعدم توافر املوازنات املطلوبة كذلك(، وتوزيع املن�سورات على املدار�س الفل�سطينية. 
فل�سطني«- يف  ال�سعر  »اأكادميية  بتاأ�سي�س  الطموح  م�رضوعه  على  يعمل  الفل�سطيني  ال�سعر  بيت  يزال  وما 
امل�رضوع الذي مايزال قيد التحدي والإجناز على غرار عديد الأكادمييات العاملية لل�سعر والكتابة الإبداعية، 
بالإ�سافة اإىل �سعي بيت ال�سعر اإىل تعميق م�رضوع بيوت ال�سعر العربية عرب توحيدها اأ�سوة بالحتاد العام 
لالأدباء والكتاب العرب حيث مت عقد اتفاقية تعاون مع بيت ال�سعر يف املغرب ومتت مناق�سة الفكرة، والعمل 

42. اأنظر الن�س الكامل للبيان:
http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=69613
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جاٍر ل�ستكمال فكرة التوحيد بالت�ساور مع بيت ال�سعر يف الإمارات، حيث كان بيت ال�سعر يف فل�سطني اأول من 
قرع اجلر�س ب�رضورة توحيد بيوت ال�سعر العربية. 

وبعد هذا امل�سح البانورامي للممار�سة الثقافية لبيت ال�سعر الفل�سطيني، ميكن القول اإن املقولة العالية 
التي وردت يف بيانه التاأ�سي�سي مل تكن »ق�رضًا على رمل« بل كانت »قوًل من حتته عمل« اإننا نرى يف »بيت 
ال�سعر« يف فل�سطني و�سيلة للمثقفني لتعميق م�رضوعهم الإبداعي وتكري�س دورهم يف تاأكيد احلرية وبنائها، 
ورغبتهم يف الإ�ساءة على جهد ال�سعر الفل�سطيني يف اإغناء احلياة وحرا�سة احللم. ل�سنا خ�سوم ال�سيا�سي، 
ول�سنا خطابه، اأي�سًا، ول�سنا بدياًل للموؤ�س�سة الثقافية بتعدد اإطاراتها وتنوع اأهدافها، بل ا�ستكماًل لدورها 
وحجمها ُي�ساف اإىل جهدها املبذول. اإن تاأ�سي�س »بيت ال�سعر« يف فل�سطني ل يعني على الإطالق اقرتاحًا للن�س 
اأو الكتابة، ول يحدد اجتاهًا بعينه، بقدر ما يوؤ�س�س لف�ساء الختالف واجلدل والقرتاح والتجريب والتجديد 
اجلغرافيا  حاجز  لتجاوز  فل�سطني  ومبدعي  �سعراء  من  حماولة  وهو  جتاربنا،  يف  اأعمق  هو  عما  والبحث 
وال�سيا�سة الذي فر�س تق�سيماته على واقعهم، نحو وحدة امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني، الوحدة املبنية على 
اأن  اإننا، �سعراء ومبدعي فل�سطني، نرى  العربي.  اجلدل واحلوار والتوا�سل وتثبيت ج�سورهم مع عمقهم 
اأو جهلهم، بكل ما حمله  الفل�سطيني، �سواء عرب ق�سد الآخرين  اإىل �سورة املثقف  اأ�سيف  ارتباكًا موؤملًا قد 
لإكمال  اإليه من حماولة  اأدى  ما  وكل  يف وطنه،  ودوره  الفل�سطيني  املبدع  ل�سورة  ت�سويه  من  الرتباك  هذا 
طوق العزل الثقايف الذي متار�سه �سلطات الحتالل الإ�رضائيلي على �سعبنا وثقافتنا بطوق عربي، ومن خالل 
م�سطلحات فقدت معناها وجدواها وحدودها... نعلن اأننا نرف�س فكرة التطبيع مبا هي رواية الآخر عنَّا وعن 
نف�سه، ولكننا ل نخلط بني �رضورة املعرفة و�رضورة تطوير اأدواتها، هذه ال�رضورة القادمة من خ�سو�سية 
املكان الفل�سطيني وحلظة ال�ستباك ال�سامل مع العدو املحتل يف كل زاوية من زوايا حياتنا، وهي معرفة ل 

ميكن لنا اأن نوا�سل دورنا دونها«.)43(
يه على نحو خاطئ  مل تكن مقولة بيت ال�سعر الفل�سطيني، اإذن، مق�سورة على ال�ساأن الثقايف، الذي يتم تلقِّ
بو�سفه نتاجًا �سعريًا وح�سب، بل كان على امتداد عقد ون�سف، حاماًل مهمًا للم�رضوع الثقايف الفل�سطيني، 
على ات�ساعه، وم�سهمًا فاعاًل يف مقاومة حماولت اخرتاقه، وذلك بالتزام بيت ال�سعر الفل�سطيني، اإىل جانب 
ال يف اللجنة الفل�سطينية  الحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني، اأوًل، يف مقاومة التطبيع وال�سرتاك الفعَّ

الوطنية ملقاطعة اإ�رضائيل و�سحب ال�ستثمارات منها وفر�س العقوبات عليها.

• االحتاد العام للكتاب واالأدباء الفل�سطينيني: »ا�ستعادة ال�سعار واخلارطة« 	
اأمانة عامة جديدة لالحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني، انَتَخَبْت  يف 22 �سباط 2010 مت انتخاب 
اآلية  دار يف حينه حول  الذي  الكبري  اللغط  الرغم من  لها. وعلى  اأمينًا عامًا  ال�سوداين  ال�ساعر مراد  بدورها 
النتخابات ونتائجها، الأمر غري امل�ستغرب يف ظل ثقافة التجزئة التي اأحدثتها التحولت ال�سيا�سية والثقافية 
مكانته  لالحتاد  واأعادت  العابرة  املحنة  تلك  جتاوز  من  نت  متكَّ اجلديدة  العامة  الأمانة  اإن  اإل  اأو�سلو،  بعد 
الفل�سطينية احلديثة متمثلة  الثورة  اأقل من عقد على انطالق  العام 1972، بعد  التي انطلق بها يف  ومقولته 

43. لقراءة الن�س الكامل لـ«البيان التاأ�سي�سي لبيت ال�سعر الفل�سطيني،« اأنظر:
http://www.ping-palestine.pna.ps/poetry/house/bian.html
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مبنظمة التحرير الفل�سطينية يف العام 1964.)44( ولعل اأول ما ا�ستعادته الأمانة العامة اجلديدة هو ال�سعار 
املحت�َسَنة  التاريخية  فل�سطني  خلفية خارطة  على  البندقية  مع  الري�سة  عناق  فيه  يظهر  الذي  لالحتاد  الأول 

ب�سنبلتني، ذلك اأن ال�سعار قد خ�سع لتغيريات خمتلفة قبل �سباط من العام 2010.  
لقد اأ�سهمت الأمانة العامة اجلديدة لالحتاد، واأمينها العام الذي اأم�سى ثماين �سنوات من ال�سرب والتحدي 
نها بيت ال�سعر، ولكن  يف اإبقاء بيت ال�سعر الفل�سطيني حيًا مبقولته وفعالياته، بتعميق املقولة الثقافية التي د�سَّ
على نطاق اأو�سع نظرًا للبعد التمثيلي الذي يتمتع به الحتاد كاأحد موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية، ل 
ال�سلطة الفل�سطينية، وما لذلك من تبعات على امل�ستويني املحلي والعربي. واإ�سافة اإىل الأن�سطة امل�سرتكة مع 
بيت ال�سعر الفل�سطيني، بخا�سة، ومع العديد من املوؤ�س�سات الفل�سطينية، عمومًا، والتي اندرجت �سمن اأو 
ا�ستكملت املحاور اخلم�سة التي ن�سط فيها بيت ال�سعر �سمن برنامج خا�س، فقد اأعاد الحتاد بعث الكثري من 

الثوابت الثقافية الفل�سطينية عرب من�سوراته، وفعالياته، وبياناته. 
ولعل من اأهم املقولت الثقافية وال�سيا�سية التي عمل الحتاد، باأمانته العامة اجلديدة، على ا�ستعادتها، 
الثقافة  »بيان  بعنوان:   ،2010 اآذار   18 يف  ال�سادر  لالحتاد،  الأول  البيان  بها  نطق  التي  املقولت  تلك  هي 

الفل�سطينية«)45( والذي ت�سمن:
اإعادة مو�سوعة ال�رضاع مع اإ�رضائيل  �سمن منظور يراه �رضاعًا بني حركة التحرر الوطني الفل�سطيني، . 1

اإ�رضائيل،  ووليدتها  ال�سهيونية،  احلركة  مع  العاملي،  التحرري  وامتداده  العربي  القومي  ومعينها 
احلقوق  با�ستعادة  اإل  يح�سم  ل  �رضاع  واأنه  اأوروبيًا.  املمركز  الغربي  لال�ستعمار  امتدادًا  بو�سفها 
الفل�سطينية يف الدولة، والعودة، وتقرير امل�سري �سمن حدود فل�سطني التاريخية )يف اإ�سارة اإىل تعريفها 

امليثاقي يف العام 1968(.
على الرغم من النوجاد �سمن �سياق �سيا�سي مت حتويل بو�سلته من حيث الثوابت الفل�سطينية وم�رضوع . 2

التحرر الفل�سطيني �سمن »ال�سلطة الفل�سطينية«، اإل اإن »احلل ال�سيا�سي« الذي يرتاأيه الحتاد ويعمل 
على حتقيقيه، هو »احلل امل�ستند اإىل �رضعية احلّق واحلقيقة الفل�سطينية التي ا�ستطاعت تاريخيًا يلَّ عنق 
الأمانة  فاإن  وعليه،  وخارجها.  التاريخية  فل�سطني  داخل  الفل�سطينيني  ماأ�ساة  لرتى  الدولية  ال�رضعية 
يف   الفل�سطينيني  حق  ا�سرتجاع  اأجل  من  الن�سال  لدعم  كلها  التمثيلية  طاقتها  �س  �ستكرِّ لالحتاد  العامة 
اأماكن تواجدهم املختلفة ، و�ستجعل من ق�سايا القد�س، والعودة، وتقرير امل�سري، وحترير الأ�رضى، 
ب�رضًا  الفل�سطيني،  الوطن  توحيد  واإعادة  العن�رضي،  والف�سل  ال�سّم  وجدار  ال�ستيطان،  ومقاومة 

واأر�سًا وحكايًة، بنودًا دائمة على جدول اأعمالها«. 
اإن املجال احليوي لعمل الحتاد هو فل�سطني التاريخية، وجتمعات الفل�سطينيني يف ال�ستات )وبخا�سة . 3

الحتاد يف دم�سق(، وقد تبلر حتقيق هذا املجال من خالل عمل الحتاد على توحيد اأمانته العامة يف ال�سفة 
اج على  ل، وال�سجالت التي دارت حول النتخابات ونتائجها، اأنظر حوارنا مع في�سل درَّ 44. ملزيد من التف�سيالت حول اأجواء هذا التحوُّ
�سفحات ملحق �سحيفة الأيام الفل�سطينية، »اأيام الثقافة«: عبد الرحيم ال�سيخ، »انتخابات الأمانة العامة لحتاد الكتاب الفل�سطينيني: 
�سباط 2010(، 28، في�سل  الأيام )23  اج«،  درَّ اإىل في�سل  ت�سجيلية مفتوحة  انت�سار احلقيقة وال�رضعية-ر�سالة  تاريخية من  درو�س 

اج، »حول واقع الحتاد العام للكتاب الفل�سطينيني: اأقل من وطن واأكرث من احتاد،« الأيام )13 اآذار 2010(، 30.   درَّ
45. اأنظر الن�س الكامل للبيان:

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=69613
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الغربية، وغزة، وال�ستات، وامل�ساهمة الفاعلة يف تاأ�سي�س الحتاد العام للكتاب يف فل�سطني املحتلة يف العام 
1948. وبعد �سنتني من اإعالن ذلك، لتوحيد البعد التمثيلي للم�رضوع الثقايف الفل�سطيني، واإن تعددت 
طرائق تعبريه واجتاهاتها، فقد تكلل بالنجاح بدرجة كبرية يب�رض بتوحيد اجل�سد الثقايف الفل�سطيني، 
ثقافة  الوطني، وترويج  للم�رضوع  ال�سيا�سي  امل�سار  العربي، وت�سحيح  القومي  العمق  والتوا�سل مع 
ال�ستعمار  لكيان  والقت�سادية  والأكادميية  الثقافية  املقاطعة  ودعم  التطبيع،  وحماربة  املقاومة، 

ى على جرائمه، اأو �سوغ  فا�سيته وعن�رضيته يف العامل. ال�سهيوين وما ارتبط به، اأو غطَّ
العمل على تعزيز ثقافة املقاومة، فرديًا وموؤ�س�سيًا، يف ظل �سيادة اأجندات »الليربالية اجلديدة التي تروج . 4

لها بيادق ال�ستعمار، قدميه وجديدة، لتمييع كل مقولة وطنية يف فل�سطني، ولبنان، والعراق وغريها من 
جغرافيات الوطن العربي اجلريح« وتعزيز ال�رضعية الوطنية الفل�سطينية، ورفعها فوق كل ال�رضعيات.   
لقد اأ�سهم هذا التناغم بني امل�رضوع الثقايف لبيت ال�سعر الفل�سطيني، والأجندة الوطنية اخلالية من �سوائب 
الواقع ال�سيا�سي اجلديد بعد اأو�سلو لالحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني، يف اإعادة ت�سويب امل�رضوع 
ته، كم�رضوع ثقايف مقاوم بامتياز، ل يرى يف »ثقافة املقاومة« اإل اأ�سا�سًا اأوًل للتحرر  الثقايف الفل�سطيني برمَّ

والتنمية. 

5. ثقافة املقاومة الفل�سطينية بني »اخلطط« واخلطوط: 2013-1993
منوذج  )من  كافة  باأ�سكالها  الفل�سطينية   املقاومة  ثقافة  عن  ة  املعربِّ الثالثة  النماذج  ا�ستعرا�س  يف  لعل 
املقاومة امل�سلحة يف معركة خميم جنني )ني�سان 2002( مرورًا بنموذج املقاطعة الثقافية والأكادميية لإ�رضائيل 
اإطار  يف  مديرية  بو�سفه  هيكليًا  )املندرج  الفل�سطيني  ال�سعر  بيت  بنموذج  وانتهاًء  العاملية،  املقاطعة  وحركة 
وزارة الثقافة الفل�سطينية( والحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيني )املندرج تاريخيًا بو�سفه احتادًا يف 
اإطار موؤ�س�سات منظمة التحرير الفل�سطينية(... لعل يف ذلك ما يغني عن ا�ستعرا�س مزيد من النماذج من حيث 
الروؤيا، لكنه ل يغني، بالتاأكيد، عن درا�سة مناذج اأخرى ناجحة يف تد�سني امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني امل�ستند 
اإىل ثقافة املقاومة بو�سفها �رضطًا للتحرر، ناهيك عن كونها �رضطًا �رضوريًا للتنمية امليثاقية.)46( وعلى الرغم 
من انتماء كل من بيت ال�سعر والحتاد، ر�سميًا، ودون اأدنى �سك �سكليًا، للموؤ�س�سة الر�سمية الفل�سطينية، اإل 
ل خروجًا نبياًل عن خطاب املوؤ�س�سة الر�سمية وممار�ستها  اإن م�رضوعهما الثقايف، يف النظر واملمار�سة، ي�سكِّ

ال�سيا�سية والثقافية.
والأدباء  للكتاب  العام  والحتاد  ال�سعر  بيت  جتربة  وبخا�سة  التجارب،  هذه  من  ال�ستفادة  وبغية 
العديد من  التزمتا على نحو مبدئي �سارم »بخطهما« املعلن، يف ظل وجود  اللتني  الفل�سطينيني، التجربتني 
»اخلطط« اجليدة والتطبيقات الرديئة مل�رضوع ثقايف فل�سطيني لدى كل من املوؤ�س�سة الر�سمية وبع�س املبادرات 
ي املالمح  من قبل املجتمع املدين... كان لزامًا ا�ستعرا�س روح هذه اخلطط واأطرها العامة لالإ�سهام يف تق�سَّ
العامة مل�رضوع ثقايف مقاِوم، ذلك اأن التنمية الوطنية امليثاقية ل ت�ستقيم دون مراجعة جدية للم�رضوع الوطني 
الفل�سطيني عمومًا، ورافعته الثقافية ب�سكل خا�س، اإذ توالت جمموعة من املبادرات التقييمية والتخطيطية 

للثقافة الفل�سطينية.
46. هناك بع�س الدرا�سات التي كتبت يف هذا ال�سياق، لكنها تفتقر اإىل الر�سد املنهجي لواقع ثقافة املقاومة الفل�سطينية. اأنظر، على �سبيل 

املثال: غازي ال�سوراين، حما�رضات يف التنمية واملقاومة )بريزيت: معهد درا�سات التنمية يف جامعة بريزيت، 2002(. 
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يل، لي�س ثمة من ادعاء ب�سموليته، للخطط والأطر ال�سرتاتيجية »لتنمية« احلقل الثقايف يف  ففي م�سح اأوَّ
فل�سطني قبيل حقبة اأو�سلو وحتى اللحظة، اأمكن العثور على اأربع خطط و»م�ساريع« ثقافية، هي: 

• امل�سروع الثقايف الفل�سطيني )1993(	
وقامت على اإعداده )على �سكل ملف فكري تف�سيلي( جملة كنعان، وهي جملة فكرية �سيا�سية ت�سدر عن 
مركز اإحياء الرتاث يف الطيبة، يف عددها املزدوج )21-22( للعام 1993 )47(، وميكن و�سف هذا »امل�رضوع« 
باأنه جمموعة من الأوراق الفكرية، الت�سخي�سية على نحو اأكادميي يف غالبها، حتتوي حماولة  جلمع �ستات 
نات امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني« جغرافيًا و�سيا�سيًا. ومما يزيد من ال�سبغة الت�سخي�سية، ل التخطيطية،  »مكوِّ
لهذا امل�رضوع هو م�ساركة مثقفني وباحثني نخبويني متعددي امل�سارب الفكرية وال�سيا�سية يف �سياغة اأوراقه، 
مثل: عزمي ب�سارة، وعادل �سمارة، واإبراهيم اأبو لغد، وعبد اللطيف الربغوثي، وعزيز حيدر، وعو�س عبد 
الفتاح، وعي�سى اأبو �سم�سية، �سمن اآخرين. كما افتقر امل�رضوع اإىل امل�ساهمات ذات البعد املوؤ�س�سي وامليداين 

والتخطيطي، وافتقر كذلك اإىل وجود م�ساهمات من غزة ومن ال�ستات الفل�سطيني. 
وهنا جتدر الإ�سارة اإىل �رضورة عدم اخللط بني هذا امللف، وملف اآخر �سبيه، اأ�سدرته موؤ�س�سة )با�سم 
مها جمموعة  وعنوان �سبيهني للمفارقة(، وهو: »امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني« الذي جاء على �سكل اأوراق قدَّ
مثقفني فل�سطينيني لـ»التجمع الفل�سطيني للرتبية من اأجل التنمية« الذي ي�رضف عليه معهد كنعان الرتبوي 
عبارة عن »�رضاكة  الن�رضة(  نف�سه يف مطلع  ف  يعرِّ )كما  العام 1997، وهو  اأ�س�س يف غزة يف  الذي  النمائي 
هي:  اأهلية،  وموؤ�س�سات  والريا�سة،  ال�سباب  بوزارة  ممثلة  حكومية  موؤ�س�سات  بني  فل�سطينية-فل�سطينية 
املركز الفل�سطيني حلقوق الإن�سان، ومركز �سوؤون املراأة، وجمعية ال�سبان امل�سيحية، وجمعية الثقافة والفكر 

احلر.«)48(
• امل�سروع الثقايف الفل�سطيني وا�سرتاتيجيته امل�ستقبلية )2003(	

ت لندوة نظمت يف القاهرة يف متوز من العام 2003 بتنظيم  وهو عبارة عن اأوراق راأي ودرا�سات خلفية اأُِعدَّ
من املجل�س الأعلى للرتبية والثقافة يف فل�سطني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفل�سطينية، وبدعم من املجل�س 
الأعلى للثقافة يف م�رض. وم�ساركة جمموعة من املثقفني والباحثني الفل�سطينيني.)49(وما مييز هذا امل�رضوع 
اأن امل�ساهمات الواردة فيه جاءت من  اجلغرافيات الفل�سطينية املختلفة �سمن فل�سطني التاريخية وال�ستات، 
ومن مثقفني وباحثني من املوؤ�س�سة الر�سمية الفل�سطينية، �سواء اأكانت ال�سلطة الفل�سطينية اأو منظمة التحرير 

الفل�سطينية، ومن م�ستقلِّني وفاعلني يف املجتمع املدين الفل�سطيني. 
كما ميتاز هذا امل�رضوع )عن �سابقه الذي اأ�سدرته جملة كنعان( بوجود بع�س القرتاحات العملية املمتازة 
بنظرتها ال�سرتاتيجية من حيث التخطيط، واأخرى جديدة مل يتنبه اإليها امل�رضوع ال�سابق )رمبا لعدم وجود 
اإطار �سلطوي يف حينه( نحو اإدارة ال�سيا�سيات الرتبوية، والرتاث الثقايف، والت�رضيعات الثقافية. وقد �سدر 

47. مركز اإحياء الرتاث-الطيبة، كنعان، العددان 11-12، )كانون الثاين-�سباط 1993(. 
48. التجمع الفل�سطيني للرتبية من اأجل التنمية، امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني )غزة: معهد كنعان الرتبوي النمائي، 2003(. 

49. املجل�س الأعلى للرتبية والثقافة-فل�سطني، امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني وا�سرتاتيجيته امل�ستقبلية )رام اهلل: املجل�س الأعلى للرتبية 
والثقافة-فل�سطني، 2003(. 
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الفل�سطينية«  الثقافة  حول  القاهرة  »بيان  بعنوان:  بيان،  �سنامها  ذروة  امل�رضوع  هذا  كان  التي  الندوة  عن 
بتاريخ 26 متوز 2003، ت�سمن اأهم اخلطوط العري�سة التي جاءت عليها الندوة على م�ستوى املبادئ العامة 
يف  الفل�سطينية  الثقافة  ووحدة  العربية،  لالأمة  وانتماوؤه  الفل�سطيني  ال�سعب  وحدة  وهي:  وال�سيا�سات،)50( 
الوطن وال�ستات ووحدة املثقفني الفل�سطينيني يف ت�سكل ال�سخ�سية الفل�سطينية، وتوا�سل امل�رضوع الثقايف 
الفل�سطيني مع معينه العربي لأداء دوره التاريخي يف مواكبة اآثار النكبة والرد عليها، ومركزية الدميقراطية 
يف امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني الالزم لبناء جمتمع دميقراطي فل�سطيني، واندراج امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني 

�سمن امل�رضوع الثقايف والرتبوي الإن�ساين. 

• اخلطة الوطنية للثقافة الفل�سطينية )2006(	
وقام على اإعدادها املجل�س الأعلى للثقافة مب�ساركة دائرة الثقافة يف منظمة التحرير الفل�سطينية ووزارة 
البند  يف  املذكور  امل�رضوع  يف  املقدمة  لالأوراق  كخال�سة  اخلطة  هذه  وتبدو  الفل�سطينية،  ال�سلطة  يف  الثقافة 
ال�سابق بعد اأن متت درا�ستها وجرى نقا�سها تف�سيليًا كما يرد يف مقدمة اخلطة يف نابل�س وعمان وغزة ورام 
اهلل.)51(ومن الطريف اأن هذه اخلطة من�سورة يف كتاب باللغتني العربية والإجنليزية. قد ل تكون الإجنليزية اإل 
اإ�سارة عابرة على ات�سام هذه اخلطة بنزوع وا�سح نحو املاأ�س�سة وح�سا�سيات »التخطيط ال�سرتاتيجي« يف 
لت موؤ�س�سات املجتمع الفل�سطيني، الر�سمية وكثري من املوؤ�س�سات املدنية، ما بعد اأو�سلو نحو طرائق  ظل حتوُّ
الليربالية اجلديدة واحلوكمة على نحو مزعج يف كثري من الأحيان. فبالرغم من احلاجة اإىل ن�سج موؤ�س�سي يف 
التخطيط ال�سرتاتيجي، وافتقار امل�ساريع واخلطط الثقافية ال�سابقة اإىل هذا النوع من التخطيط، اإل اإنه يف 

هذه اخلطة اتخذ منحى م�سيَّ�سًا نظرًا لإ�رضاف املوؤ�س�سة الر�سمية عليه.
مو�سعة  حاول  الفل�سطينية«  للثقافة  الوطنية  »اخلطة  لـ  وو�سف  عام،  تقدمي  على  اخلطة  ا�ستملت  لقد 
فل�سطني �سمن اجلهود العربية التي قدمتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األيك�سو( يف التخطيط 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  بها منظمة  تقوم  التي  ال�سرتاتيجية، وتلك  ال�سيا�سات  الثقايف ور�سم 
)اليون�سكو( ا�ستنادًا اإىل اإرث عربي وعاملي عريق يف هذا املجال. ويف »ال�سياق التاريخي،« اأو�سحت اخلطة 
طبيعة ال�رضاع مع احلركة ال�سهيونية واإ�رضائيل، كما اأملحت اإىل �رضورة تقا�سم الأدوار بني منظمة التحرير 
ُحِرَم  قد  الفل�سطيني  ال�سعب  واأن  »خا�سة  الفل�سطينية  الر�سمية  اإطار  يف  الفل�سطينية  وال�سلطة  الفل�سطينية 
لعقود طويلة منذ النتداب الربيطاين، ومنذ نكبة 1948 وحتى تاأ�سي�س منظمة التحرير الفل�سطينية، حرم من 

وجود موؤ�س�سة ترعى الآداب والفنون، وتعنى بامل�سهد احل�ساري يف فل�سطني«.)52(
اأما »مبادئ ال�سيا�سة الثقافية الفل�سطينية« التي اعتمدتها اخلطة، فقد ا�ستملت على ع�رضة مبادئ عامة، 
الفل�سطينية، وحقوق  احلياة  مناحي  كافة  يف وجه  كعقبة  الإ�رضائيلي  الحتالل  مركزية  على  الرتكيز  اأهمها 
الثقايف  امل�رضوع  اإدراج  يف  واملدنية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  ودور  والثقافية،  ال�سيا�سية  الفل�سطيني  ال�سعب 
الفل�سطينية وال�سعب  الأر�س  املبادئ على وحدة  اأكدت هذه  العربي والعاملي. وقد  الفل�سطيني �سمن معينه 
اأر�س �ستقام،  اأية  ثت عن الدولة وال�ستقالل مل حتدد الدولة ومل تو�سح على  الفل�سطيني، ولكنها حني حتدَّ

50. اأنظر الن�س الكامل للبيان يف امل�سدر ال�سابق، 457-455. 
51. املجل�س الأعلى للرتبية والثقافة، اخلطة الوطنية للثقافة الفل�سطينية )رام اهلل: املجل�س الأعلى للرتبية والثقافة، 2006(. 

52. امل�سدر نف�سه، 16. 
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وح�سب اأي برنامج �سيا�سي. هذا وقد جاءت »اأهداف اخلطة« على �سكل بنود تف�سيلية للروؤى العامة التي 
وردت يف بند مبادئ ال�سيا�سة الثقافية الفل�سطينية. 

والثقافة  الإن�سانية،  القيم  على  ا�ستملت  عامة،  مرجعيات  �سبعة  اإىل  انق�سمت  فقد  »املرجعيات«،  واأما 
الفل�سطيني،  والفكري  الثقايف  والرتاث  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  الأ�سا�س  والنظام  الإ�سالمية،  العربية 
للرتبية  العربي  املنظمة  عن  ال�سادرة  العربية  للثقافة  ال�ساملة  واخلطة  العربية،  الثقافية  الوحدة  وميثاق 
والثقافة والعلوم، واأهداف منظمة اليون�سكو ور�سالتها ووثائقها اخلا�سة بال�سيا�سات. ومع اأن املادة الثانية 
ن الإ�سارة اإىل اأن منظمة التحرير لفل�سطينية »تبا�رض  من النظام الأ�سا�س ملنظمة التحرير الفل�سطينية تت�سمَّ
م�سوؤولياتها وفق مبادئ امليثاق الوطني واأحكام هذا النظام الأ�سا�سي، وما ي�سدر ا�ستنادًا اإليها من لوائح 

واأحكام وقرارات«، اإل اإن امليثاق الوطني للعام 1968 مل ُيْذَكر، ن�سًا، يف املرجعيات. 
ويف اجلانب الأكرث تف�سيلية، من حيث و�سع الروؤى وال�سيا�سات واملرجعيات والأهداف، �سمن برامج 
عمل قابلة للتنفيذ، اأكدت اخلطة اأن »الأولويات« ت�ستمل على ع�رض جمالت اأ�سا�سية، هي: الآداب، والفنون، 
الثقافية(،  واملمتلكات  واملتاحف،  )الآثار،  الثقايف  والرتاث  واملخطوطات،  والفلكلور،  ال�سعبي  والرتاث 
وال�سناعات الثقافية، واملكتبات، واملناهج التعليمية، والتنمية الثقافية والدميقراطية، والأولويات امل�سرتكة 
اأ�سارت  اإنها  اإل  الثقافية« على نحو غري تف�سيلي،  القطاعات. ويف حني تناولت اخلطة »الت�رضيعات  ملختلف 
اإىل �رضورة اإجناز اإطار قانوين ي�ستمل على �سبعة قوانني اأ�سا�سية، اأهمها: قانون/نظام اإيداع امل�سنفات، 
غ، قانون  التفرُّ الدولة، قانون منح  الفكرية، قانون جوائز  امللكية  الثقافية، قانون  التنمية  قانون/�سندوق 

حماية الرتاث الثقايف، قانون حماية الفلكلور الوطني. 
ومنظمة  الفل�سطينية  ال�سلطة  بني  اجلهود  بت�سافر  جناحها  اخلطة  رهنت  الثقافة«،  »متويل  جمال  ويف 
الثقافية«،  التنمية  »�سندوق  وبتاأ�سي�س  اخلا�س،  والقطاع  املدين  املجتمع  وموؤ�س�سات  الفل�سطينية  التحرير 
امل�ستند اإىل قرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني بتاريخ 23 ت�رضين الثاين 2005، والذي كان من املفرو�س اأن 
ي�سادق عليه من قبل املجل�س الت�رضيعي. وقد �سادق عليها جمل�س الوزراء بتاريخ 8 كانون الثاين 2006. 
واأما »اآليات تنفيذ اخلطة الوطنية للثقافة الفل�سطينية«، فقد مت اقرتاح �سبع اآليات لتطبيق اخلطة، �سادت فيها 
لغة »احلوكمة« اجلديدة على اخلطاب الفل�سطيني، لكن اأهم هذه الآليات كان ت�سكيل »هيئة وطنية عليا« تعمل 

على تطبيق اخلطة ومعاجلة تنفيذها يف �سوء امل�ستجدات، وعلى مراحل، و�سمن نظام خا�س.   

• يف 	  )2013-2011 )الفل�سطيني(  الثقافة  قطاع  )ا�سرتاتيجية  القطاعية  اخلطة 
العام )2010(

وهي اخلطة الأ�سمل والأكرث تعددية من حيث فرق اإعدادها، وجمالت اهتمامها ومهنيتها. وقد ا�ستندت 
اإىل جهد �سابق للخطط التي اأعدت يف اإطار املوؤ�س�سة الفل�سطينية الر�سمية، وبخا�سة اخلطة الوطنية للثقافة 
اإطار  »يف  تاأتي  اأنها  اخلطة،  مفتتح  يف  الفل�سطينية،  الثقافة  وزيرة  اإ�سارة  من  الرغم  وعلى   )53( للعام 2006 
اإىل �سقف الكيانية ال�سيا�سية التي  اإ�سارة  اإنهاء الحتالل وبناء الدولة«)54( يف  برنامج احلكومة الفل�سطينية 
حتددها اأو�سلو، اإل اإن اخلطة تنمُّ عن وعي متميز بوحدة الأر�س وال�سعب واحلكاية الفل�سطينية. وقد �سارك 

53. ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ا�سرتاتيجية قطاع الثقافة 2011-2013 )رام اهلل: وزارة الثقافة الفل�سطينية، 2010(.  
54. اأنظر »كلمة الوزيرة �سهى الربغوثي«،  5. 
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يف اإعداد هذه اخلطة فريق عمل وطني �سمل ال�سلطة الفل�سطينية، ومنظمة التحرير الفل�سطينية، وموؤ�س�سات 
ن من )وزارة الثقافة، وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وزارة الرتبية  املجتمع املدين، واليون�سكو، وتكوَّ
وزارة  الدينية،  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  املحلي،  احلكم  وزارة  والآثار،  ال�سياحة  وزارة  العايل،  والتعليم 
اللجنة  الفل�سطينيني،  امل�رضحيني  رابطة  التعاون،  موؤ�س�سة  القطان،  املح�سن  عبد  موؤ�س�سة  املراأة،  �سوؤون 
يف  التاريخية  للمباين  رواق  و�سجل  املجتمعي،  للتعليم  تامر  موؤ�س�سة  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  الوطنية 
فل�سطني، ومعهد اإدوارد �سعيد الوطني للمو�سيقى( بالإ�سافة اإىل اليون�سكو. وقد حر�ست اخلطة، يف بنيتها 
اأق�سام  العامة، على ا�ستيفاء  عنا�رض التخطيط ال�سرتاتيجي القطاعي كافة من حيث ا�ستمالها على ثمانية 
وال�سيا�سيات،  والربامج  ال�سرتاتيجية،  واأولويات  وروؤيا  اخلطة،  اإعداد  ومنهجية  املقدمة  هي:  اأ�سا�سية، 

واملتابعة والتقييم، واملالحق املتعلقة بال�سيا�سات وتنفيذها وامل�ساورات بخ�سو�سها. 
فمن حيث »املنهجية واإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية،« اأعدت اخلطة على اأربع مراحل �سملت: الأوىل، ت�سكيل 
فريق وطني وفريق فني داعم بناء على قرار جمل�س الوزراء الفل�سطيني بتاريخ 17 اآب 2009، فيما ُعِنَيت 
الوطنية  »اخلطة  ت�سمنت  ال�سياق  هذا  يف  �سابقة  خطط  من  املرجعيات  وحتديد  الأدبيات  مبراجعة  الثانية 
بالإ�سافة  لالأعوام 2012-2010«،  الثقافة  لوزارة  ال�سرتاتيجية  الفل�سطينية« )2006(، و»اخلطة  للثقافة 
الفل�سطيني وغريه من اجلهات ذات  التقارير وامل�سوح ذات العالقة من  قبل اجلهاز املركزي لالإح�ساء  اإىل 
اأربعة   العالقة، ومت العمل يف املرحلة الرابعة على ا�ستكتاب باحثني لإجناز اأوراق درا�سية خلفية وداعمة يف 

ع�رض جماًل، ويف املرحلة الأخرية متت �سياغة اخلطة. 
الرواية  لرت�سيخ  خا�سة  »اأهمية  لإعطاء  جاءت  فقد  املوجهة«،  واملبادئ  القطاع  »روؤية  حيث  من  واأما 
التاريخية لل�سعب الفل�سطيني بحكم ما تعر�ست له من ت�سويهات على يد ال�ستعمار ال�ستيطاين العن�رضي، 
للحقوق  يكابده من ت�رضيد وتهجري وتغييب  الفل�سطيني من تطهري عرقي، وما زال  ال�سعب  له  وما تعر�س 
الإن�سانية والوطنية« ومن اأجل ذلك »مينح امل�رضوع الثقايف الفل�سطيني اأهمية خا�سة لإمناء الوعي التاريخي، 
اأ�سكال رواية هذا التاريخ، لأن هذه عنا�رض �رضورية لرتابط مكونات الثقافة الفل�سطينية وتعزيز  ولتنويع 
اأو�سع  اإتاحة  الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات، مع  ال�سعب  التوا�سل بني الأجيال وبني مكونات  القدرة على 
فر�س اأمام الأجيال اجلديدة لالإبداع والبحث والتعلم والتاأثري، يف عامل �رضيع التغري وت�سوده اأ�سكال �سارخة 
من الال م�ساواة يف توزيع املوارد وفر�س احلياة، واختالل �سديد يف ميزان القوى القت�سادي والع�سكري 
�ست روؤية اخلطة للثقافة الفل�سطينية، بالتايل: »ثقافة وطنية عربية اإن�سانية  والتكنولوجي«. وعليه، فقد تلخَّ
ومنفتحة  واجلمالية،  والدينية  وال�سيا�سية  الفكرية  التعددية  وت�سون  حترتم  ومتجددة  مبدعة  دميقراطية 
الن�سيج  والف�ساد، وتعزز  واملح�سوبية  وال�ستغالل  والقمع  الت�سلط  وجه  يف  وتقف  الأخرى،  الثقافات  على 
الجتماعي وت�سون الرتاث واحلكاية التاريخية لل�سعب الفل�سطيني، وتنمي املواطنة القائمة على احت�سان 

قيم امل�ساواة واحلرية والعدالة الجتماعية والكرامة الإن�سانية«)55(.
ويف ت�سخي�سها لـ »واقع الثقافة يف فل�سطني واأماكن ال�ستات«، عملت اخلطة على حتديد: مفهوم �سمويل 
الدولة  الفل�سطيني وغياب  ال�سعب  ت�ستت  اأمام  الفل�سطينية  الثقافة  للثقافة، وتر�سيم خطاطة ملحددات واقع 
امل�ستقلة من حيث: )1( تنوع املوؤثرات على الواقع الثقايف لتجمعات ال�سعب الفل�سطيني )وغياب املوؤ�س�سات 
الوطنية اجلامعة املعنية بال�ساأن الثقايف التي ت�سرتط حدًا اأدنى من املاأ�س�سة(، و)2( ت�سكيل �سمات خا�سة لكل 
جتمع فل�سطيني با�ستقاللية ن�سبية عن التجمعات الأخرى، و)3( احلاجة اإىل توليف بنية ثقافية مرنة تربط 
التمويل  و�رضوط  لتاأثريات  الثقايف  احلقل  انك�ساف  و)4(  وال�ستات،  الوطن  داخل  الثقافية  املوؤ�س�سات  بني 

55. امل�سدر نف�سه، 15. 
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اخلارجي، و)5( والفتقاد لدور متميز للجامعات الفل�سطينية يف الإنتاج والرتويج الثقايف والفني والبحثي 
ويف جمع وحفظ الرتاث، و)6( تعددية الت�رضيعات القانونية، و)7( افتقاد الثقافة لبنية حتتية مرتابطة، و)8( 
الأطفال،  اأدب  بتنمية  الكايف  الفل�سطينية، و)9( والهتمام غري  التقليدية  اليدوية  و�سعف الهتمام باحلرف 
معاناة  و)11(  التمثيلية،  لل�سمة  وافتقارها  الثقافية  والروابط  لالحتادات  املهني  الدور  وا�ستالب  و)10( 
ال�سرتاتيجي  التكامل  وعدم  و)12(  املختلفة،  حقوله  يف  املنا�سبة  الب�رضية  املوارد  توفر  من  الثقايف  احلقل 
اأنواع: املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه  يف العمل بني املوؤ�س�سات املختلفة العاملة يف احلقل الثقايف، وهي ثمانية 
احلكومية، واملوؤ�س�سات الأهلية، وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س، واملوؤ�س�سات الأجنبية واملمولون، واملوؤ�س�سات 
الدولية، واجلامعات، والهيئات املحلية والحتادات والروابط الثقافية، و)13( انعدام وجود خطط ثقافية 
وطنية �سمولية با�ستثناء ما قامت به وزارة الثقافة واملجل�س الأعلى للرتبية يف العام 2005 - 2006، و)14( 

وعدم وجود خطة قطاعية يف احلقل الثقايف حتى العام 2010. 
لت اخلطة »اأبرز التحديات التي تواجه قطاع الثقافة«  ويف ظل هكذا حمددات للثقافة الفل�سطينية، فقد �سجَّ
املهدد  والرتاث  الثقافية،  التنمية  لعملية  نة  املَمكِّ غري  والت�رضيعات  للثقافة  احلكومية  ال�سيا�سات  يف:  متمثلة 
بال�سياع، وحمدودية م�ساركة املواطنني يف الأن�سطة الثقافية وخا�سة يف الأماكن املهم�سة وال�ستات، و�سعف 
م�ساهمة املثقفني واملوؤ�س�سات الثقافية )الحتادات والروابط النقابية املختلفة( يف التنمية والتغيري، وغياب 
بنية حا�سنة وحمفزة على التناف�س الإبداعي، و�سعف البنية التحتية للثقافة يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية. 

اأهداف  اأربعة  على  اخلطة  ا�ستملت  اإذ  ال�سرتاتيجية«،  والأولويات  »الأهداف  حددت  فقد  ذلك،  وعلى 
ا�سرتاتيجية، هي: اإجناز ثقافة وطنية اإن�سانية متتاز باملرونة والإبداع والتعددية �سكاًل وم�سمونًا، وتبتعد عن 
ل اأ�سا�سًا لفل�سفة التعليم من املدر�سة للجامعة، وتعزز الرتابط الثقايف والجتماعي  اجلمود والنغالق وت�سكِّ
بني جتمعات ال�سعب الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات، وت�سمن بقاء موروث ثقايف لل�سعب الفل�سطيني حممي 
الثقافية  احلقول  يف  لالإبداع  وممكنة  وقانونية  وموؤ�س�ساتية  مادية  حتتية  بنية  وتنجز  ومتجدد،  وم�سون 
املختلفة. فيما تلخ�ست التوجهات ال�سرتاتيجية ب�ستة توجهات، هي: الت�سلُّح بالرتاث التعددي يف ال�رضاع 
من اأجل التحرر من ا�ستعمار ا�ستيطاين عن�رضي قائم على فكر �سمويل، وتو�سيع دائرة التعاطف والت�سامن 
ن احلرية للكاتب والأديب  مع الن�سال التحرري لل�سعب الفل�سطيني، والعمل على خلق بيئة دميقراطية توؤمِّ
والفنان والباحث كما للمواطن، وتوفري احلماية ل�ستقاللية احلقول الثقافية، واإبعادها عن تاأثريات التمويل 
التاريخية  احلكاية  و�رضد  الثقايف  واملوروث  التعددية  حلماية  اجلمعي  الوعي  وتعميق  و�رضوطه،  اخلارجي 
عنا�رض �رضورية  لكونها  التاريخ،  هذا  رواية  اأ�سكال  وتنويع  التاريخي،  الوعي  اإمناء  فيها  الفل�سطينية مبا 
ال�سعب  مكونات  وبني  الأجيال  بني  التوا�سل  على  القدرة  وتعزيز  الفل�سطينية  الثقافة  مكونات  لرتابط 
الفل�سطيني يف الوطن وال�ستات، ومنح اهتمام خا�س بالأجيال ال�سابة وتوليد الوعي لديهم ب�رضورة روؤية 
اأو�سع  للمجتمع والدولة احلديثة، واإتاحة  الدميقراطي  ل  الت�سكُّ ال�رضوط ال�رضورية لأ�س�س  التعددية كاأحد 
فر�س اأمام الأجيال اجلديدة لالإبداع والبحث والتعلم والتمكني يف عامل �رضيع التغري، وتن�سيط العمل الثقايف 
التجمعات  بني  والفكري  الثقايف  والتفاعل  التبادل  وتقوية  وتراكمي،  منهجي  ب�سكل  وال�ستات،  فل�سطني  يف 
واملجتمعات واجلاليات الفل�سطينية، مبا يغني الراأ�سمال الثقايف والفكري والجتماعي لل�سعب الفل�سطيني يف 

ن�ساله من اأجل التحرر وتقرير امل�سري والعودة.
هذا، وقد اأدرجت يف اخلطة قوائم تف�سيلية اأفرغت فيها الأهداف ال�سرتاتيجية على �سكل برامج  تت�سمن 
�سيا�سات واأهداف جزئية، وما ينبثق عنها من تدخالت، وخمرجات، وجهات منفِّذة، ومواقيت، وموازنات. 
كما ت�سمنت اخلطة يف الق�سم الأخري منها اإجراءات للمتابعة والتقييم، وجمموعة من املالحق التلخي�سية.    
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• االأطر القانونية وامليثاقية الناظمة ال�سرتاتيجيات التنمية الثقافية يف فل�سطني	
اإطار قانوين ناظم ل�سرتايجيات  الفل�سطيني من  الثقايف  ال�سابقة للم�رضوع  على الرغم من خلو اخلطط 
التنمية يف احلقل الثقايف، اإل ملامًا، فقد كانت اإحدى الأوراق اخللفية املقدمة لإعداد اخلطة القطاعية 2011-
2013 متخ�س�سة يف هذا املجال. فعرب مراجعة �ساملة لالأطر الت�رضيعية الفل�سطينية العامة، وتلك اخلا�سة 
م م�رض ق�سي�س، املدير احلايل لربنامج  بالثقافة، اأو باحلقول ذات العالقة املبا�رضة اأو غري املبا�رضة بالثقافة، قدَّ
كرامة، واملدير ال�سابق ملعهد احلقوق يف جامعة بريزيت، ورقة مفهومية يف العام 2010 بعنوان: »ال�سيا�سات 
الثقافية والإطار القانوين الناظم ل�سرتاتيجية تنمية الثقافة يف فل�سطني املحتلة للمرحلة القادمة«)56( تعمل 
الآثار  يتدارك  بحيث  الثقايف  املجال  يف  الت�رضيعية  ال�سيا�سات  م  ينظِّ قانوين  اإطار  وجود  اأهمية  اإبراز  على: 
ال�سلبية املتح�سلة عن تناق�سات امل�رضوع التنموي الليربايل ال�سائر نحو اقت�ساد ال�سوق احلر دون حمددات 
ظل  يف  الت�سليع  من  الفل�سطينية  للهوية  احل�ساري  املكون  من  هامة  اأجزاء  وحرا�سة  وطنية،  مرجعية  ذات 
ثقافة الأجنزة يف املجتمع املدين الفل�سطيني، واحلفاظ على الرتاث الثقايف التعددي بغ�س النظر عن »جدواه 

القت�سادية« حلماية الثقافة من امل�سادر التي لديها تطلعات مادية وا�سحة. 
لإيجاد  ال�سعي  فهو  ال�سياق،  هذا  يف  فل�سطني،  يف  الثقافية  للتنمية  قانوين  اإطار  وجود  من  الهدف  اأما 
تنظيم قانوين للحقل الثقايف اإىل غايتني مركزيتني: الأوىل، اإن�ساء حماية قانونية لثقافة على م�ستوى املبادئ 
للثقافة« يج�سد مبادئ القانون املتعلقة بحرية الإبداع، والفكر، والراأي،  اأ�سا�س  الد�ستورية، نحو: »قانون 
والتعبري، وما اإىل ذلك من مبادئ ذات عالقة مبا�رضة بالإنتاج الثقايف، والأخرى، تقييد القوانني التي ت�سعى 
والعمل،  والعمارة،  وال�سياحة،  والتعليم،  )كالتجارة،  اأخرى  حقول  يف  ن�ساطات  وحماية  وتقنني  تنظيم  اإىل 

وغريها( بحيث ل تنتق�س ممار�سًة اأو ن�سًا اأو �سمنًا من اأي من احلريات ال�رضورية لالإبداع الثقايف. 
الثقايف  امل�رضوع  لتد�سني  ا�ستعرا�سها  مت  التي  الأربعة  للخطط  تف�سيلة  قراءة  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 
للميثاق  اأو�سلو  اتفاقية  اإجها�س  من  الرغم  على  الزمن 2013-1993،  عقدين من  امتداد  على  الفل�سطيني، 
الوطني الفل�سطيني، وتعديله يف جل�سة املجل�س الوطني املنعقد يف غزة يف العام غزة يف العام 1996، وعلى الرغم 
لت التي جرت على امل�رضوع الوطني الفل�سطيني واأ�رضنا اإليها �سابقًا... هذه القراءة ل ترى  من كافة التحوُّ
اخلطط قد فارقت روح املواد الت�سع الأوىل يف امليثاق الوطني الفل�سطيني ال�سادر يف العام 1968 يف الدورة 
والفل�سطينيني،  فل�سطني،  من:  لكل  الفل�سطيني  الوطني  التعريف  عن  الفل�سطيني  الوطني  للمجل�س  الرابعة 
والفل�سطنة، التي تو�سح طبيعة ال�رضاع مع الهوية النقي�سة، وهي احلركة ال�سهيونية، وحتدد �سكل الن�سال 
بالكفاح امل�سلح طريقًا وحيدًا لتحرير فل�سطني، كما حتدد الغايات من هذا الن�سال باأنها حتقيق الدولة، والعودة، 
وتقرير امل�سري. وذلك، بطبيعة احلال، با�ستثناء التلعثم الذي بدا يف اخلطة القطاعية 2011-2013 يف اعتقاد 
اإطار م�رضوع �سالم فيا�س، رئي�س الوزراء الفل�سطيني،  وزيرة الثقافة الفل�سطينية باأن تلك اخلطة تاأتي يف 
كبرية  وبتفاوتات  الأربع  اخلطط  هذه  ا�ستندت  فقد  ذلك،  ومع  الدولة.«  واإقامة  الحتالل  بـ«اإنهاء  املو�سوم 
من حيث اللغة امل�ستخدمة واملالحظ عليها التاأثر مب�سطلحات املرحلة التنموية، وبخا�سة يف اخلطة القطاعية 
2011-2013، اإىل برنامج وطني ثقايف، ميكن و�سفه بامليثاقي، واإن مل ت�سفه اخلطط على هذا النحو، وذلك 

من حيث املبادئ ال�سيا�سية الثقافية الفل�سطينية، والأهداف، واملرجعيات، والأولويات.

56. م�رض ق�سي�س، »ال�سيا�سات الثقافية والإطار القانوين الناظم ل�سرتاتيجية تنمية الثقافة يف فل�سطني املحتلة للمرحلة القادمة« )ورقة 
غري من�سورة، 2010(. 
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وعلى كلِّ ذلك، ميكن للمرء القول اإن تنمية وطنية �سحيحة يف ال�سياق الفل�سطيني ل ميكن اأن يتم اإجنازها 
دون وجود ثقافة وطنية مقاِومة لل�رضط ال�ستعماري ال�سهيوين وا�ستطالته التي ن�ساأت على امتداد التاريخ 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة  نته  د�سَّ الذي  الفل�سطيني  الوطني  امل�رضوع  لت  حتوَّ اء  جرَّ احلديث  الفل�سطيني 
تلك  عن  نتجت  التي  اجلديدة  ال�ستالب  ثقافة  مقاومة  يعني  ما  للعام 1968،  الفل�سطيني  الوطني  امليثاق  يف 

لت.  التحوُّ
رها  توؤطِّ ول  امليثاقية،  الثقافة  اإىل  ت�ستند  ل  تنمية  اأية  اإن  بالقول  ال�ستخال�س  ميكن  فاإنه  ذلك،  وعلى 
م�ساريع  اأ�ساب  والذي  الفل�سطينية  الق�سية  يجتاح  الذي  ال�سيا�سي  للك�ساد  تنمية  �ستكون:  املقاومة،  ثقافة 
الفل�سطينية يف  ال�سلطة  اأو�سلو وتاأ�سي�س  اتفاقية  ق منذ  العام 1974، وتعمَّ الفل�سطينية منذ  احلركة الوطنية 
العام 1994، والك�ساد القت�سادي الذي ل يزيد اإل من فر�س التبعية لإ�رضائيل، والك�ساد الأمني الذي ينجرُّ 
اإل يف تعميق  ي�سهم  الذي ل  امل�ستعِمرين وم�ستوطناتهم، والك�ساد الجتماعي  لتاأمني م�سالح  يومًا بعد يوم 
الوعي  ة  اأحدث ر�سَّ الذي  الثقايف  ال�سيا�سي والقت�سادي، والك�ساد  ال�سامنة لنجاح امل�رضوعني  التناق�سات 

الالزمة للقبول بالهزمية وتاأبيد نتائجها.  
وقد اأثبت تعدد التجارب يف ثقافة املقاومة بعد اأو�سلو اأن اجلمع بني خيارات املقاومة لي�س ممكنًا وح�سب، 
بل هو �رضوري ل�ستثمار طاقات ال�سعب الفل�سطيني واأن�ساره يف حركة الت�سامن العاملية يف حدود فل�سطني 
التاريخية وال�ستات، ذلك اأنه ل تنمية وطنية م�ستدامة ت�ستثني اأي خيار من خيارات املقاومة التي ُتعد بحق 
»اأن�سنًة للتاريخ« من باب اإتاحة املجال اأمام الفل�سطينيني ملمار�سة اإن�سانيتهم عرب خياراتهم امل�رضوعة لأ�سكال 

املقاومة التي متكنهم من الدفاع عن هذه الإن�سانية. 
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واآفاق احلركات االجتماعية

طارق دعنا
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تعنى هذه الورقة بت�سليط ال�سوء على م�سامني نظرية ما بعد التنمية ومدى مالءمتها لل�سياق الفل�سطيني 
احلايل خ�سو�سا فيما يتعلق باآفاق بناء حركات اجتماعية مقاومة ت�ستند اإىل القواعد اجلماهريية وال�سيا�سات 
التحررية والثقافة املحلية واملخزون الكفاحي الهائل لل�سعب الفل�سطيني.  تقدم الورقة خال�سة امل�ساهمات 
النظرية لرواد نظرية ما بعد التنمية، التي  تتجه اأ�سا�سًا نحو دح�س امل�سامني الثقافية واملعرفية للتيار التنموي 
ال�ستعمارية  الطبيعة  و�سامل  كلي  ب�سكل  تتجاوز  حيوية  بدائل  تقدم  ان  وحتاول  اجلنوب  دول  يف  املهيمن 
لالأيديولوجية التنموية املفرو�سة غربيا. كما حتاول الورقة الربط ما بني امل�سامني اجلوهرية لهذه النظرية 
وبني احلالة الفل�سطينية يف فرتة ما قبل اأو�سلو حيث جت�سدت العديد من اأوجه التنظيم ال�سيا�سي-الجتماعي 
اىل حد كبري طابع احلركات الجتماعية،  اأخذت  التي  املحلية  الأطر اجلماهريية واملنظمات  عنه  التي عربت 
ويف نف�س الوقت ت�سدد الورقة على اأن و�سع بدائل لنظام التنمية القائم يجب اأن ياأخذ بعني العتبار جتارب 
تنموية مهمة اأدارها الفل�سطينيون يف ال�سابق.  كما ت�سدد الورقة  على اأن امل�سار التنموي املتبع منذ اأو�سلو 
حتى اللحظة هو ذو اآثار تدمريية على امل�ستويات املختلفة، وي�ساهم ب�سكل منهجي يف تنمية البنية ال�ستعمارية 
يف املناطق املحتلة مما يتطلب العمل على خلق بدائل لنظام التنمية املهيمن ت�سرتجع مكونات املقاومة وتعمل 
على رفع الوعي ال�سيا�سي والجتماعي وتعبئة القطاعات املجتمعية املختلفة من اأجل حتدي الأمر الواقع عرب 

جتاوز قنوات التنمية الر�سمية مبا يف ذلك ال�سلطة ال�سيا�سية الر�سمية و املنظمات غري احلكومية.

من اأو�سلو اإىل الفيا�سية: تنمية االحتالل

تعترب اتفاقية اأو�سلو املوقعة عام 1993 نقطة حتول نوعي يف التاريخ الفل�سطيني احلديث بحيث مت ال�سماح 
ملنظمة التحرير الفل�سطينية بال�رضوع يف عملية بناء دولة يف املناطق املاأهولة بال�سكان يف ال�سفة الغربية وقطاع 
غزة وو�سع ركائز لنظام اقت�سادي ي�سرت�سد مببادئ اقت�ساد ال�سوق احلر. ومنذ تد�سني هذه العملية بداأ 
الفل�سطينيون با�ستخدام لغة القت�ساد الر�سمي كالنمو وال�ستثمار، واأ�سبح من املاألوف تداول خطاب التنمية 
ذي املرجعية الدولية وامل�سطلحات الجتماعية القت�سادية املدعمة مبنطق الح�ساءات والرقام واجلداول. 
ويف خ�سم هذه الديناميكية اجلديدة مت حتويل مركز اهتمام الراأي العام الفل�سطيني اىل ق�سايا بناء الدولة 
والدمقرطة والنتخابات واملجتمع املدين وحكم القانون واملواطنة والإ�سالح ورواتب القطاع العام، وغريها 
تبقى هناك اختالفات  لكن  الراأ�سمالية.  العوملة  اندجمت يف نطاق  التي  النامية  الدول  ال�سائعة يف  الأمور  من 
بنيوية عميقة بني دول العامل الأخرى ذات ال�سيادة وبني الو�سع الفل�سطيني ال�ستثنائي القابع حتت �سيطرة 
الع�سكري وال�ستعمار ال�ستيطاين امل�سيطر ب�سكل تام على الأرا�سي واملوارد، واملتحكم باحلياة  الحتالل 
اليومية للفل�سطينيني مبا يف ذلك قرارات اأفراد النخب ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتهم الر�سمية التي اأن�ساأتها اتفاقية 
اأو�سلو. وبعد ما يقارب  العقدين  على توقيع اتفاقية اأو�سلو، مل يتمكن الفل�سطينيون من بناء دولتهم، ول من 
حت�سني اأو�ساعهم القت�سادية. وكانت النتيجة الطبيعية  لنموذج التنمية املعمول به هو الف�سل الذريع، وذلك 

لكونه خارج �سياق املتطلبات الأ�سا�سية للواقع الفل�سطيني. 

مل تاأت اتفاقية اأو�سلو �سامنا لل�رضوط الإ�رضائيلية ال�سيا�سية والأمنية وا�ستكمال ال�سيطرة الكولونيالية 
على ارا�سي وم�سادر املناطق الفل�سطينية املحتلة عام 1967 فح�سب، بل اأي�سا ا�ستجابة فورية ملتطلبات اإعادة 
هيكلة القت�ساد ال�رضائيلي نحو اقت�ساد ال�سوق احلر والتي بداأت يف العام 1985 و تطلبت مناخا مالئما 
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من ال�ستقرار ال�سيا�سي ل�ستقطاب روؤو�س الموال الجنبية وال�ستثمارات.)1( وقد �سكلت النتفا�سة الأوىل 
امتام  اأجل  من  ال�رضائيلية  احلكومة  رغبته  الذي  ال�سيا�سي  لال�ستقرار  متوقع  تهديدا غري   1987 العام  يف 
اأو�سلو مبثابة طوق جناة ي�سمن اعادة  جناح عملية التحولت البنيوية يف القت�ساد، وبالتايل كانت اتفاقية 
كقوة  ا�رضائيل  واعفاء  الفل�سطينية،  وامل�سادر  املقدرات  على  ال�رضائيلية  الهيمنة  ا�ستمرار  مع  ال�ستقرار 
احتالل من التزاماتها اجتاه ال�سكان، وذلك عن طريق نقل معظم ال�سالحيات املدنية اىل ال�سلطة الفل�سطينية. 
الواقع  فهم  يف  بالغة  اأهمية  ال�سالم«  »عملية  عليه  ارتكزت  الذي  القت�سادي  للمنطق  كان  ذلك،  على  عالوة 
التنموي الفل�سطيني بحيث اأنها قامت على اأ�س�س ما ي�سمى »�سالم الأ�سواق«)2( والذي ي�سع م�ساألة الرفاه 
القت�سادي كموؤ�رض اأ�سا�س لنجاح عملية ال�سالم مع جتاهل تام للم�سائل ال�سيا�سية املحورية التي �سكلت لب 

ال�رضاع على مدى �ستني عاما من الحتالل. 

نتيجة لذلك كان للتدخالت اخلارجية للموؤ�س�سات املالية الدولية ووكالت التنمية الغربية والتمويل الأجنبي 
املوجه �سيا�سيا  دور اأ�سا�س يف برجمة القت�ساد الفل�سطيني، وت�سميم برامج التنمية التي تتالءم و�رضوط 
ب�سكل  بنودها  على  التي طغت  باري�س  كاتفاقية  اقت�سادية  اتفاقيات  من  عنها  وما متخ�س  اأو�سلو  اتفاقيات 
تام ال�سرتاطات ال�رضائيلية املتمثلة يف »رغبة النخبة القت�سادية ال�رضائيلية بتحويل املناطق الفل�سطينية 
املحتلة عام 1967 من م�رضوع احتالل ع�سكري مبا�رض اىل م�رضوع كولونيايل جديد«)3( وبذلك تكون ال�سلطة 
املالية  املوؤ�س�سات  وروؤية  منظور  على  بناء  اقت�ساده  ت�سميم  يتم  التاريخ  يف  �سيا�سي  كيان  اأول  الفل�سطينية 
التفاقيات مبثابة خطوات تدريجية نحو فك الرتباط القت�سادي  الأمر مل تكن هذه  املعوملة.)4( ويف حقيقة 
وال�سيا�سي بني البنية ال�ستعمارية والأر�س املحتلة، بل على العك�س متاما، فقد مثلت هذه التفاقيات نقطة 
حتول يف �سكل واأ�سلوب الهيمنة ال�ستعمارية على املوارد واملقدرات الفل�سطينية بحيث مت اإعادة اإنتاج ال�سيطرة 
من �سكلها الق�رضي املبا�رض اإىل تبعية مماأ�س�سة وتوافقية معرتف بها عربيا ودوليا، �ساهم يف خروجها اإىل حيز 

الوجود اإقرارها من قبل طرف  فل�سطيني يتمتع ب�سفة التمثيل ال�رضعي.

انعكا�سات  وتوابعها  اأو�سلو  لتفاقيات  القت�سادية  للمنافع  بالن�سبة  الإ�رضائيلية  للروؤية  كان  وبالفعل، 
ايجابية على منو القت�ساد ال�رضائيلي، ففي الفرتة ما بني 1994 اىل 2000 حلقت موؤ�رضات الناجت املحلي 
كان  الهائل،  الدويل  التمويل  من  الرغم  وعلى  ذلك،  من  العك�س  وعلى   .%14٫2 اإىل  ا�رضائيل  يف  الإجمايل 
القت�ساد الفل�سطيني يف الفرتة نف�سها يتدهور ب�سكل غري م�سبوق مع ارتفاع كبري يف ن�سبة العاطلني عن العمل 
والفقر وهبوط الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  3٫8 %.)5( علق رجل العمال ال�رضائيلي بيني جاون على الداء 
القت�سادي ال�رضائيلي يف هذه الفرتة بقوله »باأن مثل هذا النمو كان من غري املمكن ان يحدث بدون ال�رضوع 

بعملية ال�سالم«.)6( 
1. Nitzan ٫J. Bichler٫ S. “The Global Political Economy of Israel”. London and Sterling٫ Virginia: 
Pluto Press٫)2002(.
2. Bouillon٫ M٫ “The Peace Business: Money and Power in the Palestine-Israel Conflict” .London: 
IB Tauris٫ )2004(.
3. Hever٫ Shir. “The Political Economy of Israel’s Occupation”. Pluto Press٫ )2010(٫ p.12.
4. Samara٫ Adel )2001(. Epidemic of Globalisation: Ventures in World Order٫ Arab Nation and 
Zionism. Palestine Research and Publishing Foundation٫ USA. 92
5. Gordon٫ Neve. “Israel’s Occupation”. University of California Press٫ Berkeley CA. )2008(
6. Shafir٫ G. Peled٫ Y. “Being Israeli: The Dynamic of Multiple Citizenship”. Cambridge 
University Press )2002(٫ p.259.
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واملعروفة  الغربية  والأكادميية  العالمية  الدوائر  بحما�س  تداولتها  الأخرية ظاهرة  ال�سنوات  يف  برزت 
ال�سلطة  وزراء  ورئي�س  الدويل  النقد  �سندوق  يف  ال�سابق  املوظف  جنم  �سعود  اإىل  ن�سبة  »الفيا�سية«،  با�سم 
الفل�سطينية ال�سابق �سالم فيا�س. توؤ�رض هذه الت�سمية اإىل م�رضوع �سيا�سي اقت�سادي وثقايف بداأت تتج�سد 
مالحمه يف موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية وتتغلغل يف املجتمع الفل�سطيني عرباليات التنمية املن�سو�س عليها 
يف الربامج املتوالية التي قدمتها حكومة فيا�س منذ العام 2008.  يرتكز برنامج �سالم فيا�س الهادف اإىل 
بناء دولة على برنامج تنمية يتميز بالتقنية املفرطة وذلك عرب بناء موؤ�س�سات الدولة بناء على معايري احلكم 
الدولية التي �سممتها املوؤ�س�سات املالية الدولية كالبنك الدويل و�سندوق النقد، والت�سديد على دور القطاع 
اخلا�س كمحرك اأ�سا�سي لعجلة القت�ساد، وحكم القانون بهدف �سمان ال�ستقرار ال�سيا�سي وخلق فر�س 
يذهب  ال�ستعمارية.  للبنية  اأو حتدي  مقاومة  ا�سرتاتيجية  اأي  دون  والزدهار من  النمو  لتحقيق  اقت�سادية 
رجا اخلالدي و�سبحي �سمور اإىل القول اإن �سل�سلة برامج التنمية التي يقدمها فيا�س تعك�س ترجمة خمل�سة 
لعقيدة الليربالية اجلديدة التي جت�سدها موؤ�س�سات بريتون وودز ذات الأجندة ال�سيا�سة القت�سادية املعلنة يف 
عقيدة ما ا�سطلح على ت�سميته باجماع ما بعد وا�سنطن، وجمموعة البنك الدويل، و�سندوق النقد الدويل، منذ 

اأواخر ت�سعينات القرن املا�سي.)7(

اذن، ان اأهم ما تقدمه الظاهرة الفيا�سية يف امل�سهد الفل�سطيني اجلديد هو رزمة م�ستوردة من �سيا�سات 
بدورها على  تقت�رض  املحافظة والتي ل  الراأ�سمالية  املوؤ�س�سات  اأعرق  اأروقة  امل�سممة يف  الليربالية اجلديدة 
تنظيم  يف  الدولة  دور  والغاء  واخل�سخ�سة  القت�سادي  التحرير  على  ت�سدد  كال�سيكية  اقت�سادية  �سيا�سات 
القت�ساد وازالة القوانني احلمائية من طريق ال�رضكات ال�سخمة وراأ�س املال العابر للقارات بل يتجاوزها اىل 
حد التاأثري الثقايف عرب التغلغل العميق يف البنى الجتماعية وذلك عرب خلق حقل موؤ�س�ساتي كامل من الهيئات 
واأفكارًا  قيمًا  موجه  ب�سكل  تبث  التي  التنموية  وامل�ساريع  احلكومية  غري  واملنظمات  والأكادميية  الإعالمية 
الليربالية  اأن  على  الباحثني  العديد من  يتفق  املهيمن.  القت�سادي  ال�سيا�سي  التيار  واأهداف  تن�سجم  وروؤى 
اجلديدة ل متثل بحد ذاتها �سيا�سات اقت�سادية فقط بقدر ما هي ايديولوجية ذات منبع فل�سفي وثقايف، وان 
متكنها من اخرتاق الوعي املجتمعي ميثل اأحد اأ�سكال المربيالية الثقافية. يعرف هربرت �سيلر المربيالية 
الثقافية بانها »جمموعة من العمليات التي ترغم املجتمعات بالندماج يف النظام العاملي احلديث وذلك يتم عرب 
اجتذاب الطبقات املهمينة فيها عرب فر�س ال�سغوط عليها او ق�رضها او ر�سوتها من اأجل العمل على ت�سكيل 
موؤ�س�سات اجتماعية تقوم  بن�رض وتعزيز القيم الثقافية والهياكل الجتماعية التابعة للمركز املهيمن للنظام 

الراأ�سمايل«.)8(

الالفت لالهتمام يف برنامج �سالم فيا�س اأنه ي�سرتك يف العديد من النقاط الرئي�سية مع ا�سرتاتيجية اليمني 
حمددة  اأجواء  خلق  عرب  وذلك  اقت�سادي«،  »�سالم  اىل  والداعية  نتنياهو  بنيامني  اأطلقها  التي  ال�رضائيلي 
تربز  ال�سيا�سي.)9(  ال�سالم  لتحقيق  وحيد  ك�سبيل  الأمن  دور  وتغليب  القت�سادي  الرفاه  من  بها  ومتحكم 

7. اخلالدي، رجا. �سمور، �سبحي. النيوليربالية ب�سفتها حتررا: الدولة الفل�سطينية واعادة تكوين احلركة الوطنية. جملو الدرا�سات  
الفل�سطينية ع. 88، خريف 2011 

8. Schiller٫ Herbert. ‘Communication and Cultural Domination”. White Plains٫ NY. International 
Arts and Science Press٫Inc. )1976(٫ p.9
9. Haaretz: http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-economics-not-politics-
is-the-key-to-peace-1.257617
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نقاط التوافق بني م�رضوعي فيا�س ونتنياهو يف الت�سديد على تفوق عن�رضي التعاون القت�سادي والأمني 
على املواجهة ال�سيا�سية كمفتاح لل�سالم. ومن اجلدير بالذكر هنا اأن نقاط اللتقاء هذه تن�سجم اإىل حد بعيد 
اأحد الأ�س�س الفل�سفية التي قامت  مع حيثيات ما ي�سمى بنظرية »الليربالية املالية« والتي ت�سكل بحد ذاتها 
النظرية  هذه  تدعي  الغربية.  احلكومات  من  العديد  �سيا�سات  توجه  والتي  الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  عليها 
باأن تكثيف التعاون القت�سادي بني دولتني يوؤدي اىل زيادة مطلقة يف م�ستوى الرفاه القت�سادي وذلك قد 
النظرية يف  اأثرت هذه  ال�سيا�سية.)10( ولقد  للمواجهة  املدمرة  الباهظة واخل�سائر  التكاليف  يوؤدي اىل جتنب 
الأطروحات ال�ساذجة  للكاتب ال�سحفي الأمريكي ثوما�س فريدمان الذي كان من اأ�سد املتحم�سني لربنامج 
�سالم فيا�س التنموي والذي يرى باأن تطبيق نظرية »الليربالية املالية« يف ال�سياق الفل�سطيني كفيلة بتحقيق 
الرفاه القت�سادي املطلوب من اأجل ال�سالم، حيث يدعي باأن »اأي دولتني متتلكان �سل�سلة الوجبات ال�رضيعة 

الأمريكية ماكدونالز ل ميكن اأن يذهبا اىل احلرب �سد بع�سهما البع�س«.)11(  

ميكن فهم م�سار التنمية القائم حاليا يف فل�سطني �سمن اطار التوافق اليديولوجي بني الظاهرة الفيا�سية 
الفل�سطينية  الق�سية  اأخطارًا كبرية على  ذاته يحمل يف طياته  ال�سالم القت�سادي، وهذا بحد  وا�سرتاتيجية 
�سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا. فمن النتائج احلتمية للعقلية الراف�سة لدراج اأي مكون من مكونات 
املقاومة يف ا�سرتاتيجية التنمية هو امل�ساهمة برت�سيخ البنية ال�ستعمارية وت�سهيل اندماج اأجهزته يف م�ساريع 
ربحية ل�سالح الحتالل. ثمة عامل اخر ذو تاأثري عميق يف ماأ�س�سة العالقات ال�ستعمارية وفتح املجال اأمام 
الرتاكم  اىل  ي�سعى فقط  راأ�سمال اخر،  كاأي  الفل�سطيني،  املال  راأ�س  يتمثل بكون  الهيمنة  اأ�سكال جديدة من 
والربح وخدمة نف�سه بغ�س النظر عن اي اعتبارات وطنية اأو ان�سانية اأو اأخالقية. هناك العديد من الأمثلة 
مل�ساريع �سخمة تتج�سد فيها حميمية اللقاء بني راأ�س املال الفل�سطيني وال�رضائيلي بال اأي اكرتاث لق�سايا 
الفل�سطينية  الوطنية  احلركة  قبل  من  مطلق  ب�سكل  ومرفو�سة  عالية  ذات ح�سا�سية  قريب  وقت  كانت حتى 
كالتطبيع بكافة اأ�سكاله. اأحد اأهم المثلة التي ميكن طرحها يف هذا ال�سياق هو املدينة الفل�سطينية اجلديدة 
حدة  زيادة  �ساأنه  من  اأمر  وهو  والراأ�سمالية،  العليا  املتو�سطة  الطبقات  ا�سكان  ت�ستهدف  والتي  »روابي« 
يف  �سكانه  اغلبية  ويعي�س  والبطالة  الفقر  من  يعاين  جمتمع  يف  الجتماعية  العدالة  وتغييب  الطبقي  التق�سيم 
خميمات الالجئني. لقد مت ا�سناد مهمة بناء هذه املدينة احلديثة ملا يزيد على  ع�رض �رضكات اإعمار اإ�رضائيلية، 
ورغم ادعاء القائمني على امل�رضوع بتحديد �رضوط مقاطعة اقت�ساد امل�ستوطنات من قبل هذه ال�رضكات ك�رضط 
للتعاقد، لكن تبقى هذه امل�ساركة ال�رضائيلية بحد ذاتها دعوة �سارخة مل�ساركة اأجهزة الحتالل يف »تنمية« 
املناطق املحتلة وهي بذلك تبيح اأحد اأخطر اأ�سكال التطبيع املماأ�س�س وغري امل�سبوق يف تاريخ فل�سطني احلديث.   

لقد بداأت تت�سح مالمح هذا امل�رضوع وتاأثرياته املجتمعية يف اأكرث احلقول املعرفية والثقافية ح�سا�سية 
وذلك بوترية مت�سارعة. ففي درا�سته احلديثة عن حتولت قطاع التعليم العايل يف ظل الفيا�سية ي�سل الباحث 
رامي �سالمة اىل نتيجة اأنه و�سمن روؤية احلكومة الفل�سطينية احلالية لتنمية قطاع التعليم العايل، اأبعاٌد اأكرث 
خطورة، تكمن يف حتويل التعليم ـ وبالتحديد التعليم العايل ـ اإىل �سلعة للتداول، واإفراغه من ح�سا�سيته لل�سياق 
اليوم،  العايل  التعليم  الفل�سطيني وخ�سو�سيته ب�سكل خا�س، واخل�سو�سية اجلنوبية ب�سكل عام. وتركيز 
10. Feldman٫ Nizan. “Economic Peace: Theory versus Reality”. Strategic Assessment٫ Vol 12. 
No.3. )2009(٫ p.20.
11. Freidman٫ J٫ Thomas. “Understanding Globalisation: The Lexus and the Olive Tree”. First 
Anchor Books Edition )2000(٫ p.277
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وكما هو وا�سح يف اخلطة، يرّكز على التكنولوجيا وبع�س التخ�س�سات التي تهدف اإىل ت�سغيل اخلريجني، 
ولكن بدون ثقافة، فهناك كفاَءة يف التخ�س�س، ولكن بدون ثقافة اجتماعية �سيا�سية.)12( ان مثل هذا النحراف 
النا�سئة ويهدد  الفل�سطينية  الأجيال  على  ينعك�س  اأن  والثقافة لبد  املعرفة  انتاج  اأهم احلقول احليوية يف  يف 
�سياق  ففي  والت�سحيات.  الن�سال  التي �سقلت خالل عقود طويلة من  الفل�سطينية  الوطنية  الهوية  م�ستقبل 
التالعب والت�سليل يف املناهج التعليمية املدر�سية تتطرق الباحثة ايات حمدان اىل ان فل�سطني غيبت يف املنهاج 
املدر�سي، كما غيبت الهوية، والوطنية، لتحل حملها ثقافة جديدة، تختزل فل�سطني يف الواقع امل�سنع، اأجزاء 
من ال�سفة وغزة، والفل�سطيني يف هذا املنهاج هو من ي�سكن فيها، ويخ�سع لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ما 
قيم  منطلقة من  ذاكرة جديدة  احالل  اأو  الالذاكرة.  اىل  الوطن  ذاكرة  من  الذاكرة اجلمعية  انتقال  اىل  اأدى 

املركزانية الوروبية: الت�سامح، واملواطنة، والعي�س امل�سرتك.)13(    

الليربالية  قيم  وبث  املال  راأ�س  خلدمة  واخ�ساعه  املدين  املجتمع  مبفهوم  التالعب  يتم  ذلك،  على  عالوة 
اجلديدة كا�ستجابة للروؤية الفيا�سية يف ال�سياق الفل�سطيني. يربز ذلك يف قيام بع�س الراأ�سماليني الفل�سطينيني 
التعاون  بتفوق  القائل  املنطق  نف�س  برتديد  املنا�سبات  من  العديد  يف  احلكومية  غري  املنظمات  وقيادات 
القت�سادي على املواجهة ال�سيا�سية يف جلب ال�سالم. على �سبيل املثال، يرى رجل الأعمال الفل�سطيني و رئي�س 
ال�سيد زاهي خوري واملوؤمن  البنك الدويل،  الفل�سطينية املدعوم من  جمل�س ادارة تطوير املوؤ�س�سات الهلية 
مببادئ الليربالية اجلديدة وقوة املاركات العاملية يف التغيري الجتماعي وال�سيا�سي باأن »اأف�سل حمرك لل�سالم 
وال�ستقرار والنمو القت�سادي هو خلق بيئة �سحية لالأعمال القت�سادية«.)14( تلعب املنظمات غري احلكومية 
املمولة من الغرب دورا حموريا يف تعزيز امل�سار التنموي احلايل بحيث اأن العديد منها، واأكرثها ثقال وتاأثريا، 
قد عدلت براجمها وم�ساريعها لتن�سجم مع برنامج حكومة �سالم فيا�س. وهنا تتطرق اخلطة ال�سرتاتيجية 
ملركز تطوير املوؤ�س�سات الهلية الفل�سطينية اىل الربامج املتوالية حلكومة �سالم فيا�س منذ عام 2008 والتي 
حتدد اأولويات احلكومة بالن�سبة اىل املوازنة واحلكم والقت�ساد واخلدمات الجتماعية والبنية التحتية. ترى 
هذه اخلطة ال�سرتاتيجية باأن برامج احلكومة �ست�ساعد املنظمات غري احلكومية ب�سكل قطعي على العمل على 
وا�ستكمال جمهودات احلكومة يف حتقيق  دعم  للم�ساهمة يف  املنظمات  لهذه  التنموية  امل�ساريع  م�سار  تعديل 
الأولويات الوطنية. عالوة على ذلك، تدعو اخلطة ال�سرتاتيجية اىل فتح اأبواب جديدة لدخال وا�سع النطاق 
اأولويات التدخل يف القطاعات  للمنظمات غري احلكومية للعمل على �سياغة الطار العام للم�ساركة يف و�سع 

املجتمعية املختلفة.)15(    

و برغم ندرة الدرا�سات التي ت�سعى اىل اختبار التحولت الجتماعية الناجتة عن اخرتاق القيم الثقافية 
والجتماعية الليربالية للن�سيج الجتماعي الفل�سطيني، ال اأنه من املمكن مالحظة حتولت عميقة يف العقلية 
والنزعات  كالفردانية  ليربالية  بقيم  يت�سم  حياة  منط  ممار�سة  باجتاه  الجتماعية  والعالقات  وال�سلوكيات 

12. �سالمة، رامي. القيمة الأخالقية للجامعة، وبالتحديد القيمة الأخالقية لها فل�سطينيا، يتم جتاهلها واق�سائها ل�سالح اقت�ساد ال�سوق 
احلر. مركز بي�سان للبحوث والمناء.)2012(  

13. حمدان، اأيات. امل�ساعدات اخلارجية وت�سكيل الف�ساء الفل�سطيني. مركز بي�سان للبحوث والمناء. 2010. �س 69 
14. Zahi Khouri Profile. The Institute for Middle East Understanding: http://imeu.net/news/
article003098.shtml
15. NDC. “Strategic Plan 2011-2014. NGOs Development Center” Ramallah. )2011( p. 13
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ال�ستهالكية وت�سع�سع قيم الت�سامن الجتماعي، والنزوع نحو امل�سالح ال�سخ�سية على ح�ساب الق�سايا 
املجتمعية والوطنية العامة.)16( يالحظ رجا اخلالدي اأنه يف غياب تعبئة وطنية لتحقيق غاية التحرر الوطني 
وتقرير امل�سري، يبدو اأن العديد من الفل�سطينيني بداأوا فعال بالتعاي�س مع واقع الليربالية اجلديدة والتفاعل 
مع منط احلياة حتت الحتالل ب�سكل اعتيادي. قد ل يتلم�س الفل�سطينيون الآثار اخلطرية لتغلغل قيم الليربالية 
اجلديدة يف عقول وقلوب ال�رضائح الجتماعية املختلفة على الن�سال الوطني من اجل التحرر. لكن بعد ف�سل 
النتفا�سة الثانية قبل معظم اأولئك النا�س باخلنوع والتكيف حتت واقع الحتالل وادارة ال�سلطة الفل�سطينية 
�سمن اطار العمل على »حت�سني الذات« والتي جت�سدت ب�سكل كبري يف ال�سالحات التي قامت بها ال�سلطة يف 

ال�سنوات اخلم�س الأخرية.)17(

تخفي لغة الإح�ساءات والأرقام الدارجة يف قيا�س ارتفاع اأو انخفا�س معدلت التنمية بعدا م�سلال اإىل حد 
كبري، بحيث اأن قيا�س معدلت النمو القت�سادي ل تعك�س مدى الأ�رضار القت�سادية الناجمة عن ال�سيا�سات 
القت�سادية الهادفة اإىل خدمة اأ�سحاب روؤو�س الأموال وال�رضكات ال�سخمة على الفئات الجتماعية الفقرية 
النظام  اإطار  املعمول بها يف  النمو القت�سادي  اإن معدلت  املتو�سطة.  الطبقة  ال�سلبية على  التاأثريات  وحتى 
الفئات  اإعادة توزيع الرثوة ب�سكل عادل على خمتلف  النيوليربايل ترف�س ب�سكل تام موؤ�رضات  القت�سادي 
الجتماعية، ول تاأخذ بعني العتبار م�سائل مثل دور الإنتاج املحلي و الرفاه الجتماعي و الأمن القت�سادي 
الجتماعي للمجتمع ككل. ففي احلالة الفل�سطينية اأثبتت معدلت النمو القت�سادي العالية يف ال�سنوات الأخرية 
مدى عقمها يف رفع م�ستوى املعي�سة لالأغلبية ال�ساحقة من ال�سكان الفل�سطينيني. فعلى �سبيل املثال، احتفل 
امل�سئولون الفل�سطينيون يف عام 2010 مبعدل منو مرتفع يقدر ب 7% والذي اعتربه املراقبون القت�ساديون 
بالغري م�سبوق رغم العتماد الفل�سطيني ال�سبه تام على امل�ساعدات الأجنبية ولي�س على القدرة الذاتية. وقد 
اإىل دور »�سيا�ساتها املتعاونة« مع �سلطة احلكم  اأثنت احلكومة الإ�رضائيلية على مثل هذا النمو وعزت ذلك 
الذاتي و ذلك من خالل رفع بع�س احلواجز الع�سكرية وت�سهيل احلركة التجارية. ومع ذلك، حتدى تقرير 
الفل�سطيني والتي يتم ترويجها ب�سكل  �سادر عن وكالة الأونروا هذه ال�سورة املخادعة لزدهار القت�ساد 
م�سلل عرب و�سائل الإعالم املحلية والعاملية، حيث اأكد التقرير ارتفاع ن�سبة البطالة بوترية اأ�رضع بكثري من 
فر�س العمل التي يتم توفريها من قبل م�ساريع ال�سلطة وملجتمع املدين والقطاع اخلا�س. بالإ�سافة اإىل ذلك 
ينبه التقرير اإىل انخفا�س حاد يف معدلت القوة ال�رضائية ملتو�سطي الأجور وذلك يف مواجهة الأعداد املرتفعة 

لطوابري العاطلني عن العمل وا�ستمرار ت�سخم اأ�سعار ال�سلع ال�ستهالكية.)18(

ال�سوات  ت�ساعد  اىل  اأدى  قد  الأر�س  على  خطرية  نتائج  من  ولده  وما  فل�سطني  يف  التنمية  ف�سل  اإن 
الناقدة للمنهج التنموي واملنادية بالبحث عن بدائل اأكرث مالءمة خل�سو�سية البيئة املحلية، واأكرث ا�ستجابة 
لالحتياجات ال�سيا�سية والجتماعية والقت�سادية لل�سكان. ينبغي القول باأن النموذج التنموي املهمني مرتبط 
ارتباطا ع�سويا بالبنية ال�سيا�سية الر�سمية والنخب القائمة التي اأنتجها اتفاق او�سلو، وبالتايل فان احلديث 

16. Aikio٫ Laura Junka. Mobile Phones and the Rise of Neo-liberal Consumer Subjectivity in 
Palestine. Robert Schuman Centre for Advanced Studies٫ EUI Working Papers٫ )2010(.
17. http://www.jadaliyya.com/pages/index/4789/after-the-arab-spring-in-palestine_contesting-
the-
18. http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=999 
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اأ�سا�سيات  اأي نتائج مرجوة على اعتبار ان  عن منوذج تنموي ا�سالحي �سمن اطار النظام القائم لن يولد 
النموذج التنموي املهمني تتناق�س جوهريا والوقائع على الأر�س. وبناء عليه فان البحث عن بدائل يتطلب 
بال�رضورة خلق ال�رضوط الأ�سا�سية لتحدي النظام القائم اأو ال�سعي نحو جتاوزه عرب الرجوع اىل القواعد 
ال�سعبية الأكرث ت�رضرا وتهمي�سا وخ�سو�سا عرب ال�رضوع بان�ساء مناذج تنموية ذات اأبعاد ثقافية و�سيا�سية 
البنود  غب  ونحاول  الذات.  على  والعتماد  الذاتي  الكتفاء  مبادئ  تعتمد  اقت�سادية  اأهداف  وذات  حتررية 
التالية �سياغة مقاربة بديلة للتنمية احلالية وتعتمد ب�سكل اأ�سا�س على م�ساهمات مفكرين ومثقفني من دول 
اجلنوب مبا ا�سطلح على ت�سميته بنظرية »ما بعد التنمية« وحماولة ربطها مب�ساهمات فل�سطينية نقدية مع 

ت�سليط ال�سوء على التجربة الفل�سطينية الفريدة ال�سابقة لتفاقية اأو�سلو.      

)Post-Development Theory(حول نظرية ما بعد التنمية

لعل من اأبرز امل�ساهمات النظرية التي تهدف اىل دح�س خطاب وم�سمون براديغم التنمية املهيمن عامليا 
واملرتبط ع�سويا مبركز راأ�سمال الغربي وجتربته احلداثية واملعرفية وال�ستعمارية التاريخية واحلا�رضة 
هو ن�سوء مدر�سة ما بعد التنمية. تعود ن�ساأة مدر�سة ما بعد التنمية اىل فرتة الثماننينات من القرن املا�سي 
كردة فعل على م�سل�سل تراكم  ف�سل م�رضوع التنمية الذي اأرهق كاهل دول اجلنوب وزاد من افقارها وتبعيتها 
القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية للغرب. وقد اأنتجت هذه املدر�سة الفكرية العديد من الدرا�سات الكادميية 
�سامل  تفكيك  بقدر ما هدفت اىل  ال�سائد  التنمية  تيار  اآيات عمل  نقد  الأ�سا�س  التي مل يكن هدفها  النظرية  و 
باأن ف�سل  العاملية. يرى رواد هذه املدر�سة  التنمية  التي ت�سكل جوهر �سناعة  للم�سامني املعرفية والثقافية 
التنمية »غري مرتبط بال�سيا�سات التنموية اخلاطئة للحكومات والوكالت واملنظمات التنموية بل بالأحرى لن 

�سكل التنمية املعمول به ل يقدم اجوبة مر�سية لل�سعوب وتطلعاتها«.)19(

ان اأهم ما مييز نظرية ما بعد التنمية عن غريها من النظريات النقدية هو دعوتها ال�رضيحة لعادة التفكري 
مبجمل مفهوم التنمية املعمول به منذ اأكرث من ن�سف قرن، وت�سدد اأدبيات هذه النظرية دائما على �رضورة 
ابتداع تنمية من نوع اخر تبداأ من الداخل، وبالتحديد من خالل الرتكاز على الثقافات املحلية ومب�ساركة 
قاعدة جماهريية للم�ساهمة بدفع عجلة التطوير والتقدم بالطرق املنا�سبة التي تعرب عن ذواتهم وجمتمعاتهم. 
ومما ل �سك فيه اأن م�سامني هذه الروؤيا ت�سكل حتدياُ كبريُا لدعائم التنمية املعمول بها دوليا واملهيمن عليها 

غربيا، ولهذا ال�سبب مت اهمال هذه النظرية يف الدوائر الكادميية والبحثية املعنية مبجال التنمية يف الغرب.

ان�ساء حقل موؤ�س�ساتي  الثانية على  العاملية  بعد احلرب  ما  تعميمها يف فرتة  التي جرى  التنمية  تنطوي 
على امل�ستوى العاملي يعزى اليه م�سوؤولية انتاج خطاب التنمية والعمل على تداوله ب�سكل عابر للحدود. ان 
هذا احلقل التنموي املوؤ�س�ساتي هو ذو بنية معقدة، وميتاز بتعدد الأبعاد والوظائف، وعمق التاأثري، بحيث 
ي�ستمل على العديد من امل�ستويات التي ترتاوح ما بني املوؤ�س�سات املالية الدولية كالبنك الدويل و�سندوق النقد 
واملنظمات  اخلا�سة  وال�رضكات  للدول  الوطنية  التنمية  وكالت  اىل  املتحدة  لالمم  التابعة  والوكالت  الدويل 
غري احلكومية، حيث ت�ساهم جميعا يف ت�سكيل ما ميكن و�سفه  »جهاز التنمية«. تتمثل مهمة جهاز التنمية 
بانتاج املعرفة وتنظيم العالقات بني املركز واملحيط �سمن املنظومة ال�سيا�سية القت�سادية الدولية وبالتايل 

19. Rahnema٫ M. “The Post- Development Reader”. Zed Books٫ London. )1997(٫ p. 37
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اإعادة اإنتاج بنية القوة وال�سيطرة وتعزيزها. يرى ا�سكوبار باأن جهاز التنمية هو نتاج لنظام يجمع يف داخله 
منظومة من العالقات املت�سابكة بني موؤ�س�سات وممار�سات متجان�سة اأيديولوجيا من اأجل �سمان ا�ستمرار 
اأ�سبحت حقيقة  للممار�سة �رضعان ما  للتفكري وم�سدرًا  التنمية بو�سفها طريقة  اأن  وجودها. ومن املالحظ 
منت�رضة يف كل مناطق العامل. وبذلك اأ�سبحت الدول الفقرية هدفا لعدد ل يح�سى من الربامج والتدخالت التي 

ل مفر منها، وبذلك مت �سمان ا�ستمرار �سيطرة الغرب على دول اجلنوب.)20( 

اجلهاز  هذا  يف  العاملة  الكوادراملتخ�س�سة  وانتاج  املهني  التاأهيل  عملية  خالل  ومن  ذلك،  على  عالوة 
ون�رضهم على م�ستوى دول العامل مت تثبيت التنمية كاأداة معرفية اأيديولوجية.)21( ان التنمية، كما هومتعارف 
عليها، تعني بال�رضورة تدخل عنا�رض خارجية لتهيمن على دوائر القوة والقرار داخل الدول امل�ستهدفة،  فمن 
ال�سعوبة مبكان ت�سور عملية التنمية بدون تدخل وا�سع ومركزي من قبل الكادمييني والباحثني الغربيني، 
اأو بدون جيو�س من التكنوقراط واملتخ�س�سني اأو م�ساريع وبرامج م�سممة يف اأروقة البنك الدويل  واملراكز 

املتخ�س�سة يف الغرب.)22(  

لعل من اأهم التعريفات النقدية من منظور نظرية ما بعد التنمية للنظام التنموي املهيمن هو ما يلي:

» التنمية تتاألف من منظومة من املمار�سات، التي تظهر يف بع�س الحيان متناق�سة مع بع�سها البع�س، 
والتي تتطلب  ....  من اأجل اعادة انتاج املجتمع- الدفع نحو حتولت عميقة يف بنية العالقات الجتماعية 
ال�سلع  انتاج  زيادة  املال عرب  راأ�س  تراكم  النظام هو  ملثل هذا  الرئي�سي  الهدف  ان  الطبيعية.  البيئة  وتدمري 

واخلدمات، والتي توجه املمار�سة القت�سادية من نظام التبادل اىل الطلب الفعال«.)23( 
‘Development’  consists of a set of practices٫ sometimes appearing to 
conflict with one another٫ which require – for the reproduction of society 
– the general transformation and destruction of the natural environment 
and of social relations. Its aim is to increase the production of commodities 
)goods and services( geared٫ by way of exchange٫ to effective demand.

ويرى راحنيما »ان التنمية عبارة عن ايديولوجية ولدت و�سقلت يف الغرب من اأجل تلبية رغبات القوى 
ان مثل هذه  التو�سعية.  لدعم م�ساريعهم اجليو�سيا�سية والقت�سادية  اأدوات منا�سبة  البحث عن  املهيمنة يف 
اليديولوجية قد �ساعدت اىل حد كبري يف هجر النمط ال�ستعماري التقليدي واعادة انتاجه ب�سكل اكرث جاذبية 

بحيث ي�سمن فاعلية ا�ستكمال ال�سيطرة على مقدرات دول اجلنوب«.)24(

20. Escobar٫ A )1998(. Power and Visibility: The Invention and Management of Development in 
the Third World: http://www.unc.edu/~aescobar/text/esp/arturoes.pdf
21. Escobar٫ A. “Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World”. 
Princeton University Press٫ Princeton٫ NJ.)1995(٫ p. 46
22. Maiava٫ S. “When Development is not ‘Development’?: Recognising unofficial development or 
practicing post-development?” Massey University٫)2002(: www.devnet.org.nz/conf2002papers.
23. Rist٫ G. “The History of Development: from Western Origins to Global Faith”. Zed Books٫ 
London. )2002(٫ p. 13
24. Rahnema )1997:384(
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ينطلق منظرو ما بعد التنمية يف نقدهم للجهاز الدويل التنمية من اأن اجلذور التاريخية للتنمية ال�سائدة 
دول  على  فر�سها  مت  ومعرفية  فكرية  منظومات  من  عنها  تفرع  وما  الوروبية  احلداثية  بالتجربة  مرتبط 
الثانية وانتهاءُا  العامل غري الأوروبي ابتداء من احلقبة ال�ستعمارية مروراُ مبرحلة ما بعد احلرب العاملية 
التنمية  مفهوم  باأن  التنمية  بعد  ما  منظرو  يتفق  احلالية.  العوملة  ديناميكية  على  اجلديدة  الليربالية  بهيمنة 
وما ترتب عليه من تق�سيم العامل اىل »دول متقدمة« و »دول نامية« قد اأدى اىل بزوغ النمط الغربي كنموذج 
متقدم مرغوب به عامليا وبالتايل وجب على الدول الأخرى الأحتذاء بامل�سار التاريخي التنموي الذي اقتفاه 
الغرب من اأجل الو�سول اىل م�ستويات مت�سابهة من التقدم والتطوير. هذه النظرة قد �ساهمت يف �رضعنة ما 
والعمليات  املوؤ�س�سات  من  متنا�سقة  منظومة  تت�سمن  والتي  العاملي  امل�ستوى  على  التنمية«  »�سناعة  ي�سمى 
وامل�سطلحات واملمار�سات واخلطابات التي تبذل جهودا ممنهجة تهدف اىل اخراج دول اجلنوب من م�ستنقع 

التخلف اىل م�ستويات مقبولة من التطور واحلداثة.)25(

ا�سافة اىل ذلك ي�سدد منظرو ما بعد التنمية على ان الطابع ال�ستعماري للنظام التنموي العاملي املفرو�س 
غربيا يتجاهل ب�سكل تام ق�سايا التنوع والختالفات اجلوهرية لي�س فقط بني العامل الغربي والغري الغربي، 
لكن اأي�سا الختالفات الجتماعية وال�سيا�سية والثقافية والقت�سادية التي متيز الأقاليم والدول واملجتمعات 
داخل جمموعة ما ي�سمى ب »العامل الثالث« اأو »الدول النامية«. ان مثل هذا التجاهل ينطلق  بالدرجة الوىل 
من منطق الهيمنة الذي يعترب التنمية كاأداة م�ستحدثة ظهرت يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية ومرحلة ما 
بعد ال�ستعمار من اأجل اعادة ر�سم خارطة ال�سيطرة القت�سادية وال�سيا�سية ملراكز القوى الغربية عرب التاأثري 
الجتماعي- الثقايف وتقدمي النظام املعريف الوروبي كمحرك لعملية التحديث وخمل�س عاملي لإ�سكاليات الفقر 
والتخلف يف دول اجلنوب. تخل�س معظم درا�سات ما بعد التنمية اإىل القول باأن عملية التنمية املفرو�سة من 
الغرب قد اأدت اىل اعاقة تطور، او حتى تدمري، التنوع الجتماعي والثقايف وال�سيا�سي والقت�سادي لالنظمة 

املجتمعية التي �سادت ما قبل التنمية، وباملقابل مت فر�س مناذج متجان�سة من النظم الجتماعية.)26( 

توجه نظرية ما بعد التنمية انتقاداتها لنظام التنمية احلايل على اعتبار اأن مرجعيته الرئي�سة والوحيدة يف 
ت�سميم برامج التنمية وتنفيذها ت�ستند اىل معايري دولية  تعنى بت�سنيف وتقييم املجتمعات بطريقة ميكانيكية 
بحيث تتجاهل اأعدادًا ل حت�سى من قيم وت�سورات ومفاهيم الثقافات الخرى، وي�سبح اخلطر م�ساعفاُ عندما 
تقرتن هذه املمار�سات بعالقات القوى ال�سيا�سية العاملية التي ت�سعى اىل خلق تغيريات جذرية يف جمتمعات 
اجلنوب تن�سجم واأهواء هذه القوى كما تعرب عنه املعايري الدولية. ان التنمية كانت وما زالت عبارة عن منهج 
تكنوقراطي ذي مركزية اأوروبية يتم فر�سه يف معظم الحيان من الأعلى اىل الأ�سفل بحيث يتم التعامل مع 
ال�سعوب وثقافاتهم كمفاهيم جمردة وجداول ور�سوم بيانية حتتوي على اأرقام واح�سائيات ترتفع وتهبط 
بناء على املعايري الدولية. عالوة على ذلك، يتم اإدارة التنمية لي�س بو�سفها عملية ثقافية  حملية )على اعتباران 
ثقافة احلداثة الوروبية ذات رتبة اأعلى من الثقافات الخرى يف جمال التقدم الب�رضي(، لكن بالأحرى كعملية 
يتم من خاللها فر�س تطبيقات تقنية للمعايري الدولية تهدف اإىل تقدمي ب�سائع و�سلع يتم ت�سويرها على انها 
احتياجات ما�سة لل�سكان امل�ستهدفني. وبالتايل يجب اأن ل يكون مفاجئًا القول بان ما ي�سمى بالتنمية قد اأ�سبح 
25. McGregor٫ A. “Development٫ Foreign Aid and Post-Development in Timor-Leste” Third 
World Quarterly. 28)1(٫ )2007(  p.156
26. Escobar )1995(٫ Rahnema )1997(٫ Rist )2002(
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عنوان  حتت  تتم  العملية  هذه  بان  لل�سخرية  املثرية  املفارقات  ومن  اجلنوب،  دول  لثقافات  تدمرييا  م�سدرا 
م�سلحة ال�سعوب.)27(

الثقافية  الأبعاد  التنموي املهيمن هو الرتكيز على  التيار  التنمية يف نقد  اأهم ما تقدمه نظرية ما بعد  ان 
امل�ستهدف  املجتمعات  يف  الجتماعية  لالأن�سجة  الغربية  احلداثية  القيم  اخرتاق  من  امل�ستمدة  والجتماعية 
العقالنية القت�سادية  املتبادلة بني تعزيز  العالقة  ان  املثال،  الغربي. على �سبيل  النمط  �ساكلة  تغيريها على 
كمحرك للتنمية القائمة على اقت�ساد ال�سوق وت�سجيع النزعات الفردانية وال�ستهالكية يف املجتمع ي�ساهم يف 
تاآكل البنى العالئقية اجلمعية املعرب عنها يف الن�سيج املجتمعي املحلي ككل، ويوؤدي بذلك اىل« حتويل الإن�سان 
ال�ستهالكية  والرغبات  املادية  ال�سخ�سية  امل�سالح  بتحقيق  من�سغل  اقت�سادي  كائن  اىل  اجتماعي  كائن  من 

وتقزمي دور التفاعالت الجتماعية داخل املجتمع �سمن اطار اقت�سادي بحت«.)28( 

 يف هذا ال�سياق ي�سدد �سا�س�س على انه يجب التخوف من جناح التنمية ولي�س من ف�سلها.)29( لكن مثل 
بل  النه�سوي  الن�ساين  والتطور  للتقدم  كمفهوم  التنمية  رف�س  على  بال�رضورة  ينطوي  ل  التحذير  هذا 
على العك�س، يو�سح ماثيو�س هذه النقطة بالقول باأن نداء ما بعد التنمية يتمثل يف »طريقة جديدة للتغيري، 
بعد احلرب  الب�رضية  على  الذي فر�س  التنمية  بنائها على خرائب م�رضوع  والتي يجب  للتح�سني  للتطوير، 

العاملية الثانية«.)30(

الرباقة  املفاهيم  بع�س  ادماج  خالل  من  بالتالعب  قاموا  قد  التنمية  مروجي  اأن  راحنيما   جميد  ويرى 
التنموي  للنموذج  الناقدة  الأ�سوات  واخماد  الت�سليل  اأجل  من  وذلك  الت�ساركية«  »التنمية  مثل  واخلادعة 
النخبوي الذي �ساد خالل العقود املا�سية. ان برامج التنمية الت�ساركية ت�سدد ب�سكل كبري على ادخال قيم 
احلداثة الغربية والرتكيز على ال�سالح الفردي واهمال دور الن�سال ال�سيا�سي من اأجل التغيري. وعلى الرغم 
مع  املتالئم  الر�سمي  التنمية  نظام  من  جزءا  تبقى  فهي  التنمية،  برامج  لبع�س  الت�ساركية  �سفة  اعطاء  من 
متطلبات التو�سع الراأ�سمايل واأجندة ال�سوق احلر. وبذلك يتم  ا�سفاء �رضعية على برامج التنمية من خالل 

جلب اأ�سوات النا�س وخ�سو�سا الفقراء منهم من اجل تقدمي الدعم ملثل هذه ال�سيا�سات.)31(

اأما ا�سكوبار فيذهب اإىل القول باأن التنمية »قد اعتمدت ب�سكل ح�رضي على نظام املعرفة الواحد، وهو 
احلداثة الغربية، ومن اأجل �سمان �سيادة هذه املنظومة املعرفية الواحدة فقد اعتمدت القوى الغربية على 
تهمي�س وا�ستبعاد كل املنظومات املعرفية غري الغربية.« وينطلق ا�سكوبار يف تفكيك املنظومة املعرفية للتيار 
التنموي ال�سائد من املرياث النقدي لكل من ادوارد �سعيد »ال�ست�رضاق« ومنظور مي�سيل فوكو فيما يتعلق 
بعالقة املعرفة بالقوة. وبناء على ذلك، ي�سدد ا�سكوبار على ان خطاب التنمية هو امتداد لال�ستعمار من حيث 

27. Escobar )1995(٫ Rahnema )1997(
28. Rahnema  )1997(
29. Sashs٫ W. Ed. “The Development Dictionary: A guide to Knowledge as Power”. Johannesburg: 
Witwatersrand University Press. )1992(
30. Matthews٫ S. “Post-Development theory and the question of alternatives: a view from 
Africa”. Third World Quarterly. 25)2(. )2004(٫ p.p. 367-377
31. Rahnema )1997: 167(
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ت�سكيل الفكار عن »الخر« بدون ا�رضاك الخر يف تقدمي افكاره عن نف�سه بنف�سه. لهذا يتحدث ا�سكوبار عن 
اأن التنمية هي عبارة عن جتربة ذات منظور تاريخي اأحادي، تر�سخت مالحمه من خالل خلق نطاق للفكر 
التنمية  نظام  ت�سكل يف جمملها  اأ�سا�سية  ثالثة حماور  بني  املتبادلة  العالقات  والعمل عرب حتليل خ�سائ�س 
املهيمن: اأوًل، اأ�سكال املعرفة التي ي�سري اليها خطاب التنمية وتتمثل بو�سع نظريات ومفاهيم وم�سطلحات 
القوى  بنية  ثانيا،  املحلية.  ال�سياقات  الأحيان تكون غريبة وغري من�سجمة مع  اأغلب  من منظور غربي، ويف 
املهيمنة وذلك من خالل �سبط وتعديل املمار�سات التنموية بناء على م�ساحلها. وثالثا، تعزيز الذاتية التي 
تتمثل يف تق�سيم الب�رض اىل جمموعات متقدمة و متخلفة. ينتهي ا�سكوبار باأن امل�ساهمات النقدية التي تقدمها 

مدر�سة ما بعد التنمية تنطوي على الأهداف التالية:

ان م�سلحة دول وجمتمعات اجلنوب تقت�سي ال�سرت�ساد ببديل كلي لنظام التنمية القائم بدل من تنمية . 1
بديلة �سمن الطار التنموي احلايل، مبعنى اخر ي�سدد ا�سكوبار على �رضورة الرف�س التام لبنية واأ�س�س 

براديغم التنمية.

ال�سرت�ساد باملعرفة والثقافة املحلية ال�سيلة كمحفز اأ�سا�سي للتقدم التاريخي.. 2

موقف نقدي باجتاه اخلطاب العلمي الغربي التفردي املعمول به.. 3

العمل على تعزيز التنوع والتعددية على امل�ستوى املحلي خ�سو�سا عن طريق احلركات الجتماعية و . 4
ال�سعبية.)32(   

اثراء مدر�سة ما بعد  اأطروحة نوعية �ساهمت اىل حد كبري يف  الباحث النرثوبولوجي فريج�سون  يقدم 
التنمية يف كتابه »اللة الال �سيا�سية: التنمية، التجريد من ال�سيا�سة والقوة البريوقراطية يف لي�سوتو«. تقوم 
العاملية  الكندية  والوكالة  الدويل  البنك  من  ريفي ممول  تنموي  مل�رضوع  ميدانية  درا�سة  على  الأطروحة  هذه 
للتنمية يف دولة لي�سوتو الواقعة يف جنوب افريقيا. ي�ستنتج فريج�ستون باأن هذا امل�رضوع هو عبارة عن عينة 
اإطار ما مي�سى »جهاز التنمية«.  مل�ساريع تنموية �سخمة يتم تنفيذها على م�ستوى دول اجلنوب وتندرج يف 
يعرف فريج�سون »جهاز التنمية« بانه منظومة ت�سمل املنظمات احلكومية وغري احلكومية ووكالت التنمية 
واملمولني واخلرباء وكل الالعبني املنخرطني يف �سناعة التنمية والذين يتعاملون مع عملية التنمية وا�سكاليات 
الفقر مبنهج تقني عملياتي بدون اأي اعتبار لالأ�سباب البنيوية ال�سيا�سية التاريخية التي اأدت اىل خلل يف عملية 
التطور التاريخي للمجتمعات امل�ستهدفة. ان جتريد عملية التنمية من اأبعادها ال�سيا�سية قد ادى اىل حتويل 
»خطاب التنمية اىل اأداة يف خدمة »اللة الال�سيا�سية«، بحيث تدعي اأنها ل �سيا�سية وتعوق العمل ال�سعبي لكنها 
بنف�س الوقت توؤدي اإىل نتائج �سيا�سية«.)33( يرى فريج�سون باأن ما ي�سمى جهاز التنمية يف لي�سوتو، والتي 
البريوقراطية  املمار�سات  اآثار �سيا�سية تتمثل يف تر�سيخ  وتقوية  الدولة جزءا منه، ذو  ت�سكل بريوقراطية 
ما  ابرز  لعل  الفقر.  على  الق�ساء  عملية  على  يذكر  اأثر  لها  لي�س  املطاف  نهاية  يف  والتي  للدولة  الال�سيا�سية 

32. Escobar)1995:13(
33. Ferguson٫ James. “The Anti-Politics Machine: Development٫ Depoliticization٫ and 
Bureaucratic Power in Lesotho”. University of Minnesota Press. )1994(٫ p. 232
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ميكن ا�ستخال�سه من درا�سة فريج�سون بان املنهج التقني الال�سيا�سي للتنمية يوؤدي بال�رضورة اىل عواقب 
تعزيز  اىل  اأدت  قد  التنمية  باأن  اليها فريج�سون  التي خل�س  ال�سيا�سية  النتيجة  كانت  واذا  �سيا�سية عديدة، 
بريوقراطية الدولة، فان النتائج الكرث خطورة تتمثل يف اعادة انتاج ال�سيطرة ال�ستعمارية ب�سكل معياري 

من خالل خطاب التنمية. 

مل يكتف منظرو مدر�سة ما بعد التنمية مبحاولة نقد وتفكيك م�سامني التنمية بل ناق�سوا اأي�سا �رضورة 
بلورة ت�سور بديل للتنمية يرتكز على الطاقات املحلية والتنوع الثقايف والقدرات ال�سعبية. ويحث ادومبانا 
ي�ستجيب  ب�سكل  والجتماعية  القت�سادية  التنموية  العملية  م�سوؤولية  تتحمل  بان  اجلنوب  دول وجمتمعات 
للمتطلبات والأوليات املحلية والتي يجب ان تعك�س التنوع الثقايف وال�سيا�سي يف هذه املجتمعات بحيث انه من 
ال�رضوري لهذه الدول واملجتمعات التوجه نحو الداخل وا�ست�سارة القواعد ال�سعبية بدل من العتماد على 

الوكالت والو�سايا اخلارجية.)34(  

ب�سكل عام، ميكن تلخي�ض بدائل التنمية التي تطرحها هذه النظرية �سمن حمورين اأ�سا�سيني:

عجلة  دفع  يف  ال�سعبية  واملبادرات  الجتماعية  احلركات  دور  مبركزية  التنمية  بعد  ما  رواد  يرى  اوال: 
تبلر  اىل  الجتماعية  احلركات  ن�ساأة  تعزى  املحلية.  املجتمعات  واحتياجات  اعتبارات  على  املرتكز  التغيري 
الالم�ساواة  زيادة  عن  الناجمة  املجحفة   العالقات  حجم  وهول  الجتماعية  العدالة  بغياب  متتاز  �سياقات 
توزيع  و�سوء  الال�سوية  التنمية  �سيا�سات  وا�سعة من  اجتماعية  فئات  تتاأثر  بحيث  وال�سيا�سية،  الجتماعية 
اىل  بال�سافة  ال�سيا�سات،  ر�سم  عن  امل�سوؤولة  الر�سمية  الدوائر  قبل  من  تهمي�سهم  اىل  يوؤدي  مما  الرثوة، 
الو�سع  الالدميقراطي  ال�سياق  يف  او  الدولة  داخل  �سواء  القرار  اتخاذ  دوائر  قبل  من  �سيا�سيا  ا�ستبعادهم 
املتمثل بعالقات التبعية وال�ستغالل وال�ستعمار اجلديد بني الغرب ومنظماته وبني دول اجلنوب.)35(  تتمثل 
الأهداف ال�سرتاتيجية للحركات الجتماعية يف كونها تنا�سل نحو حتقيق اأكرب قدر من احلكم الذاتي ل�سالح 
اجلماهري ومن ثم ممار�سة احلق اجلماعي يف عملية تقرير امل�سري والقدرة على ا�سرتجاع احلق امل�سلوب من 

القوى اخلارجية الدخيلة يف ر�سم افاق التنمية والتطور ور�سم امل�ستقبل.)36(

يف  الجتماعية  برهنت  احلركات  وقد  املحلية،  ال�سيا�سية  الهموم  عليه  تهيمن  ا�سكوبار مب�ستقبل  يعتقد 
ب�سكل  التي متثلها  للمجتمعات  الحتياجات احلقيقية  التعبري عن  على  على مرونتها وقدرتها  دول اجلنوب 
خالق، وذلك خالفا للنهج التنموي املفرو�س من اأعلى اىل اأ�سفل الذي اأثبت ف�سال ذريع بالتعامل مع متطلبات 
التغيري الجتماعي املرتكز على املجتمعات املحلية وثقافاتهم املتنوعة. ومن اأجل حتقيق نتائج ملمو�سة على 
اأر�س الواقع يجب العمل على �سياغة نظريات بديلة للتنمية على ان تكون ذات توجه تطبيقي وطابع �سيا�سي، 
من اأجل متكني احلركات الجتماعية من العمل على امل�ستوى ال�سعبي يف بلوة توجه جمتعي عام يقود عملية 

34. Udombana٫ N. )2000( ‘The Third World and the Right to Development: An Agenda for the 
Next Millennium’٫ Human Rights Quarterly 22)3(٫ )2002(٫ p.p. 753-787.
35. Polet٫ F. ed. “The State of Resistance: Popular Struggles in the Global South.” London: Zed 
Books. )2007(٫ p7. 
36. Sachs )2002(.
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التنمية. رغم حمدودية قدرات وم�سادر احلركات الجتماعية النا�سئة فهي بال �سك توؤ�رض اىل بزوغ حركة 
مقاومة جماهريية ذات بعد حترري ميكن ان تواجه بفعالية �سلطوية نظام التنمية العاملي.

 يف هذا ال�سياق ت�سلط نظرية ما بعد التنمية ال�سوء على الدور املحوري للحركات الجتماعية  يف عملية 
ا�سرتجاع ال�سيا�سة اإىل �سدارة العمل الجتماعي، وخ�سو�سا فيما يتعلق باإعادة العتبار للجذور الأ�سا�سية 
والأبعاد ال�سيا�سية احلقيقية لق�سايا التنمية والتي قام اجلهاز التنموي الدويل بتجريدها منها. على �سبيل 
باأ�سلوب فج  الفقر  يتعامل مع ظواهر  والذي  للتنمية،  التقني  املنهج  باأهمية رف�س  النظرية  املثال ترى هذه 
يتجاهل ب�سكل تام الأ�سباب ال�سيا�سية املوؤدية اليه. وبذلك ت�سدد النظرية على حيوية العمل ال�سعبي يف حتدي 
تف�سريات واأهداف خرباء التنمية، وذلك من خالل جتارب حية �سهدتها بعد املناطق الريفية يف اأمريكا الالتينية 
اأجل اعادة ال�سيطرة على مناطق زراعية �سا�سعة مت  بحيث قامت احلركات الجتماعية بتعبئة الفالحني من 
اىل مثال  انكرانثيون  الباحثة  التنمية.)37( وت�سري  منحها من قبل احلكومات حتت ت�رضف وكالت وخرباء 
حي اخر يتمثل يف احلركات الجتماعية النا�سئة يف الفلبني، حيث لعبت هذه احلركات دورا مهما يف مواجهة 
�سيا�سات التنمية احلكومية اخلا�سعة لنفوذ الوكالت واملنظمات العابرة للحدود التي �ساهمت يف تاآكل الهام�س 

الدميقراطي يف الفلبني بحيث اأ�سبحت احلكومة حما�سبة امام هذه املنظمات بدل من مواطنيها.)38( 

ثانيا: ينادي منظرو هذه املدر�سة باأهمية العمل على مقاومة عالقات القوى غري العادلة وتفكيك بنية �سلطة 
التنمية امل�ستبدة عرب اطالق عنان خمزون الثقافة املحلية الكامنة يف املجتمعات ملواجهة الخرتاقات املعرفية 
اخلارجية حتت �سعار التنمية. ان الثقافة املحلية الأ�سيلة هي نتاج لتجربة تاريخية طويلة مرتبطة مبجموعة 
من النا�س والتي تعرب عن تفاعلهم مع ال�سياق اجلغرايف والبيئي الذي ينتمون اليه. وهذا يتطلب بالأ�سا�س 
العمل على التخل�س من ال�ستعمار الثقايف الذي تغلغل يف العديد من العقليات املحلية واملجموعات املثقفة التي 
بدورها اندجمت يف �سناعة التنمية وقامت بتطبيق م�سامينها امل�ستوردة بدون اي اعمال للعقل النقدي او حتى 

تقدير لدور الثقافة املحلية ال�سيلة. 

لقد اأثبتت التجارب املحلية يف �سياقات ثقافية متنوعة قدرتها على تاأ�سي�س  اأنظمة اقت�سادية تعتمد على  
احلياة  على  ال�سلبية  تاأثرياتها  �سالة  اإىل  بالإ�سافة  وال�ستدامة،  الذاتي  الكتفاء  �سيا�سات  وتلتزم  النف�س 
املثال ي�سري ح�سن زاوؤول اىل ان اجلوهر الن�ساين لالنظمة القت�سادية  الن�سانية والبيئة.)39( فعلى �سبيل 
اإىل  للعديد من املجتمعات املحلية الفريقية ل ت�سعى اىل لحمدودية النتاج وتراكم راأ�سمال ولكن  ال�سيلة 

اإعادة توزيع الرثوة �سمن اإطار التما�سك الجتماعي للمجموعات املحلية واملجتمع ككل.)40( 
37. Escobar٫ A. »Imagining a Post-development Era?  Critical Thought٫ Development٫ and Social 
Movements.«  
Social Text 31/32. )1992(٫ p.46.
38. Encarnacion Tadem )2007(. In Polet٫ F. )2002(: p.193.
39. Shrestha٫ Nanda. “Becoming a Development Category”٫ in Crush، Jonathan. )1995( p. 276
40. Zaoual٫ Hassan. “The Economy and Symbolic Sites of Africa”٫ in Rahnema٫ Majid and 
Bawtree٫ V. )1997( p. 24.
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النموذج الفل�سطيني ما قبل اأو�سلو
من  منوذجية  حالة   1980-1970 العقدين  يف  وغزة  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية  ال�ساحة  �سهدت 
املبادرات املحلية وماأ�س�سة العمل اجلماهريي الذي ا�ستمل على العديد من اأوجه التنمية املرتكزة على العمل 
ال�سعبي  والحتياجات الوطنية والتي اأخذت بعني العتبار ا�ستثنائية الو�سع الفل�سطيني اخلا�سع لل�سيطرة 
الجتماعية  الفئات  على م�ستوى  كثقافة وممار�سة  املقاومة  دور  بتعزيز  يتعلق  فيما  ال�ستعمارية خ�سو�سا 
قاطبة.  لعل من اأهم العوامل التي �ساهمت يف تقوية هذه الديناميكية الفريدة هو ن�سوء املنظمات اجلماهريية 
والأطر ال�سعبية املتنوعة والتي ميكن اعتبارها مبثابة حركات الجتماعية، حيث لعبت دورا حموريا يف �سد 
ال�سيا�سية والثقافية لقطاعات املجتمع يف  حاجات املجتمع الأ�سا�سية وتنظيم العالقات الجتماعية والتعبئة 
املدن والقرى واملخيمات. ميكن القول باأن الأ�سلوب املبهر للمنظمات اجلماهريية الفل�سطينية يف اإدارة وتنظيم 
جمتمع كامل حتت ال�سيطرة ال�ستعمارية قد قدم منوذجا لمثيل له يف العامل بحيث اأثبتت اليات التنظيم الذاتي 
حتت الظروف القاهرة جناعتها يف متكني اجلماهري من ادارة دفة املقاومة بكافة اأ�سكالها ال�سيا�سية والثقافية 
التنمية  لنظام  ببدائل  املعنية  للدرا�سات  خ�سبة  مادة  ت�سكل  قد  مبجملها  والتي  والجتماعية،  والقت�سادية 
احلايل. اعتقد اأن هناك جتربة فل�سطينية يجب درا�ستها بعناية من اجل تقدمي بدائل للتنمية. بال �سك التجربة 
الفل�سطينية مل تخل من الخطاء وال�سكاليات خ�سو�سا عندما مت ماأ�س�ستها عرب ان�ساء اللجنة الفل�سطينية-
الأردنية. لكن ب�سكل عام التجربة كانت ثرية ل�سعب عا�س حتت الحتالل املبا�رض وخ�سو�سا خالل النتفا�سة 

الوىل قبل ان يتم اجها�سها يف الت�سعينات. 

ففي اأوا�سط ال�سبعينات من القرن املا�سي بداأت �سل�سلة من احلراكات املجتمعية امل�سي�سة بت�سكيل اأطر 
وجلان ذات طابع تنظيمي ومهني اكرث اخت�سا�سا وفعالية من اجلمعيات اخلريية التقليدية التي �سادت يف 
املراحل التاريخية ال�سابقة. جدير بالقول اإن الف�سائل الي�سارية ملنظمة التحرير الفل�سطينية واحلزب ال�سيوعي 
الفل�سطيني قد  �سددت على مركزية دور هذه الطر كاأداة ا�سرتاتيجية  يف تقوية اجلبهة الداخلية الفل�سطينية 
وبناء بنية حتتية للمقاومة وتلبية املتطلبات القت�سادية الجتماعية للجماهري والتي مت جتاهلها عمدا من قبل 
�سلطات الحتالل. ورغم التعقيدات التنظيمية الناجتة عن ال�سيا�سات ال�رضائيلية الأمنية ومطاردة الن�سطاء 
واغالق املوؤ�س�سات فقد ت�سارعت وترية انت�سار هذه الأطر ال�سعبية وزيادة ن�سبة ع�سوية اجلماهري يف العمل 
الأهلي ال�سيا�سي. وقد امتازت هذه الأطر واملنظمات اجلماهريية بتنوعها ومتايز اخت�سا�ساتها وتباين الفئات 
الجتماعية التي ركزت عليها، ولكنها احتدت يف اأهدافها خ�سو�سا فيما يتعلق ببناء بنية حتتية موؤ�س�ساتية 

متثل النقي�س ملوؤ�س�سة الحتالل وال�سعي اجلاد من اأجل حتقيق غايات التحرر الوطني. 

ويف هذا ال�سياق ميكن ت�سنيف اأهم هذه االطر اجلماهريية كما يلي:  
احلركات الن�سوية:

فل�سطني خالل  املجتمعي يف  والعمل  ال�سعبي  الن�سال  اعمدة  احد  الفل�سطينية  الن�سوية  �سكلت احلركات 
ال�سبعينات والثمانينات. وتعزو رول اأبودحو ن�سوء احلركات الن�سوية  بو�سفها جزءًا من الأطر اجلماهريية 
اإىل �سببني رئي�سني، يتمثل اأولهما بالهجمة ال�رض�سة التي �سنها الحتالل على املقاومة التي قطعت اأ�سواطا 
يف تطورها مما ا�ستدعى حمايتها جماهرييا و�سعبيا، وثانيا ب�سبب احلاجة امللحة ملتابعة التطورات املجتمعية 
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والتي ل ميكن اأن توؤجل ملا بعد التحرير، وذلك ميثل الربط الذي انتهجته املقاومة بني الوطني والجتماعي.)41( 
ولقد ا�ستطاعت احلركات الن�سوية تو�سيع دائرة النطاق اجلغرايف لن�ساطاتها بحيث فعلت دور املراأة املقاوم يف 
املناطق الريفية البعيدة وخميمات اللجوء.)42( لقد كان لدور املراأة الن�سايل ال�سيا�سي والجتماعي اأثر بالغ يف 
ت�سكيل الوعي التقدمي الفل�سطيني بحيث تر�سخ يف اأذهان الكثريين اأن » ق�سية حترر املراأة اجتماعيا ي�سكل 

عمادا اأ�سا�سيا للن�سال من اأجل حترير فل�سطني«)43(    

الباحث  قدر  بحيث  الوىل  النتفا�سة  بداية  يف  التعبوية  ذروتها  الن�سوية  احلركات  فعالية  و�سلت  وقد 
روبرت هانرت عدد النا�سطات  يف احلركات الن�سوية والفاعالت يف املظاهرات ال�سعبية يف العام 1987 باأكرث 

من  25٫000 .)44( 

النقابات العمالية 

تعود ن�ساأة النقابات العمالية اىل فرتة ما قبل النكبة وهي بذلك ت�سكل اأحد اأقدم اأ�سكال العمل الأهلي يف 
فل�سطني. �سهدت فرتة ما بعد 1967 ن�سوء العديد من النقابات العمالية ذات النتماء الف�سائلي والتي قامت 
بتمثيل ال�رضائح العمالية املختلفة �سواء العاملة يف داخل ما ي�سمى ا�رضائيل اأو يف املناطق املحتلة يف ال�سفة 
الغربية وغزة. لعب النتماء الف�سائلي والتوجه اليديولوجي دورا حا�سما يف طبيعة هذه النقابات حيث قامت 
النقابات العمالية القريبة من اأحزاب الي�سار بالتوفيق بني متطلبات التحرر الوطني والتحرر العمايل بينما 
ارتاأت النقابات التابعة حلركة فتح اإعطاء الأولية للعمل الوطني على ح�ساب احلق العمايل عرب العالن عن 
»جتميد الن�سال الطبقي«.)45( بحلول العام 1987 و�سل  عدد النقابات العمالية النا�سطة يف الوطن املحتل اىل 

اأكرث من 130 نقابة متفاوتة  يف احلجم والتاأثري وعدد الأع�ساء.)46( 

احلركات الطالبية

طالبيا  امتدادا  ومثلت  الثمانينات  فرتة  يف  الثانوية  واملدار�س  اجلامعات  يف  الطالبية  احلركات  ت�سكلت 
اإطار احلرم  اأنه امتد خارج  تاأثري هذه احلركات كبريا بحيث  الفل�سطينية املختلفة، وكان  للف�سائل  مبا�رضا 
اجلامعي واملدار�س اىل م�ستويات خمتلفة يف احليز الفل�سطيني العام. لعبت هذه احلركات دورا طليعيا يف اعداد 
الكوادر امل�سي�سة وانتاج القيادات ال�سبابية املوؤثرة على ال�سعد ال�سيا�سية والجتماعية والثقافية. وبالإ�سافة 
اإىل ذلك، عرفت هذه احلركات الطالبية بكونها اأهم الأذرع ال�ساربة يف خطوط املواجهة �سد �سلطات الحتالل 

الع�سكرية.

41. http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/papers/2005/abuduhu.pdf
42. Hiltermann. R Joost. “Behind the Intifada: Labour and Women Movements in the Occupied 
territories”. Princeton University Press )1993( p. 141
43. Alnuweiri٫ R. “Palestinian Women’s Struggle for Social and National Liberation. International 
Women’s Confrence against Imperialist War and Plunder. )2002(٫ p68  
44. Hunter .F. Robert. “The Palestinian Uprising: A War by Other Means”. Berkeley: University 
of California Press. )1991(٫ p.23
45. Hiltermann )1993:77(.
46.  Ibid: 69.
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التعاونيات

�سكلت هذه التعاونيات مبختلف تخ�س�ساتها اأحد العناوين الرئي�سية لنموذج التنمية املقاوم الذي �ساد يف 
فرتة ما قبل اأو�سلو. �سعت هذه التعاونيات ب�سكل منهجي نحو حتقيق نظام اقت�سادي مقاوم مرتكز على ثقافة 
العتماد على الذات، والكتفاء الذاتي واإيجاد بدائل حملية للمنتج ال�رضئيلي وذلك للدفع ب�سكل تدريجي نحو 
ال�ستقالل القت�سادي والنعتاق من التبعية ل�رضائيل. امتازت  هذه التعاونيات بتنوع لتخ�س�ساتها وبناها 
وامتدادها. وميكن ت�سنيف هذه التعاونيات من خالل ثالث مناذج رئي�سة: املوؤ�س�سات التعاونية، والتعاونيات 
ايجاد حلول  اىل حد كبري يف  �ساهمت  التعاونيات  باأن هذه  القول  املنزلية.)47( ميكن  والتعاونيات  النتاجية، 
مر�سية للم�ساكل القت�سادية التي واجهت ال�سكان ب�سبب الجراءات ال�رضائيلية التع�سفية مبا يف ذلك خالل 
فرتات فر�س التجول والغالقات. بال�سافة اىل ذلك قامت هذه التعاونيات بتقوية الروابط الجتماعية ورفع 
ح�س الت�سامن بني اجلماهري وذلك عرب امل�ساريع الزراعية والقت�سادية التي اأدجمت العائالت للعمل �سوية 
من اجل حتقيق الكتفاء الذاتي على م�ستوى الأحياء ال�سكنية. وبخالف معظم املنظمات اجلماهريية املوجهة 
من قبل العمل الف�سائلي الفل�سطينيي، حظيت هذه التعاونيات مب�ستوى كبري من ال�ستقاللية بعيدا عن التاأثري 

الف�سائلي املبا�رض.   

اللجان الطوعية املتخ�س�سة

عال  م�ستوى  تتطلب  جمالت  يف  وال�ست�سارات  اخلدمات  تقدمي  يف  حيوي  دور  املتخ�س�سة  للجان  كان 
من احلرفية والتخ�س�س كالزراعة والرعاية ال�سحية والتعليم وتقدمي امل�ساندة لذوي الحتياجات اخلا�سة 
واأ�سكال اخرى من اخلدمات الجتماعية. وقد كان العمل التطوعي اأحد اأهم �سمات هذه اللجان بحيث فتحت 
اأبوابها لالطباء واملهند�سني والأخ�سائيني الجتماعيني  وغريهم من ا�سحاب املهن املتخ�س�سة للم�ساهمة يف 
دعم القطاعات املجتمعية املختلفة كجزء من ا�سرتاتيجية �سيا�سية هدفت اىل دعم �سمود ال�سعب الفل�سطيني. 
لقد متيزت هذه اللجان باملرونة والقدرة على النت�سار و الو�سول اىل مناطق تواجد ال�سكان مبا يف ذلك املناطق 
الريفية البعيدة. وبذلك جنحت اللجان املتخ�س�سة يف تلبية الحتياجات ال�سا�سية للمجتمع بحيث اأنه بحلول 
العام 1993 متكنت هذه اللجان من تقدمي ما يقارب من 60% من اخلدمات ال�سحية الأ�سا�سية، وحوايل %30 
من خدمات امل�ست�سفيات و100% من خدمات رعاية الأطفال و 100% من خدمات ذوي الحتياجات اخلا�سة 

و 100% من اخلدمات والتدريبات الزراعية وما يقارب من 30% من اخلدمات التعليمية.)48(

ولقد اأ�سبحت هذه الأطر اجلماهريية وغريها من الت�سكيالت املجتمعية مرجعية اأ�سا�سية لفهم ديناميكية 
املجتمع الفل�سطيني يف فرتة ما قبل اأو�سلو وخ�سو�سا فيما يتعلق مبنهج التنمية املقاوم القائم على املبادرات 
والقرارات ال�سعبية. وقد �ساهمت عدة خ�سائ�س ميزت العالقات الجتماعية داخل هذه الأطر، والعالقات فيما 
بينها، والعالقات مع املجتمع ككل، حيث كانت مبعظمها واىل حد كبري ذات توجه دميقراطي ت�ساركي وارتكزت 
يف �رضعيتها على الأهداف الوطنية والجتماعية التحررية وقد كان للعمل التطوعي دور كبري يف تعزيز ثقافة 
47. Musleh. Muhammed٫ “Palestinian civil society” Middle East Journal Vol. 47٫ No. 2 )Spring٫ 
1993(٫ p265.
48. Denis Sullivan٫ “NGOs in Palestine: Agents of Development and Foundations of Civil 
Society٫” Journal of Palestine Studies٫ Spring )1996( p. 94.
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الت�سامن والعتماد على النف�س وتغليب امل�سلحة الوطنية العامة على امل�سالح ال�سخ�سية والفئوية ال�سيقة. 
ان �سياق التجربة الفل�سطينية ما قبل اأو�سلو ودور احلركات الجتماعية والأطر اجلماهريية قد ارتكز على 
دعائم �ساهمت يف تقدمي التجربة الفل�سطينية كنموذج تنمية نوعي ي�سعى لبناء الن�سان وتفعيل املجتمع من 
اأجل اإدارة دفة التنمية. لقد ارتكز منوذج التنمية املقاوم على اأربع دعائم اأ�سا�سية ت�ساعد يف فهم الطار العام 

للكيفية التي مت من خاللها اجلمع ما بني ممار�سة العمل التنموي واملقاومة على م�ستوى اجلماهري:

والأهداف  واملفاهيم  واخلطط  الربامج  مبجموعة  الوطنية  الأجندة  تعريف  ميكن  الوطنية:  االأجندة   - 1
املن�سجمة مع متطلبات ق�سية التحرر الوطني الفل�سطيني والتي عربت عنها منظمة التحرير الفل�سطينية. ولقد 
�سكلت الأجندة الوطنية املتمثلة يف مقاومة الحتالل وال�سعي نحو التحرر الوطني وتقرير امل�سري الطار العام 
التعريفي لهوية الأطر اجلماهريية واأهدافها واآليات عملها. ورغم وجود اختالفات يف الراأي والأ�سلوب بني 
هذه الأطر فانها بقيت متثل الحتياجات ال�سعبية احلقيقية �سمن اطار متطلبات العمل الوطني. وميكن فهم 

ال�سرتاتيجية الوطنية العامة لالطر اجلماهريية من خالل ت�سليط ال�سوء على ثالث تقنيات حيوية:

- تقدمي اخلدمات ب�سكل موجه: �ساهمت يف دعم �سمود املجتمع عرب تغطية احتياجاته يف معظم املجالت. 
ينطوي هذا املحور على اأبعاد �سيا�سية مهمة بحيث، على �سبيل املثال، اأن تقدمي اخلدمات للفئات الفقرية يف 
املجتمع مل يكن �سمن برامج الغاثة الن�سانية ذات الطابع الال�سيا�سي والالمتحيز كما هي احلالة اليوم، بل 
مت التعامل مع م�سكلة الفقر كنتيجة مبا�رضة لل�سيا�سات ال�ستعمارية ال�رضائيلية، وبذلك حملت تقنية تقدمي 

اخلدمات يف طياتها اأهمية قيمية �ساهمت يف عملية التثقيف ال�سيا�سي والتعبئة اجلماهريية.

- رفع الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي: �ساهمت الأطر اجلماهريية برفع الوعي ال�سيا�سي والجتماعي و 
الثقايف من اأجل توفري �رضوط هيمنة الفكر الوطني التحرري كمخل�س من ال�سيطرة ال�ستعمارية. وقد امتدت 
عملية رفع الوعي اأي�سا لت�سمل جوانب اخرى كالزراعة وال�سحة والأمور القت�سادية واخلالفات املجتمعية.

- التعبئة اجلماهريية: بعد دعم احتياجات اجلماهري ورفع وعيهم ال�سيا�سي والثقايف والجتماعي قامت 
الأطر اجلماهريية بتنظيم وتعبئة القطاعات الجتماعية املختلفة  بهدف نقل هموم النا�س من الطابع ال�سلبي 
اإىل العمل اجلماعي الفعال الهادف اإىل مواجهة الحتالل و�سيا�ساته، وقد جت�سدت ذروة التعبئة اجلماهريية 

يف �سنوات النتفا�سة الفل�سطينية الوىل.

ياأخذ  ما  ال�سعبية وهو  بيد اجلماهري  وامل�سادر  القوة  تركز  بالعمل اجلماعي  يق�سد  العمل اجلماعي:   -2
موقعًا نقي�سًا للعمل النخبوي املحتكر لل�سلطة واملارد الذي تعرب عنه اأحوالنا اليوم مثلما تتجلى يف برامج 
التنمية واملنظمات غري احلكومية.)49(  لقد تطلبت الأجندة الوطنية بناء جمتمع يرتكز على عالقات اجتماعية 
الوطني. وقد  التحرر  اأجل الو�سول اىل غايات  الهم املجتعي امل�سرتك من  متينة وعمل جماعي فعال يعك�س 
كان للبعد اجلماعي دور مهم يف اإطالق زمام القوى املجتمعية الكامنة نحو حتقيق امل�رضوع الوطني وا�رضاك 
ولعل  الدميقراطي.  الت�ساركي  النظام  تر�سيخ  يف  �ساهم  مما  التنموية  امل�ساريع  ادارة  عملية  يف  اجلماهري 
بنية الأطر اجلماهريية التي افتقدت اإىل هرمية �سارمة، ومرونتها بالتوا�سل اجلغرايف مع خمتلف الفئات 
49. Jad٫ Islah. The ‘NGOization’ of the Arab Women’s Movement. IDS Bulletin٫ 35 )4(٫ )2004(٫pp. 
34-42.
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اأ�سا�سيا يف جناح  ال�سعبية، وتوا�سع القيادات التي كانت جزءا من الن�سيج الجتماعي ال�سعبي لعبت دورا 
العمل اجلماعي. وقد �ساهمت عنا�رض مثل تاأ�سل روح العمل التطوعي واللتزام بالهم العام وتغليب امل�سلحة 

العامة يف اثراء جتربة العمل اجلماعي يف فل�سطني. 

3- الت�سيي�ض: لقد كان ل�سفاء ال�سفة ال�سيا�سية التحررية لالأطر اجلماهريية وم�ساهمتها يف ت�سيي�س الهم 
العام دور مهم يف دمج الفئات ال�سعبية يف امل�رضوع التحرري. وقد كانت معظم التقنيات التنموية وحماولت 
خلق نظام اقت�سادي مقاوم من خالل املقاطعة القت�سادية والكتفاء الذاتي والعتماد على الذات تندرج �سمن 
اأهمية  ولعل  الفل�سطيني.  الوطني  التحرر  الوطنية حلركة  الجندة  عنها  اأو�سع عربت  �سيا�سية  ا�سرتاتيجية 
العن�رض ال�سيا�سي التحرري تتمثل بكون الق�سية الفل�سطينية �سيا�سية بالدرجة الوىل، وهو ما يتطلب دورا 

حموريا للوعي ال�سيا�سي للجماهري يف جمابهة امل�رضوع ال�ستعماري. 

4- انتاج املعرفة: مثلت الأطر اجلماهريية املختلفة اأحد اأهم املرجعيات املحلية يف انتاج املعرفة املرتكزة على 
التجربة التاريخية الفل�سطينية واملوروث الثقايف املحلي. اإن نوعية الإنتاج املعريف املنبثق من التجربة والثقافة 
الفل�سطينية وحمتواه، لها اأثر كبري  يف ت�سكيل هوية فل�سطينية متميزة ومتما�سكة وذات بعد ثوري تتالءم مع 
متطلبات املرحلة ال�سيا�سية. ولقد تاأثرت م�سامني انتاج املعرفة بتجارب ال�سعوب املنا�سلة �سد ال�ستعمار 
ال�سعوب امل�ستعمرة، فقد كان  اأممية بني  الثورية وخلق حالة ت�سامن  والظلم، وا�ستفادت من جتارب الأمم 
للتجارب املناه�سة لال�ستعمار يف اجلزائر وفيتنام وجنوب افريقيا ح�سور كبري يف احلقل املعريف الفل�سطيني. 

ورغم النتقادات التي وجهت لالليات التي متت بها ادارة بع�س م�ساريع التنمية وا�ستغاللها من بع�س 
الأفراد والقوى الف�سائلية الفل�سطينية لتحقيق م�سالح فئوية،)50( ال اأن الطار العام الذي مت من خالله دعم 
اأجل  ال�سعبية وبناء وعي جمعي من  القوى  �ساهم يف حت�سيد  الفل�سطيني حتت الحتالل قد  ال�سعب  �سمود 
ال�ستمرار يف جمابهة امل�رضوع ال�ستعماري. لقد حاولت ال�سلطات ال�رضائيلية مرارا وتكرارا فر�س هيمنتها 
وك�رض �سمود ال�سعب الفل�سطيني عرب ابتداع اآليات لل�سيطرة واخرتاق الن�سيج الجتماعي الفل�سطيني. ولعل 
لتقدمي  املدنية كقناة ر�سمية بريوقراطية  ان�ساء ما ي�سمى بالدارة  اأبرز هذه ال�ساليب ال�ستعمارية هو  من 
اخلدمات من ناحية، واأداة للتدخل املبا�رض يف ال�سوؤون الجتماعية الداخلية واجها�س �سبل اقامة موؤ�س�سات 
خدماتية فل�سطينية م�ستقلة من ناحية اأخرى. لقد كانت الدارة املدنية احد اأخطر الجراءات امل�سادة الرامية 
�سيا�سات  ا�ستملت  اإجراءاتها  اأن  اإذ  الذاتي،  الكتفاء  حتقيق  نحو  ال�ساعية  الفل�سطينية  املبادرات  خنق  اىل 
وفر�س  زراعية،  عقوبات  وفر�س  النقدية  التحويالت  على  والقيود  الت�سويق  وتقييد  القت�سادي  احلظر 
حظر على الوقود واغالق املنظمات واملوؤ�س�سات املحلية لفرتات طويلة واعتقال الكوادر والنا�سطني، وعزل 
اأنظمة �رضيبية جمحفة. ولكي تدفع ا�رضائيل نحو زيادة العتمادية الفل�سطينية  املجتمعات املحلية وفر�س 
على الدارة املدنية فقد قامت بتغيري لوحات ال�سيارات واأن�ساأت نظامًا للت�ساريح يتوقف على دفع ال�رضائب 
وا�سطر �سكان غزة للح�سول على بطاقات هوية جديدة. كما قامت �سلطات الحتالل ب�سن غارات �رضيبية 
ال�رضيبية.)51(  اللوائح  با�سدار جمموعة جديدة من  تزيد من �سالبة اجراءاتها قامت  ال�سكان، ولكي  على 
50. )2004(   نخلة، خليل. اأ�سطورة التنمية يف فل�سطني: الدعم ال�سيا�سي واملراوغة امل�ستدمية. املوؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية   
51. Hunter٫ F. Robert. “The Palestinian uprising: a war by other means”. University of California 
Press )1991(٫ p. 146.
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وكان  لن�ساء روابط القرى اأبعاد مدمرة  على الن�سيج الجتماعي الفل�سطيني عرب حماولة فر�س نظام من 
على  عقوبات  فر�س  او  القرى  روابط  طريق  عن  باخلدمات  ال�سكان  لربط  ت�ستخدم  كانت  التي  املح�سوبية 
احل�سا�سة  باخلدمات  يتعلق  فيما  وا�سعة  �سلطات  القرى  روابط  ا�رضائيل  منحت  ولقد  للتعاون.  الراف�سني 
والتي من اأهمها منح ت�ساريح مل �سمل العائالت وت�ساريح ال�سفر والتعيينات يف اخلدمة املدنية وتراخي�س 
البناء والغاء اوامر هدم املنازل واطالق م�ساريع جديدة ملد الكهرباء للقرى وحمطات املياه وتو�سيع الطرق 

الداخلية.)52(    

مقاوم  حملي  نظام  لإن�ساء  الفل�سطينية  املحاولت  وجه  يف  فر�ست  التي  واملعيقات  ال�سعوبات  ورغم 
يف  اخلو�س  عرب  امل�ساريع  هذه  حتدي  من  متكن  الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  اإل  ال�سهيونية،  ال�ستعمارية  للبنية 
مواجهات مبا�رضة �سد الإدارة املدنية وروابط القرى. متثل النتفا�سة الأوىل احد اهم احللقات التاريخية 
يف حتدي م�ساريع ال�سلطات الحتاللية بطريقة منظمة ومتما�سكة، حيث باتت حمالت الإ�رضابات و املقاطعة 
القت�سادية  والع�سيان املدين جزءا من الروتني اليومي لل�سعب الفل�سطيني. و لعل من اأبرز اأ�سكال املواجهة 
كانت حركة الع�سيان املدين التي و�سلت ذروتها من خالل جتربة اأهل بيت �ساحور يف النتفا�سة الوىل حيث 
ال�سعبية  اللجان  لت�سكيل  كان  ولقد  املدنية.  لالدارة  ال�رضائب  دفع  ورف�سوا  هوياتهم  بت�سليم  ال�سكان  قام 
دور كبري يف دعم �سمود ال�سكان وذلك عرب تاأ�سي�س �سبكات دعم جت�سدت يف جلان التموين وتوزيع الأغذية، 
وجلان الكتفاء الذاتي امل�سوؤولة عن تطوير القت�ساد املنزيل، وجلان ال�سالح الجتماعي التي تخ�س�ست 
النزاعات الجتماعية ومقاطعة املحاكم ال�رضائيلية، وجلان جمابهة ال�رضائب والتي منعت موظفي  يف حل 
كانت  والتي  التعليم  وجلان  واملخيمات،  والقرى  املدن  يف  ال�سكان  من  الأموال  بجمع  القيام  من  ال�رضائب 
التي  التجار  املدار�س واجلامعات، وجلان  الناجتة عن اغالق  الفجوات  ل�سد  وظيفتها تنظيم حلقات درا�سية 
اأخذت على عاتقها ن�رض املعلومات عن الحداث ومقابلة  قامت بتن�سيق الإ�رضابات، وجلان املعلومات التي 
ال�سحفيني الأجانب، واللجان الن�سوية والتي قامت بالعديد من املهام احليوية كالتعليم وال�سحة وامل�ساعدة 
يف الن�ساطات القت�سادية والحتجاجات واملواجهة املبا�رضة مع اجلنود، وجلان احلماية التي توكلت مبهام 

حماية املمتلكات من هجمات اجلنود وامل�ستوطنني والدفاع عن الأحياء.)53( 

ومن جانب اخر كان للحركات اجلماهريية وخ�سو�سا الن�سوية وال�سبابية دور كبري يف الن�سال التحرري 
الع�سائرية  وال�سلطة  الأبوية  كالبطريركية  التقليدية  البنى  تاآكل يف  الباحثون عملية  الجتماعي بحيث لحظ 
و�سعود نزعات اجتماعية انعتاقية.  لقد مثلت هذه احلركات الجتماعية منابر تقدمية بديلة لل�سلطات التقليدية 
و�ساهمت يف ن�رض قيم اجتماعية ثورية اأدت ب�سكل تدريجي اإىل احلد من تاأثري �سلطة الرجل ورفع مكانة املراأة 
املجتمعية كالعب فاعل يف الن�سال الفل�سطيني اليومي. اإن مثل هذا التقدم يف مكانة املراأة بداأ يتج�سد من خالل 

52. Tamari ٫Salim. “In league with Zion: Israel’s Search for Native Pillar”. Journal of Palestine 
Studies. Vol. 12، No. 4٫ Summer٫)1983(٫ p. 47
53. Documented by the Palestine Center for the Study of Nonviolence; Intifada: Palestinian 
nonviolent protest٫ Part II.
)1989(. Quoted in Rigby Andrew. “Living Intifada”. Zed Books  )1991( pp.  22-23
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التحول يف الف�سل بني اجلن�سني يف الأن�سطة الجتماعية وال�سيا�سية اىل الن�سطة املختلطة والتي عربت عنها 
ال�سيا�سية  الأحزاب  يف  قيادية  مراكز  اىل  الو�سول  من  الفل�سطينية  املراأة  متكنت  ولقد  ال�سعبية.)54(  اللجان 
واملنظمات اجلماهريية  ومت دعوتها للم�ساركة يف موؤمترات ن�سوية عاملية حيث حتالفت مع احلركات الن�سوية 
يف العامل الثاالث �سد هيمنة اخلطاب الليربايل الن�سوي الغربي الذي يعزي تدين و�سع املراأة يف العامل الثالث 
النظام القت�سادي الجتماعي  النا�سئة عن  الظاملة  القوى  اأ�سباب ثقافية ويتجاهل عالقات  اإىل  ويف فل�سطني 
ال�سباب، فقد �ساهم انخراطهم يف العديد من الأطر اجلماهريية واحلركات الطالبية يف  اأما يف حالة  العاملي. 
املختلفة.  واأطرها  الوطنية  احلركة  اىل  التقليدية  الع�سائرية  ال�سلطة  لهرمية  ال�سيقة  الولءات  من  التحول 
وكانت  الحتالل  �سلطات  باجتاه  مهادنا  دورا  الأحيان  من  الكثري  يف  التقليدية  الع�سائرية  ال�سلطة  لعبت  لقد 
كانت  وبذلك  الفل�سطينية،  الوطنية  احلركة  ح�ساب  على  وذلك  الأردن  يف  احلاكمة  للنخبة  ولءها  يف  خمل�سة 
ال�سلطة الع�سائرية تفر�س على ال�سباب الر�سوخ لقراراتها و�ساهمت يف عرقلة و�سولهم اىل مواقع قيادية 
خارج البنية الع�سائرية. و لأن ال�سباب كانوا من اأكرث الفئات امل�ستهدفة بالقتل والعتقال والتنكيل من قبل 
الحتالل، فقد وفرت احلركات ال�سبابية والأطر اجلماهريية مالذا لل�سباب للتعبري عن انف�سهم، و�ساهمت يف 
ال�سيا�سي  الوطنية وزادت من وعيهم  الوطن والق�سايا  امللتزمة بهموم  القيادية  ال�سبابية  ال�سخ�سية  �سقل 
الن�سان  بناء  ا�ستهدف  اأو�سلو  قبل  ما  املقاومة  التنمية  حراك  اأن  القول  وميكن  التحرري.  والجتماعي 
الفل�سطيني وحمل يف طياته بذور ثورة اجتماعية حتررية للفئات الجتماعية الأكرث تهمي�سا، وقد كانت عملية 
بناء الإن�سان الفل�سطيني ذي الوعي املقاوم يف م�سارها ال�سحيح اىل اأن انحرفت بعد تبدل النظام ال�سيا�سي 
ال�سيا�سي  باملال  املدفوعة  احلكومية  غري   املنظمات  وا�ستبدال  اأو�سلو  اتفاقية  �ساحب  الذي  القت�سادي 

والأجندة اخلارجية بالأطر اجلماهريية مما اأدى اىل حتولت عميقة يف البنية الجتماعية الفل�سطينية. 

م�ساهمات فل�سطينية بديلة

ان التجربة الفل�سطينية ال�سابقة لأو�سلو جت�سد اىل حد كبري الروؤية التي تقدمها نظرية ما بعد التنمية 
خ�سو�سا فيما يتعلق بدور احلركات الجتماعية املرتكز على التفهم املحلي ملتطلبات التنمية احلقيقية وقدرة 
احلراك اجلماهريي على التعبري عن ال�سيادة ال�سعبية مل�سار التقدم املرتكز على الثقافة املحلية والقت�ساد 
املقاوم وممار�سة قيم ال�سيا�سة التحررية. ان العمل على ايجاد بديل للتنمية عرب جتاوز اأو مواجهة النظام 
القائم اأمر ذو اأهمية ق�سوى من الناحية الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية والب�رضية للخروج من دوامة 
البنية  وتف�سخ  الن�سان  حترر  تعرقل  التي  اجلديدة  الليربالية  قيم  وهيمنة  الكولونيالية  وال�سيطرة  التبعية 

الجتماعية. 

لقد برزت العديد من امل�ساهمات القيمة يف ال�ساحة الفل�سطينية التي قدمت روؤى تنموية متاأثرة يف جوهرها 
قيم  تنموي مرتكز على  ملنهج  اطارا عاما  تقدم  اأو�سلو والتي  ما قبل  الرائدة يف فرتة  الفل�سطينية  بالتجربة 
املقاومة ودور اجلماهري والثقافة املحلية. لعل  من اأبكر هذه امل�ساهمات هي اأطروحة عادل �سمارة امل�سماة 
»التنمية باحلماية ال�سعبية« والتي ت�سدد على تر�سيد ال�ستهالك بناء على مبادئ مناه�سة التطبيع واملقاطعة 

54. Klein-Jean٫ Iris. “Into committees، out of the house: Familiar forms in the organization of 
Palestinian committee activism during the first intifada”. American Ethnologist. Vol.30، number 
4. )2003(٫ S. Hasso٫ Frances. “Nationalism٫ Feminism٫ and Modernity in Palestine”. Gender and 
Society٫ Vol. 12٫ No. 4 )1998(
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القت�سادية. يرى عادل �سمارة باأن جوهر التنمية ي�ستمل على »فعل �سعبي واٍع، وكن�ساط جماعي مقاطعة 
منتجات كل ما يناف�س هذا التوجه، وما يغمر ال�سوق املحلي، وما يحول دون تفاعل ال�سواق املحلية والقليمية. 
فبمجرد القيام باأي فعل انتاجي او ا�ستهالك واع، يكون املواطن قد دخل يف ا�ستباك مقاومة العدو الراأ�سمايل 

املتمثل يف املركز، يكون كل مواطن قد اأ�سبح مقاوما على اجلبهة القت�سادية«.)55(

يعد عمر الربغوثي مكون املقاومة ركيزة اأ�سا�س لأي م�رضوع تنموي يف فل�سطني، فهو ي�سدد على اأهمية 
اأدوات املقاومة ال�سعبية كجزء من م�رضوع اأكرب لإعادة بناء عالقة املجتمع الفل�سطيني مع منا�رضي الق�سية، 
بعيدا عن ال�سيا�سة الر�سمية وخطابها ومثقفيها، بالرتكاز على املقاطعة ومناه�سة التطبيع واي�سال احلقائق 

الن�سانية وال�سيا�سية الفل�سطينية اىل القوى التقدمية املناه�سة لل�سهيونية يف العامل.)56(

يناق�س  تنموي  م�رضوع  من حيثيات  العديد  تت�سمن  م�ساهمة حديثة  نخلة  خليل  يقدم  ال�سياق  هذا  ويف 
النظام القائم وامل�سمى »التنمية التحررية املرتكزة على النا�س«. يرى نخلة باأن التنمية التحررية ت�ستهدف 
بالأ�سا�س املجتمع با�رضه من اجل تقوية وتعزيز املوارد املحلية للمجتمع، من خالل الرتكيز ب�سكل اأ�سا�سي 
على النتاج املحلي بدل من ال�ستهالك واعطائه الأولوية على غريه. وهي بذلك تقود املجتمع اىل العتماد على 
الذات واىل حماية املوارد املحلية والب�رضية وزيادتها اإىل اأق�سى احلدود املمكنة. بهذا املعنى، تهدف التنمية 
التحررية املرتكزة على النا�س اىل حترير عقول النا�س واج�سادهم من الظلم اخلارجي وال�سيطرة والهيمنة، 
ومن القمع الداخلي وا�ساءة املعاملة وال�ستغالل والف�ساد والنحراف ومن اإمكانية النفاذ اإىل م�سادر القوة 
بالعتماد على المتيازات وبطرق ملتوية. انها مقاربة ت�سعى اىل توفري فر�س عمل اإن�سانية وحرة ومقاربة 
ي�سارك فيها العمال فعليا يف حتديد م�ستقبلهم، من خالل امل�ساركة يف ملكية مكان عملهم. وعالوة على ذلك، 
املواطنني،  بني  واحلقيقية  الفعلية  امل�ساواة  لتحقيق  الالزمة   الأدوات  توفري  اىل  تهدف  املقاربة  هذه  فان 
املجانية  ال�سحية  العناية  توفري  خالل  ومن  جودته،  و�سمان  املجاين  التعليم  توفري  من  متكينهم  خالل  من 
و�سمان جودتها والدعم الن�ساين يف احلالت الطارئة. ت�ستهدف هذه املقاربة اأي�سا الفقراء، ل كاأدوات لها، 
الروؤيا يف  هذه  الأ�سباب. حتمل  تلك  على  للق�ساء  وت�سعى  فقراء  النا�س  التي جتعل  الأ�سباب  با�ستهداف  بل 
جوهرها مقاربة تقرير م�سري وحترر اجتماعي و�سيا�سي وهي على هذا النحو، وحتى ت�سبح ممكنة ، فانها 
وال�سيا�سي والقت�سادي  العن�رضي  والف�سل  الجنبية  وال�سيطرة  الحتالل وال�ستعمار  مقاومة  اىل  تهدف 

والجتماعي املمار�س داخليا.)57( 

اإن امل�ساهمات املذكورة اآنفًا تتمحور حول �سياغة مقاربة تنموية من منظور حملي فل�سطيني ياأخذ بعني 
العتبار متطلبات بديهية مت اإلغاوؤها نهائيا من معجم م�سطلحات التنمية املهيمنة، كم�ساألة احلقوق اجلماعية 
يبقى  لكن  الن�سان يف حتديد م�ستقبله وامل�ساواة والعدالة الجتماعية والتحررالجتماعي.  واملقاومة ودور 
العمل  واليات  و�سائل  هي  ما  الواقع؟  ار�س  على  الروؤى  هذه  ترجمة  نحو  الدفع  املمكن  من  كيف  ال�سوؤال 
املطلوبة من اأجل جتاوز ال�سعوبات والتقييدات املماأ�س�سة املفرو�سة على مبادرات التنمية البديلة؟ اىل اأي حد 

ميكن ا�رضاك قطاعات املجتمع كافة يف هذه العملية؟ 
55. http://www.kanaanonline.org/articles/01141.pdf
56. http://home.birzeit.edu/cds/arabic/publications/2011/arabicresistance.pdf

57. نخلة، خليل. فل�سطني: وطن للبيع. موؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ )2011(. 

نحو تنمية بديلة اأم بديل للتنمية يف فل�سطني؟
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درا�سات نقدية يف واقع التنمية

الرائدة قد تقدم اجابات مهمة ملثل هذه ال�سئلة خ�سو�سا فيما  الفل�سطينية  مما ل�سك فيه ان التجربة 
التخاطب  عرب  املقاوم  التنمية  مل�رضوع  منا�سبة  اأجواء  خلق  على  قادرة  موؤ�س�ساتية  حتتية  بنية  ببناء  يتعلق 
احلركات  دور  اهمية  تكمن  وهنا  املوجه.   الغربي  للتمويل  بديلة  م�سادر  وايجاد  اجلماهريية  القاعدة  مع 
الجتماعية واملنظمات اجلماهريية بحيث اأن العمل على ت�سكيل حركات اجتماعية جديدة، اأو تفعيل احلركات 
الجتماعية القائمة يف فل�سطني ميثل اخلطوة الأوىل باجتاه و�سع اأ�س�سا العمل التنموي البديل وتنظيم العمل 
عرب جتاوز وحتدي  قنوات التنمية الر�سمية وموؤ�س�ساتها ومنظماتها مبا يف ذلك ال�سلطة ال�سيا�سية الر�سمية 
واملنظمات غري احلكومية. ان هذا امل�سار �سيواجه حتما الكثري من ال�سعوبات والتعقيدات املرتبطة بتوافق 
بديل  اىل خلق  رامية  اأي حماولة  اإجها�س  على  العمل  الر�سمية يف  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سة  ال�ستعمارية  البنية 
�سعبي لنظام التنمية القائم، وبالتايل فان م�ساألة جناح احلركات الجتماعية �سيتطلب تطوير ا�سرتاتيجيات 

�سعبية للمواجهة والتحدي: 

التنمية  الأكرث ت�رضرا من نظام  القطاعات الجتماعية  اأداة ملخاطبة وتعبئة  - ان احلركات الجتماعية هي 
القائم كفئات العمال واملزارعني والن�ساء واأفواج ال�سباب العاطل عن العمل،  والتي تقوم بالتعبري عن م�ساكلهم 
واحتياجاتهم و تنظيمها �سمن مطالب اجتماعية و�سيا�سية عرب العمل اجلمعي كالعت�سامات والحتجاجات 

وال�رضابات واأ�سكال اخرى من اأ�ساليب ال�سغط املجتمعي وال�سيا�سي.

 - ان متيز احلركات الجتماعية مبنهج الدميقراطية الت�ساركية والالمركزية ميكنها من النت�سار والتمدد 
والو�سول اىل القطاعات املجتمعية الأكرث تهمي�سا وا�ستبعادا من املوؤ�س�سة الر�سمية، مبا يف ذلك املجتمعات 
ووكالت  املركزية  ال�سيا�سية  ال�سلطة  اعتبارات  من  �سقطت  والتي  املدنية  املراكز  عن  بعيدا  القاطنة  املحلية 

التنمية والتي تتعر�س ب�سكل دوري ل�سيا�سات التهجري الق�رضي من قبل قوات الحتالل وامل�ستوطنني. 

-  تكمن احدى م�سادر قوة احلركات الجتماعية يف القدرة على رفع الوعي ال�سيا�سي والجتماعي عرب فتح 
قنوات بديلة لن�رض املعرفة واعادة العتبار للثقافة املحلية واأبعادها الإن�سانية التحررية والثورية )املق�سود 
الورقة غري معنية  اأو�سلو، هذه  الفل�سطيني يف  فرتة قبل  املجتمع  التي �سادت  املقاومة وال�سمود  ثقافة  هو 
بتقدمي حتليل للثقافة التي انتجها العثمانيون اأو غريهم بل تقت�رض على فرتة الحتالل املبا�رض قبل اأو�سلو 
ب�سكل  على حموها  العمل  يتم  والتي  م ت ف(  �سكلها �سعود  التي  الفل�سطينية احلديثة  بالهوية  وارتباطها 
واأبواقها  املثقفة  ونخبها  الر�سمية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سة  تواطوؤ  و  الراأ�سمالية  العوملة  ثقافة  قبل  من  ممنهج 
الإعالمية. وهنا تربز اأهم مهام احلركات الجتماعية يف ا�سقاط حماولت فر�س هيمنة ثقافية تنايف امل�رضوع 
الوطني التحرري وحتول الن�سان اىل كائن اقت�سادي معتمد على ال�ستهالك الالحمدود وغري مبايل بالهم 

العام والق�سايا امل�سريية. 

القطاعات  يف  اأولية  تنموية  ال�رضوع مببادرات  املتخ�س�سة  الجتماعية وفروعها  با�ستطاعة احلركات  ان   -
احليوية املهملة من قبل ال�سلطة ووكالت التنمية والتي تتطلب تدخال طارئا كقطاع الزراعة. والهدف من مثل 
هذه املبادرات الولية هو تقدمي منوذج حي ذو اأبعاد ثقافية وتوعوية وقيمية تتمثل يف حتقيق اأ�سكال معينة 
قناعة  ي�ساهم يف تر�سيخ  املبادرات  العمل على جناح مثل هذه  ان  الذات.  الذاتي والعتماد على  الكتفاء  من 
افاق  امل�ساركة وتو�سيع  على  املحلية  الطاقات  التنمية وحث  اأجل  الداخل من  التوجه نحو  باأولوية  املجتمع 

العمل التنموي املرتكز على الذات لي�سمل قطاعات جمتمعية اأخرى. 
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الهموم  عن  وتعرب  املحلية  الثقافة  تعك�س  اأن  الفل�سطيني  ال�سياق  يف  الجتماعية  للحركات  البديهي  من   -
وثقافة  ف  ت  م  باإن�ساء  املرتبطة  املميزة  الفل�سطينية  هويتها   على  توؤكد  بذلك  وهي  وال�سيا�سية،  املجتمعية 
املقاومة وال�سمود...الخ. عالوة على ذلك، ينبغي للحركات الجتماعية يف فل�سطني اأن ترى يف نف�سها امتدادا 
ع�سويا للحركات الجتماعية النا�سطة يف دول اجلنوب وان ت�ستفيد من اخلربات والتجارب الأخرى للحركات 
جت�سد  الفل�سطينية  الق�سية  لكون  ونظرا  امل�سطهدة.  ال�سعوب  �سالح  يف  الجنازات  من  العديد  حققت  التي 
مركز ال�رضاع بني الأنظمة ال�ستعمارية املبا�رضة واأ�سكال ال�ستعمار اجلديد والنخب ال�سيا�سية والقت�سادية 
املرتبطة ع�سويا بهما من جهة، وبني ال�سعب القابع حتت �سيطرة امل�ستعمر والذي يعاين من هيمنة الليربالية 
اجلديدة والتنمية املرتكزة على م�سالح فئات بعينها واخرتاقات ثقافية عميقة من جهة اأخرى، فان ذلك يحتم 
على احلركات الجتماعية يف فل�سطني لعب دور مركزي �سمن التيارات العاملية ال�ساعدة و�سبكات الت�سامن 

العاملية واحلركات املناه�سة للعوملة الراأ�سمالية يف العامل. 

- يبقى القول اإن التحولت العميقة التي اأ�رضت ببنية احلركة الوطنية الفل�سطينية وقبول ف�سائلها بالأمر 
الواقع الذي فر�سته اتفاقية اأو�سلو واندماج العديد منهم يف ممار�سة ال�سيا�سات الر�سمية بدل من ال�سيا�سات 
التحررية البديهية لأي حركة حترر وطني، فانه من ال�رضوري لربوز وجناح اأية حركة اجتماعية الت�سديد 
بني  املتميزة  العالقات  لطبيعة  واحلزبية. فخالفا  الف�سائلية  النتماءات  عن  بعيدا  وطنية جامعة  هوية  على 
احلركة الوطنية الفل�سطينية والأطر اجلماهريية يف فرتة ما قبل اأو�سلو، ل ميكن اليوم التعويل على املنطق 
بال�سلطة  باتت مرتبطة  التي  الف�سائل  لأجندة هذه  الفعلي  والتغري  املاأ�ساوي  التنظيمي  للو�سع  نظرا  نف�سه 
الر�سمية. وبالتايل فان العمل على بناء حركات م�ستقلة عن الف�سائل ومنتمية اىل الوطن قد ي�سكل احد اهم 

عوامل ا�ستقطاب الثقة اجلماهريية والنجاح.  

نحو تنمية بديلة اأم بديل للتنمية يف فل�سطني؟
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خامتة
ال�سيا�سية  التنازلت  من  مزيج  يحكمها  التي  الفل�سطينية  الق�سية  تاريخ  من  الع�سيبة  املرحلة  هذه  يف 
والقتتال الداخلي والع�سبيات الف�سائلية غري امل�ستندة اإىل اأر�سية وطنية، ويف ظل تراجع الوعي التحرري 
و�سياع البو�سلة الوطنية، يبقى ال�سعب الفل�سطيني م�ستتًا بال قيادة متثل طموحاته وترجع حقوقه امل�سلوبة. 
ان امل�سار احلايل الذي ابتداأ منذ اأو�سلو انتهاءًا بالظاهرة الفيا�سية يحمل يف طياته بذورانحدار كارثي على 
كافة ال�سعد ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية والأخالقية. ففي الوقت الذي انتهكت فيه الأر�س 
و�سلبت واقتلع منها �سكانها الأ�سليون، جتري حماولت حثيثة، مدرو�سة وممنهجة، م�سدرها من اخلارج 
ومنفذها من الداخل، ل�ستهداف الن�سان الفل�سطيني وجتريده من اخر اأ�سلحة ميتلكها: الوعي والهوية. ومما 
يزيد الطينة بلة الغياب التام لأي بدائل اأو تيارات �سيا�سية او مبادرات جمتمعية اأو حتى حماولت جدية لبناء 
حراك منظم يعمل على انقاذ ما ميكن انقاذه. ولهذا اأ�سبح من ال�رضورات امللحة، اأكرث من اأي وقت م�سى، 
اإىل املخزون الهائل من الكفاح  ال�رضوع  يف ت�سكيل اأطر جماهريية وحركات اجتماعية ت�ستند يف مرجعيتها 
التاريخي لل�سعب الفل�سطيني، وترتكز يف عملها على الطاقات الداخلية والروؤى الوطنية وعلى العمل ال�سعبي 
القاعدي، وتعتمد يف مبادئها على عنا�رض املقاومة والهوية الفل�سطينية واإعمال العقل النقدي وحتدي الأمر 
الواقع. من املوؤكد اأن �سعود مثل هذا احلراك املقاوم، مهما كان �سكله، �سيجابه بعراقيل وحتديات هائلة، 
باأمثلة  التاريخ  اإن�سانية وعدالة. يزخر  اأكرث  التغيري نحو م�ستقبل  اإىل  ي�سعى  اعتيادي لأي حراك  اأمر  وهذا 
ال�ستعمار  اأغالل  من  والتحرر  الجتماعية  والعدالة  للحرية  التائقة  الب�رضية  التجربة  اأثرت  هائلة  ومناذج 
وال�ستغالل والظلم، والتجربة الفل�سطينية ما قبل اأو�سلو هي اأحد اأهم واأ�سمى النماذج احلديثة التي رفعت 
منزلة ال�سعب الفل�سطيني حيث جت�سدت من خاللها قدرة الن�سان على ابتداع طرق خالقة للمقاومة والعتماد 
على الذات واإنتاج معرفة اأ�سيلة واحلفاظ على الكرامة. لهذا، مل يعد اأمام ال�سعب الفل�سطيني ليحقق ولدة 

جديدة  جديدة �سوى العودة اإىل اجلذور.       
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تقدمي 
مّر التعامل مع ثنائية املعرفة/الأيديولوجيا يف الفكر املعا�رض بتغرّيات مهمة يف العقود املا�سية، متّثلت 
باخلروج بالثنائية من �سيغة الت�ساد اأو املقابلة حتى الو�سول اإىل التعامل معها كعالقة مركبة بطابع اإ�سكايل 
�سطوة  كانت  فحني  الثنائية،  لهذه  النظرة  تعديل  يف  البالغ  اأثرها  والجتماعية  الإن�سانية  وللعلوم  ملتب�س، 
الإن�سانية  العلوم  بداأت  ويقينياته،  بالعلم  املعرفة  حت�رض  خالها  ومن  الطبيعية  العلوم  يف  تتعزز  العلموية 
والجتماعية بالتخل�س من هذه ال�سطوة، وتعزز القتناع باأن ما يطّبق على العلوم الطبيعية ل ي�ستقيم تطبيقه 

على العلوم الإن�سانية والجتماعية نظرا لختالف الظواهر وغياب اليقينيات.
 وبفعل ات�سال الدار�س بالظواهر الجتماعية بالدرجة الأوىل وكونه جزءا منها تو�ّسع القتناع باأن املعرفة 
ل ميكن لها التحرر كليا من الأثر الأيديولوجي ومن روؤية الباحث ومواقفه، فتعزز التعامل مع الأيديولوجيا 
والأفعال  اخليارات  يف  مهم  كمركب  معها  التعامل  ل�سالح  زائف  وعي  اأو  ت�سليل  جمرد  كونها  يتجاوز  مبا 
وال�سلوك، ويف بحر اإنتاج فكري عربي يت�سخم فيه ح�سور الأيديولوجيا)1(، فاإّن حتليل العالقة بني املعريف 
العالقة ومبا ي�سمح بنقد  الفهم حول هذه  اإثراء  البحثي الجتماعي م�ساهمة يف  الإنتاج  والأيديولوجي)2( يف 
البحث الجتماعي يف ال�سياق الفل�سطيني، والك�سف عن اأوجه ح�سور الأيديولوجيا فيه �سافرة اأو م�سترتة، 
والبحث عن مربرات هذا احل�سور ودواعيه، وميكن القول اإن البحث يف الإنتاج املعريف الجتماعي الفل�سطيني 
الجتماعي  البحثي  للمنتج  جادة  نقدية  قراءة  حتقيق  على  قادرا  م�سلكا  ي�سّكل  والتحليل  الر�سد  خالل  من 
الفل�سطيني منذ اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية وتوقيع اتفاقية اأو�سلو وحتى الآن، من خالل مالحظة التغريات 
مبو�سوع  املت�سلة  البحثية  للخيارات  البّحاثة  وتربير  البحث  ومو�سوعات  البحثية  والأدوات  املناهج  على 

الدرا�سة واملنهجية وغريها من العنا�رض.
وينظر  هذا البحث اإىل ثنائية ) معريف/اأيديولوجي( كمدخل يتم من خالله نقد الإنتاج البحثي الجتماعي 
الفل�سطيني عرب الك�سف عن الأبعاد الجتماعية والإب�ستمولوجية املوؤثرة فيه، وبعد البحث املكتبي فيما كتب 
كم�ساهمة يف حتليل ونقد ظروف اإنتاج البحوث الجتماعية يف فل�سطني بعد توقيع اتفاق اأو�سلو، تبنّي اأن هنالك 
البحثية  البيئة  ناق�ست  دوريات حمكّمة  يف  كتابات  اأو  موؤمترات  وامل�ساهمات �سمن  الدرا�سات  من  جمموعة 
للعلوم الجتماعية يف فل�سطني، وطرحت نقدا لالإنتاج الجتماعي البحثي، ولكن يف �سورة عامة م�سحية، هي يف 
�سق كبري منها اأقرب اإىل الت�سخي�س والتو�سيف، وبع�س هذه الإ�سهامات كانت �سبيهة باإعادة النظر يف م�سار 
البحث الجتماعي اأو تقييم عام للبحوث املنتجة يف فرتات حمددة، وميكن القول اإن هذه الإ�سهامات مل ترق اإىل 

م�ستوى البحوث املعمقة الطويلة، ومل تعمد اإىل التحليل مقدار ميلها اإىل الت�سخي�س.
1. يحاجج بلقزيز باأن لالأيديولوجيا ح�سورا مت�سخما يف الإنتاج الفكري العربي منذ بدايات الع�رضينيات حتى اليوم، ويرى اأن �سعف 
البناء املعريف للمقالت الفكرية العربية وا�سح جلّي اإن قورنت بغريها من الثقافات حول العامل، وي�سهب يف طرح ال�سواهد ومربراتها 
الإله  بلقزيز، عبد  انظر:  املعريف والأيديولوجي.  الثنائية  البحث يف  الأيديولوجيا من مربرات  الت�سخم حل�سور  املمكنة، ويرى ان هذا 

)حمررا(، املعريف والأيديولوجي يف الفكر العربي املعا�رض، مركز درا�سات الوحدة العربية، بريوت، 2010
2. ل بد من الإ�سارة اإىل اأن طرح الثنائية هنا ل يعني ب�سورة مبا�رضة طرح عالقة تقابل اأو ت�ساد بني طريف الثنائية، بل هي عالقة مركبة، 
ودللتها مركبة، فال �رضورة يف �سياق هذا البحث لنقا�س كل من املفردتني على حدة وتتبع التطّور الطويل الذي مت على كل مفردة و�رضد 
اإن »البعد العالئقي املتعدد« للمفردتني كما ي�سميه كمال عبد اللطيف هو مو�سع البحث، وميكن هنا احلديث  الت�سورات املختلفة، بل 
طويال عن طريف العالقة كال على حد وفق ت�سورات غاية يف التعدد، اإل اأن هذا املجال مت اخلو�س فيه طويال، و�سيتناول البحث خال�سة 
النقا�س حول الثنائية مع تاأكيده املبدئي على العالقة قبل طرفيها، وهذا ما يت�سح يف اجلانب النظري من البحث. عبد اللطيف، كمال، »يف 

الأيديولوجيا واملعرفة: مدخل عام«. امل�ستقبل العربي، العدد 381، نوفمرب 2010.
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يف  املتداخلة  الجتماعية)4(  الأبعاد  مع  وربطه  اإبي�ستمولوجي)3(  منظور  من  البحثي  لالإنتاج  درا�سة  اإن   
العملية البحثية اأو املوؤثرة عليها مل تتم، فلم تكن هنالك درا�سات ت�سعى لنقد تربيرات الباحثني ملو�سوعات 
بحثهم يف املجتمع الفل�سطيني، ومل تكن هنالك قراءة للبحث الجتماعي كن�س ناجز قابل للتحليل خطابيا، ومل 
تتم درا�سة حقل البحوث الجتماعية وعالقات الفاعلني فيه يف احلالة الفل�سطينية، ناهيك عن البحث املطّول عن 
عالقات بني الأبعاد الجتماعية لإنتاج البحوث والأبعاد الإبي�ستمولوجية، وهنا ياأتي البحث ليحاول �سد ثغرة 
معرفية من مدخل ثنائية ) الأيديولوجي/املعريف( تتمثل يف درا�سة الإنتاج البحثي الجتماعي بعد اأو�سلو يف 
�سوء اأبعاده الإبي�ستمولوجية والجتماعية و�سمن » حقل البحث الجتماعي« يف احلالة الفل�سطينية، بكل ما 
ت�ستمل عليه من حتليل للبحوث واعتماد املنتج البحثي بعد اأو�سلو كحالة الدرا�سة، واعتماد اأبرز الباحثني 

الجتماعيني وم�سريتهم كحالت درا�سية اأي�سا.
اليوم  ال�سبعينيات وحتى  بداية  منذ  الجتماعي  البحث  م�سار  الدرا�سة وو�سع مالمح  اإمتام  ولأغرا�س 
مرورا باتفاقية اأو�سلو وما ترّتب عليها، اتخذ لذلك م�ساران، الأول يحلل البحوث الجتماعية كن�سو�س مع 
التاأثري، والثاين يحلل م�سرية جمموعة  اإنتاجها وتو�سيح معامل هذا  اإدراك الظروف الجتماعية املوؤثرة يف 
اإ�سهامتهم جزءا وافرا من الإنتاج الجتماعي  من الباحثني الجتماعيني واملوؤ�س�سات البحثية الذين �سّكلت 

الفل�سطيني يف الفرتة املقرتحة كاإطار زمني للبحث.
 مع التاأكيد املبدئي واملرافق ملجمل القراءة النظرية على التعامل مع املنتج املعريف الفل�سطيني كمنتج يف 
�سياق ا�ستعماري، تتوله نخبة م�ستعمَرة بكل ما يوؤثر فيها ال�ستعمار يف روؤيتها للعلوم الجتماعية ومواقفها 
الأيديولوجية)5(، و�سول اإىل الإجراءات البحثية الب�سيطة خالل الدرا�سة، وكجزء من التوجه النقدي حيال 
البحوث الجتماعية وقدرتها على جتاوز عالقات القوة املوؤثرة يف املجتمع، اأو حتديد موقفها الوا�سح حيال 
ا�ستخدام العلوم الجتماعية لتعزيز هيمنة قوى معينة على اأخرى، يعّرج البحث على املداخالت حول البحوث 
املراكز  يف  ال�سو�سيولوجي  لالإنتاج  الناقدة  والدرا�سات  فل�سطني،)6(  �سياق  يف  املنجزة  تلك  خا�سة  النقدية، 
3. مع الأخذ بعني العتبار جممل النقا�س املعريف العلمي حول »ما هي الإبي�ستمولوجيا؟«، ميكن القول اإن البحث ب�سدد حتديد وا�سح 
يخدم اأغرا�سه ول يتناق�س مع جممل النقا�س حول الإبي�ستمولوجيا، فاملق�سود بالإبي�ستمولوجي هنا: حتليل الإجراءات املنطقية التي 
ميار�سها الباحث لإنتاج وتربير الختيار املو�سوعي والنظري واملنهجي لبحثه، وكذلك الإجراءات املنطقية التي يقوم لتحليل نتائج بحثه 
»الأ�سياء«  املعرفة، وما هي حدود  الإجابة عن كيفية احل�سول على  لالإبي�ستمولوجيا كمبحث يحاول  العام  الفهم  وتف�سريها، يف �سوء 

والظواهر القابلة للمعرفة، وباأي اأدوات ميكن ذلك اأن يتم.
4.  املق�سود بالبعاد الجتماعية كافة العوامل ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية املوؤثرة يف اإنتاج البحوث الجتماعية

5. لومبا، اآنيا، غنوم، حممد عبدالغني، يف نظرية ال�ستعمار وما بعد ال�ستعمار الأدبية، الالذقية 2007. 
- دراج، في�سل، ذاكرة املغلوبني الهزمية وال�سهيونية يف اخلطاب الثقايف الفل�سطيني، الدار البي�ساء 2002. 

- بوخري�سة،  بوبكر، ال�سو�سيولوجيا املغاربية: بني الرتكة الكولونيالية ورحلة البحث عن الهوية، اإ�سافات العدد 15. 
6. هيكوك، روجر واآخرون )حمررون(، البحث النقدي يف العلوم الجتماعية: مداخالت �رضقية-غربية عابرة لالخت�سا�سات. جامعة 
بريزيت، 2011  . ت�سكل هذه املداخالت توليفة مهمة تناق�س البحث النقدي يف العلوم الجتماعية دون ح�رض النقا�س باحلالة الفل�سطينية، 
البيئة  الفل�سطينية من مدخل درا�سة  اإىل احلالة  الإ�سارة  العلوم الجتماعية ب�سيغة عامة، مع  النظر والتمحي�س يف م�سار  اإعادة  واإمنا 

البحثية على م�ستوى ت�سخي�سي تو�سيفي.
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البحثية الفل�سطينية وعالقته مب�سادر التمويل وم�ساكل البحث ال�سو�سيولوجي يف ال�سياق الفل�سطيني.)7(
للدرا�سة �سّكلت حالة خمتلفة عما قبلها  اأن احلقبة الزمنية املقرتحة  وانطلق البحث من افرتا�س مفاده 
ولها �سمات عامة تخت�س بها من حيث ن�سوء �سلطة جديدة حتت الحتالل لها جهاز مركزي لالإح�ساء ولها 
وزارات وموؤ�س�سات كان لها دور يف توجيه البحث الجتماعي بل وا�ستخدامه لغايات جديدة، ورافق ن�سوء 
الكيان اجلديد حالة من ال�ستقرار الن�سبي و�ّسعت من التوا�سل مع املراكز البحثية العربية والعاملية اإىل جانب 
ال�سيا�ساتية  البحوث  التو�سع يف  لها من عالقة يف  املدين وما  املجتمع  واأعداد موؤ�س�سات  ن�ساط  »الطفرة« يف 

والبحث الجتماعي ب�سكل عام.
وعلى مقربة من هذا باتت مناطق ال�سلطة الفل�سطينية مزدحمة باملوؤ�س�سات الدولية املن�سغلة بالتنمية بكل 
اإىل طواقم  اإىل الواجهة، وباتت م�ساريع املوؤ�س�سات الدولية بحاجة  اأوجهها، ما دفع بالبحوث ال�سيا�ساتية 
الأحيان  من  كثري  له يف  ت�سدى  بحثي  بجهد  وامل�ساريع  الن�ساطات  الدرا�سات ومواكبة  لإجراء  من اخلرباء 
وا�ستغل عليه خريجو العلوم الجتماعية خا�سة من يتحدثون بلغة املمول اأو اللغة الإجنليزية، وهذا ما فتح 
الباب وا�سعا اأمام امل�سي يف البحث ال�سيا�ساتي لي�سم جزءا كبريا من النتاج البحثي الفل�سطيني بعد اأو�سلو.
وقاد العمل امل�سرتك - اأو املوّجه - بني موؤ�س�سات بحثية دولية وغربية اأو عربية مع موؤ�س�سات فل�سطينية 
يف ال�سفة الغربية يف كثري من احلالت اىل اإنتاج بحوث اجتماعية حول املجتمع الفل�سطيني، وميكن القول اإن 
هذه املرحلة �سهدت تو�ّسعا يف الإنتاج البحثي على اختالف اأغرا�سه واأنواعه مدفوعا بالإرادة لبحث املجتمع 
الفل�سطيني، ومدفوعا اأي�سا بتوفري الإمكانيات والتمويل من قبل الداعمني للموؤ�س�سات وامل�ساريع البحثية، 
الباحثني  جتتذب  املالية  املوارد  تكن  مل  املرحلة  تلك  ففي  اأو�سلو،  قبل  الواقع  اإىل  يحيل  اإمنا  التو�ّسع  وهذا 
اأو الأر�س الفل�سطينية املحتلة �سنة 1948، ومل تتوافر الإمكانيات  لدرا�سة احلياة يف ال�سفة الغربية وغزة 
بكل اأ�سكالها لإنتاج بحوث بالكثافة التي طراأت بعد توقيع اتفاقية اأو�سلو، ومن املمكن اأن يكون توّفر جهاز 
مركزي لالإح�ساء مبا يقدم من بيانات اأولية واحدا من اأ�سباب دفع الباحثني لالنطالق يف البحوث بالعتماد 

على تلك البيانات وما توفره من جهد على الباحثني.
يف  اجتماعية  لبحوث  املنتجة  واملوؤ�س�سات  املراكز  يف  امل�سوؤولني  لت�سمل  املعمقة  املقابالت  ات�سعت  كذلك 
ال�سفة الغربية، وذلك للتعرف اإىل �سيا�سات الن�رض والتمويل وا�ستقطاب الباحثني اأو التعاون معهم، انطالقا 
من دور هذه املوؤ�س�سات حتديدا بعد اأو�سلو يف اإنتاج جزء كبري من البحوث الجتماعية، وتاأثريها على امل�سار 

7. Hanafi٫ Sari٫ Palestinian Sociological Production: Funding and National Considerations٫ Su-
jata Patel )ed.( International Handbook of Diverse Sociological Traditions. London 2009: Sage
- Hanafi٫ Sari٫  Donor Community and the Market of Research Production: Framing and De-
Framing the Social Sciences. Michael Burawoy et al. )eds.( Facing an Unequal World: Challenges 
from Sociology. vol III. Pp. 3-35. International Association of Sociology.
- Hanafi٫ Sari٫ The Social Sciences Research in Palestinian Territories٫ The Dilemmas of the Pro-
duction of the Research Outside of the Universities:  http://portal.unesco.org/education/es/
files/51649/11634330625Hanafi-EN.pdf/Hanafi-EN.pdf 
- Hammami٫ Rema٫ Tamari Salim” ٫Populist Paradigms: Palestinian Sociology“. American Socio-
logical Association٫ 1997، pp.275-279 
- Tamari، Salim” ٫Problems of Social Science Research in Palestine: An Overview٫“ current soci-
ology٫ SAGE٫ 1994
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العام للبحوث الجتماعية، وكذلك للبحث يف كيفية تقدمي هذه اجلهات لنف�سها يف جمال البحث الجتماعي من 
خالل الو�سف الذاتي لهذه املراكز كما يظهر على مواقعها الإلكرتونية ون�رضاتها التعريفية.

للدرا�سة،  املعتمد  الزمني  الإطار  يف  الفاعلة  البحثية  للموؤ�س�سات  �سامل  م�سح  اإجراء  بعد  البحث  وعمد 
لختيار عينة تعك�س التنوع القائم بني جممل املوؤ�س�سات من حيث اهتماماتها البحثية، وطرق اإنتاجها للبحوث 
واأدواتها واآلياتها، وتعاونها مع جهات بحثية اأو موؤ�س�سات دولية اأو عربية، وغريها من حمددات التنوع، 
الجتماعي  البحثي  الإنتاج  حجم  من  الأكرب  اجلزء  البحثية  املوؤ�س�سات  لعينة  البحثي  الإنتاج  ي�سكل  وكذلك 
لدورها  املوؤ�س�سات  هذه  تعريف  وحتليل  جهة،  من  البحثي  اإنتاجها  لتحليل  وذلك  اأو�سلو،  بعد  الفل�سطيني 
واهتماماتها و�سيا�سات البحث والن�رض فيها، ومركز بي�سان للبحوث والإمناء اأحد املوؤ�س�سات الأهم يف البحث 

تبعا لإنتاجه البحثي اأول ومن ثم لتبنيه طروحات تو�سف بالنقدية حيال عملية التنمية بالدرجة الأوىل.
توفرها  التي  النقدية  املداخل  على  املعتمدة  املنهجية  �سياق  يف  الدرا�سة  اعتمدت  الإطار  هذا  و�سمن 
الجتماعية  الدرا�سات  جمال  يف  يقرتح  والذي  بياجي،  جني  رائدها  ي�سميها  كما  التكوينية  الإب�ستمولوجيا 
بياجي  ويق�سد  اجتماعي،  براديغم  اإ�سافة  كون  توما�س  يقرتحه  الذي  النظري  الرباديغم  اإىل  بالإ�سافة 
تطور  يف  توؤثر  التي  العامة  املجتمعية   ال�رضوط  اإىل  الإ�سارة    social  paradigm املجتمعي  بالرباديغم 
الأعم  اإطارها  يف  ال�رضوط  بتلك  متعلقا  الأمر  كان  �سواء  وذلك  التاريخي،  م�سارها  وتوجيه  العلمية  الأفكار 
الذي يهم املجتمع بكامله اأو كان متعلقا بال�رضوط املجتمعية اخلا�سة بجماعة علمية يف جمتمع خا�س وفرتة 

تاريخية حمددة.)8( 
ويتجاوز بياجي الرباديغم املجتمعي ليتحدث عن �رضوط اإخرى موؤثرة يف تطور العلم فهناك م�ستوى اآخر 
من ال�رضوط املجتمعية بالن�سبة للباحثني العلميني هو �رضوط العمل داخل املجتمع العلمي، فاإن هذا امل�ستوى 
ي�ساعد عند العتماد على معطياته يف فهم ال�رضوط التي تكون فيها بع�س الأفكار العلمية يف البحث مقبولة اأو 
غري مقبولة، فهناك اإىل جانب الرباديغم املجتمعي باملعنى العام وجود للرباديغم املجتمعي اخلا�س باملجتمع 
العلمي يف بلد معني ويف فرتة حمددة من تاريخ هذا البلد، ففي هذا الإطار جند عدم قبول لو�سم بع�س الأبحاث 
بالطابع العلمي لكونها ل تدخل �سمن اجلهاز املفهومي جلماعة علمية يكون لديها اتفاق �سمني اأو �رضيح 

على ات�سافه وحده بال�سالحية.
وميزة هذا النوع من الرباديغم ح�سب بياجي اأنه ل يفر�س ذاته من اخلارج بو�سوح، كما كان ال�ساأن يف 
الرباديغم املجتمعي، بل اإنه ي�سبح من �سميم املعرفة العلمية وينتقل معها عند نقلها من جيل لآخر، وهذا ما 
يدفع بياجي اإىل اقرتاح ت�سمية خا�سة بدعوته الرباديغم املعريف paradigm epistemique متييزا له عن 
الرباديغم املجتمعي، ويدخل �سمن هذا النمط اجلديد من الرباديغم كل الت�سورات والعتقادات التي ت�سود 

املجتمع العلمي يف فرتة تاريخية حمددة ويكون لها تاأثري على الباحثني العلميني.)9( 
يرى بياجي اأنه من ال�رضوري البحث عن امليكانيزمات التي يتمكن بها الرباديغم املعريف من التاأثري يف 
اأبحاث العلماء ويف توجيه م�سار املعرفة العلمية، وذلك لفائدة هذا املعطى الأ�سا�سي يف فهم تكوين املعارف 
واملفاهيم والنظريات العلمية، ويرى بياجي اأنه مل ينجح متام النجاح يف حتليل هذه امليكانزمات ل توما�س كون 

8. وقيدي، حممد. الإب�ستمولوجيا التكوينية للعلوم. اإفريقيا ال�رضق. 2010 �س 257
9. املرجع ال�سابق �س 259
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ول الباحثون يف الأيديولوجيا داخل الفكر العلمي. وي�سيف اأن هذا الرباديغم مبا يفر�سه من ت�سورات يحدد 
�سكل البحث العلمي داخل احلقل، ول فكاك منه اإىل بقطيعة ما، وهنا يتقاطع بياجي مع كون ومع با�سالر 
حتديدا فيما �سماه العائق الإب�ستمولوجي، والذي يراه با�سالر مرتبطا باملمار�سة العلمية ذاتها ولي�س عائقا 
مفرو�سا عليها من اخلارج، وهذا القطيعة مع الرباديغم ال�سائد ل تتم اإل من خالل ثورات علمية تكون �رضطا 

لالنتقال اإىل ن�سق علمي جديد متميز عن �سالفه.)10(
ما يتحدث عنه بياجي بتف�سيل يتجاوز تنظري توما�س كون ال�سهري وي�سمى بالقطيعة مع الأيديولوجيا 
ال�سائدة داخل املعرفة العلمية يف وقت ما من تاريخها عرب الثورات، هو تعبري عام يو�سح كيفية القطع مع 
م�سار م�ستقر داخل جمتمع علمي معني، واإذا قمنا باأخذ الآلية املطروحة لتطور البحث العلمي �سمن جمال 
معني اأو تخ�س�س ما يف بيئة حمددة، فاإن هناك نوعا ما من القطيعة مع م�سلمات »الأيديولوجيا ال�سائدة« التي 
ال�سائدة  التاأ�سي�س مل�سار مغاير غري حمكوم ول مكبل بال�رضوط املجتمعية واملعرفية  اللبنة الوىل يف  ت�سكل 

داخل املجال واخلا�سعة لكل العالقات التي �سبق ذكرها.
وبالنظر اإىل »درا�سات العملية التنموية« يف احلالة الفل�سطينية، واملق�سود يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية بعد 
توقيع اتفاق اأو�سلو، ميكننا مالحظة قطيعة م�ستجدة)11( مع كل درا�سة التنمية خالل ال�سنوات املا�سية اأخذت 
يف الت�سكل يف الآونة الأخرية وملركز بي�سان ن�سيب وافر يف اإقرارها، وبالنظر اإىل اأن املركز يقوم بدور حموري 
يف العمل النقدي داخل هذا املجال ميكن القول اإن احلال اليوم هو بداية قطيعة مع كل منطلقات درا�سة التنمية 
حمليا مبا يفتح املجال وا�سعا لالإبداع ب�سوغ روؤية جديدة لي�ست مرتبطة بالتنمية املطلوبة اأو املبتغاة وح�سب، 

بل مرتبطة بدرا�سة مغايرة لعلمية التنمية وفهمها.

القطيعة مع »الوهم«
بعد �سنوات البحث يف م�سار التنمية ل ميكن لأي كان اإنكار الو�سول اإىل ماأزق تنموي حايل يف ظل ال�سلطة 
الفل�سطينية خالل ال�سنوات الأخرية حتديدا، والتنمية هنا مق�سودة مبعناها ال�سمويل الذي ل يقف على حدود 
اأو الأدوات الرئي�سة يف امل�سار التنموي، وميكن  النمو القت�سادي، والذي ي�ستهدف كل الفاعلني الرئي�سني 
املالحظة  يتبّدى من خالل  املاأزق  وهذا  احلايل،  للماأزق  امل�سخ�سة  الدرا�سات واخلال�سات  بعديد  ال�ستدلل 
املنهجية النظرية اأو من خالل معاي�سة واقع الفل�سطينني، ولعل املعاي�سة الفعلية اأ�رضح يف التعبري عن املاأزق، 
ومبا اأن تو�سيف املاأزق وت�سخي�سه اعتمد على اجلانبني فبال�رضورة �ستعتمد الروؤية البديلة املت�سكلة بعد 
للتنمية  الفل�سطينيني وروؤيتهم  التنمية يف واقع  املرتبطة مبا غرّيته  النظري والعملي  القطيعة على اجلانبني 

اليوم.
وجاء كتاب »وهم التنمية« اإىل جانب درا�سات »زراعة يف مواجهة القتالع« و»مقاتلو التنمية« و»امل�ساعدات 
اخلارجية وت�سكيل الف�ساء الفل�سطيني«، بالإ�سافة اإىل جملة درا�سات اأخرى تناق�س النظام ال�رضيبي لدى 
اخلدمات  وت�سليع  اخل�سخ�سة  و�سيا�سات  التنموية،  ال�سلطة  خطط  �سمن  املخيمات  واأو�ساع  ال�سلطة 

10. املرجع ال�سابق. �س 259- 262
11. ل يدعي الباحث اأن القطيعة هنا مطابقة للت�سور عند بياجي عن القطيعة الإب�ستمولوجية واإمنا متت ال�ستعانة بالبناء النظري الذي 
اأجنزه بياجي لفهم حدوث حتولت يف الو�سط العلمي �سمن جمتمع معنّي، وهذا املدخل الإب�ستمولوجي مرتبطا مع املدخل النقدي املعتمد 

على ثنائية املعريف والأيديولوجي قادر على توفري اأدوات لنقد امل�سار البحثي وا�ست�رضاف توججه املفرت�س يف فرتات لحقة.

من »وهم التنمية« اإىل جتاوزه 
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لإمالءات  الوا�سع  التطبيق  ظل  يف  الأخرية  ال�سنوات  يف  بي�سان  لدى  النقدية  الروؤية  عن  كتعبري  الأ�سا�سية، 
املجتمع الدويل والتي حددت دور ال�سلطة كمراقب على القت�ساد ل كفاعل خمطط له وذلك مبا ين�سجم مع 
روؤية البنك الدويل التي تنظر للدولة كم�سّهل لعمل القطاع اخلا�س، ول اأدل على هذا التوجه من املراجعة يف 
»وهم التنمية« لدور القطاع العام يف التنمية يف �سوء خطط التنمية الفل�سطينية لالأعوام )1994- 2007(، 
طروحاتها  يف  النيوليربالية  للمدر�سة  �سارخا  منوذجا  ت�سكل  والتي   2008 للعام  التنمية  خطة  وحتديدا 
التنمية  �سعار  اأن  متاما  الوا�سح  ومن  التنمية،  اإىل  منها  القت�سادي  النمو  اإىل  الأقرب  القت�سادية  للتنمية 
الذي ا�ستخدمته ال�سلطة »كغطاء جللب التمويل اخلارجي، اأدى اإىل الإخفاق يف بناء التنمية احلقيقية، وكذلك 
الإخفاق يف النتقال اإىل �سلطة ذات �سيادة وا�ستقالل حقيقيني«، بل جعل من ال�سلطة رهينة مقولت الإ�سالح 
واحلكم الر�سيد، لتتحول هذه ال�سعارات العري�سة ادوات ابتزاز و�سغط م�ستمر على ال�سلطة، ومن جملة ما 
اأدى اإليه هذا امل�سار دخول القطاع اخلا�س الفل�سطيني يف عالقات وا�سعة مع القطاع اخلا�س »الإ�رضائيلي« 

ومن البديهي اأنها يف طور التو�سع كّما ونوعا.)12( 
واإىل جانب الت�ساوؤل املحوري حول اأي دور للقطاع احلكومي يف التنمية يف ظل الحتالل، وما �سكل هذا 
الكولونيايل مبختلف جتلياته ومنها القت�سادية  ال�رضط  للتحرر من  ال�ساعني  الفل�سطينيني  القطاع يف حالة 
بال�رضورة، يطرح النقد لدور القطاع اخلا�س يف العملية التنموية يف فل�سطني و�سط كل الت�سهيالت التي تقدم 
من قبل ال�سلطة لهذا القطاع، بالإ�سافة اإىل العناية الواعية بالأثر ال�ستعماري ال�سهيوين ودوره يف تفتيت 
التي  الدولية  للتمويل وال�سرتاطات  النا�سئ وارتهانه  الفل�سطينية و�سياغة �سكل »الكيان«  الدولة  مقومات 
توؤ�س�س  والتي  معه  والعالقات  اخلا�س  القطاع  عرب  القت�سادية  منظومتها  اإىل  الفل�سطينيني  لإدخال  ت�سعى 
اأن  اإىل  امل�ستمر  التنبيه  اأول، ومن هنا كان  لعالقات مدعومة مع الحتالل الإ�رضائيلي من مدخل اقت�سادي 
الدخول �سمن هذه املنظومة القت�سادية العاملية من مدخل التنمية �سيتم بال�رضورة وفق ا�سرتاطاتها ومنها 
يف ما يخ�س القطاع اخلا�س، حتمية عبور »ممر اإجباري« للو�سول اإىل ال�ستثمار عامليا، وهذا املمر لي�س اإل 
القطاع اخلا�س الإ�رضائيلي اأو ال�سهيوين املعومل، وتغدو ال�سورة اأكرث و�سوحا عند متابعة الدور ال�سيا�سي 
لهذه النخب القت�سادية الراأ�سمالية الفل�سطينية التي مت�سك بزمام »القطاع اخلا�س« وحت�رض كعامل رئي�س 
يف »اإعادة ت�سكيل املجتمع الفل�سطيني باملعنى القت�سادي والجتماعي الوا�سع مبا ي�سمن ا�ستمرار اإحكام 

قب�ستها على مفا�سل القت�ساد كافة«.)13(
و�سمن اجلهد النقدي املتناول اأقطاب العملية التنموية ظهرت املنظمات غري احلكومية كفاعل رئي�س - مع 
بقية الفاعلني - يف الو�سول اإىل املاأزق التنموي اأو الوهم التنموي يف فل�سطني، فهي مل ت�سكل جمتمعا مدنيا 
اإل يف حدود الو�ساطة بني املجتمع الفل�سطيني واملجتمع الدويل، وكان جليا اأنها يف الغالب الأعم ت�سري وفق 
الت�سور النيوليربايل وخطابه التنموي املخت�رض بالتنمية الب�رضية، والتي ميكن القول بعد هذا الرتاكم النقدي 
حمليا وعامليا اإنها جزء من خطاب »ميّكن النظام الراأ�سمايل من ال�ستمرار يف عمليات ال�ستعمار والقهر، وعلى 
امل�ستعَمرين حتمل م�سوؤولية اخل�سوع لال�ستعمار، ويكفي للدللة على هذا املنطق الراأ�سمايل عر�س ت�سور 
الدميقراطية الليربالية الغربية للعملية الديقراطية يف بالد امل�ستعَمرين ليظهر اأن اخلطاب الديقراطي الغربي 
يرى الدميقراطية غري قابلة للتحقق يف املجتمعات امل�ستعَمرة، اإن كان حتققها �سيوؤدي اإىل الإ�رضار بامل�سالح 
الغربية، كاأن توؤدي النتخابات الدميقراطية اإىل فوز قوى �سيا�سية غري متحالفة مع الغرب الإمربيايل«، وهذا 

12. الرياحي، اإياد. وهم التنمية: املال وال�سيا�سة وت�سكيل خطاب التنمية. رام اهلل: بي�سان. 2010.
13. جابر، فرا�س. وهم التنمية: خ�سخ�سة فل�سطني. رام اهلل: بي�سان. 2010.
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ما ح�سل يف انتخابات 2006، وما تاله من »اإعادة النظر يف جملة �سيا�سات التمويل والعمل من جديد على 
اختبار قدرة امل�ساعدات الدولية على ت�سكيل النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني واإعادة �سبط توجهاته«، و�ساهمت 
املنظمات غري احلكومية يف ال�سبط واإعادة التوجيه عرب حملها خلطاب الدميقراطية والإ�سالح الدويل، فكانت 

بذلك حاملة ملهمة احل�سارة الدميقراطية - ال�ستعمار- اإىل املجتمع الفل�سطيني.)14( 
وكجزء من حتليل احلالة التي و�سلت بالتنمية ملرحلة »الوهم« ل ميكن اإغفال منطلقات »جمتمع املانحني« 
يف التعامل مع فل�سطني والفل�سطيني، ومن خال�سات اجلهد النقدي يف هذا اجلانب يتبنّي اأن املانحني عملوا 
اأو املكان والزمان الفل�سطينيني واإعادة مو�سعة الفل�سطيني �سمن هذا الواقع،  على »اإعادة ت�سكيل الواقع 
اإىل  والواقع �سمن مقولت جمتمع املانحني مت�سكل من حيز جغرايف خرج من حالة ال�رضاع ال�ستعماري 
مرحلة مابعد ال�رضاع وبناء الدولة، وهذا احليز ميتاز بحياة اجتماعية تعاين جملة من الإ�سكاليات الفنّية 
التي ميكن جتاوزها من خالل خرباء التنمية« - الغربني حتما -، وليتم بعد ذلك مو�سعة الفرد �سمن هذا 
اأنف�سهم كاأفراد وجماعة ب�رضية،  اإىل تغيري مفاهيمهم حول  اأن »الفرد واجلماعة بحاجة  الواقع على اعتبار 
وتتم عملية التغيري والدخول يف عالقات حملية وعاملية من خالل املنظمات غري احلكومية وال�سبكات العوملية« 
)15(، فوفق هذا املقولت �سارت التنمية خالل ال�سنوات املا�سية حتى و�سل بها املاآل احلتمي اإىل الوهم مبا هي 

م�رضوع لتحرير الإن�سان وال�ستجابة لتطلعات اجلماهري الفل�سطينية، هذه اجلماهري التي خرجت من كونها 
جزءا من العملية التنموية اأو م�ساركا يف �سياغتها اأو حتقيقها لتتحول اإىل م�ستهدف اأو مو�سوع للتنمية على 

النمط النيوليربايل.
الف�ساء  �سياغة  اإعادة  يف  دورها  عن  املانحة وممار�ساتها  املوؤ�س�سات  ي�سفر خطاب  ال�سياق  هذا  و�سمن 
الفل�سطيني بكل مركباته وهذا كان جانبا جوهريا يف الت�سور النقدي ال�سامل لدى بي�سان، فمن خالل البحث 
يف خطاب ودور اأهم املانحني يف مناطق ال�سلطة، وتتبع اأثر م�ساعداتهم على الواقع الفل�سطيني �سمن م�ساريع 
الطرق البديلة واملنهاج الفل�سطيني وت�سكيل النخب الفل�سطينية، يتبدى اأن ت�سكيل الف�ساء مب�ستوياته املختلفة 
امل�ستعِمر،  حلاجات  م�ستجيبا  جتعله  ب�سورة  يتم  املجتمعية(  واملكانية  والقت�سادية  وال�سيا�سية  )الثقافية 
»ويتمو�سع الفل�سطينيون كجماعة واأفراد �سمن هذا الف�ساء امل�سّنع، وهذا الت�سكيل اأو التدخل يجري �سمن 
»عملية تدخل حتويلي« حتلل فاعلية التمويل وخطاب املمولني وما ي�سفر عن هذه العملية على الواقع املادي 

واملعنوي والذي يخت�رض هنا مبقولة الف�ساء«.)16(
اإعادة  اأو  جديدة  نخبة  ت�سكيل  اأو�سلو  اتفاقية  توقيع  بعد  يربز  هذه  الت�سكيل  اإعادة  حتليل  من  وكجزء 
ت�سكيلها مبا يتنا�سب مع منظومة التمويل والت�سور النيوليربايل للمجتمع الفل�سطيني، وهذه »النخب اجلديدة 
تدريجي  ب�سكل  والإيديولوجية  الوطنية  ال�سيا�سة  ومنوذج  نهج  اإق�ساء  بعد  النا�سئ  الفراغ  يف  لتحّل  تاأتي 
لتعزز  تاأتي  النخبة اجلديدة  والقت�سادي والجتماعي، وهذه  ال�سيا�سي  امل�سهد  تردي  م�سوؤولية  وحتميلها 
النموذج الليربايل اجلديد، والذي ي�ستقي ال�رضعية مما ي�سمى بالتنمية واملهننة والتخ�س�س، و�سمن درا�سة 
واقع التنمية بكل فاعليه مت اإجالء كيفية دخول »مقاتلي التنمية« الفل�سطينيني يف �سبكات معوملة تعتمد نظرة 
امل�ساريع وحتلل املنطق الذي بريرون به �سلوكهم وبالتايل املعنى الذي يغّلف فعلهم ال�سيا�سي والجتماعي 

14. �سلمي، اأمرية. وهم التنمية: املنظمات غري احلكومية، اأداة للتنمية؟ مراجعة مفاهيمية. رام اهلل: بي�سان. 2010.
15. النملة، حازم. وهم التنمية: جمتمع املانحني واإعادة �سياغة املحلي: مراجعة نقدية يف/من زمن »التنمية«. رام اهلل: بي�سان. 2010

16. حمدان، اآيات. امل�ساعدات اخلارجية وت�سكيل الف�ساء الفل�سطيني. رام اهلل: بي�سان. 2011.
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والقت�سادي، يف ظل ا�ستبدال كامل للمنظومة القيمية الأيديولوجية«، و�سمن هذا اجلهد متت درا�سة م�سادر 
ال�رضعية اجلديدة لل�سيا�سي الفل�سطيني اجلديد الذي ميار�س فعالية �سيا�سية »حتت خطاب الال�سيا�سة، وبا�سم 
العاملني حتت لوائه  العقدية« ما يجعل و�سف  التعددية يفر�س نظاما �سموليا معياريا ميتلك من ال�رضامة 
باملقاتلني مقبول ول ينطوي على مبالغة اأدبية اأو جمازية، و�سمن كل هذا ي�ستقيم مع هذا اجلهد النقدي فهم 

الكيفية التي تتحول من خاللها التنمية كغاية م�رضوعة نبيلة اإىل عقيدة مت بناوؤها و�سط حقل من الأوهام.)17(
ومن خالل الكتابة يف منطقة تخوم النقد اخلال�س وطرح منوذج تنموي جاءت جمموعة درا�سات ت�ستهدف 
فح�س احتمالت الفعل الزراعي الفل�سطيني وحتليل »اقت�ساد القتالع كبنية اقت�سادية ا�ستعمارية م�ستمرة 
اإىل  »الطبيعية«، وت�سبح هنالك حاجة  يتم و�سمها ب�سفة  اأدوات خمتلفة،  ال�ستعماري عرب  الفعل  يف تطوير 
تطبيع املمار�سات واملفاهيم املقبولة بعد اتفاق اأو�سلو والذي انتج على ما يبدو قطيعة مع الثقافة الفل�سطينية 
ال�سائدة قبل اأو�سلو، لي�سبح بذلك العامل الزراعي الفل�سطيني معر�سا ل�ستالب مكّثف يحتجز تطوره ليظل 
العمل يف الزراعة حكرا على العمالة غري املاهرة وعمالة الأطفال، وبالتايل يبقى قطاع الزراعة يف فل�سطني على 
اأهميته الأقل جاذبية للقوة العاملة بني القطاعات املختلفة، وهذا اجلهد اإمنا يحاول التنبيه لهذا التدهور يف هذا 

القطاع ويو�سّح ما لهذا القطاع من قيمية حيوية يف اأي عمل تنموي حقيقي. )18(
كافية  قناعة  اإىل  بالو�سول  كفيلة  كانت  �سنوات  اأربع  مدار  على  ت�سكلت  التي  النقدية  اخلال�سات  هذه 
اإن امل�سار احلايل للتنمية  لدى الباحثني يف بي�سان والعديد من املهتمني واملخت�سني بالعملية التنموية للقول 
وهمي على كل الأ�سعدة، واإن التقاع�س عن تدارك احلال القائمة �سيقود اإىل املزيد من التاأّزم واإدماج املجتمع 
الفل�سطينيني كهويات  ال�ستعمار، وحتويل  الليربايل اجلديد كمرحلة مركبة من  الت�سور  الفل�سطيني �سمن 
وطنية اأو مواطنني اإىل �سكان يدارون �سمن �سوق وا�سع مبا يتجاوز الدللت القت�سادية ملفردة »ال�سوق«، 
وبعد اجلهد النقدي املعّمق يطرح الت�ساوؤل عن البديل املتجاوز للواقع املرتدي، واأهم مقومات الو�سول اإىل 

هذا الت�سور العام.
يف التحوطات الالزمة ل�سوغ تنمية بديلة

مل يكن لهذه الدرا�سات يف ال�سنوات الأربع الأخرية اأن ت�سل اإىل موقفها النقدي وقطيعتها مع الت�سورات 
املا�سية لول امل�سي يف م�سار بحثي ملركز بي�سان يتجاوز العقدين من الزمن، �سهدا كل هذه التحولت الهائلة 
اأر�سه ومقاومته مل�ساريع ال�ستيطان والتهويد والقتالع،  الفل�سطيني و�سكل بقائه على  ال�سعب  يف م�سرية 
هذا امل�سار النقدي الذي قّدم املقدمات النظرية والنقدية ال�رضورية للو�سول اإىل ال�سيغة الأكرث جالء والتي 
تطرح اليوم، وهذا اجلهد املذكور دوما �سي�ساهم يف �سياغة اأي روؤية بديلة للتنمية عرب كل نقد اأو حتليل وجهه 
لل�سيغة النقي�سة املتهالكة، ولعل حلظات الو�سوح املوجودة اليوم مل تتاأتى يف مراحل �سابقة، فالنتفا�سة 
ال�سعية الثانية كانت عامل حتفيز على منو الظواهر التي تدر�س اليوم، وميكن اليوم فهم ما للعمل الع�سكري 
الأوىل  النتفا�سة  �سنوات  يف  الوا�سعة  العمليات  خالل  و�سلطته  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  الوا�سع  الحتاليل 
من دور رئي�س يف �سياغة »الرجال اجلدد« وال�سلطة اجلديدة والعالقات القت�سادية اجلديدة مع الحتالل 

والعامل.

17. �سبيح، �سبيح. مقاتلو التنمية: بني خرافة التطبيق وعقائدية اخلطاب والت�سوير. رام اهلل: بي�سان. 2011.
18. عدوان، لورا. زراعة يف مواجهة القتالع. رام اهلل: بي�سان.2011.
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اإن مركز بي�سان للبحوث والإمناء التزم بجملة من التحوطات  و�سمن الروؤية النقدية هذه ميكن القول 
احلالة  خل�سو�سية  اأي�سا  وا�ستجابة  تنموي،  اإطار  يف  النقدي  الدور  لطبيعة  ا�ستجابة  والنظرية  العملية 
الفل�سطينية، ولول هذه التحوطات ملا متكن املركز عرب البحوث والن�ساط على اأر�س الواقع من الو�سول اإىل 
هكذا خال�سات والقطع مع املا�سي والعمل على التاأ�سي�س لت�سور بديل متجاوز، ومن اأهم هذه التحوطات 
القت�سادية  اجلوانب  بني  احلتمي  التداخل  تدرك  �سمولية  بروؤية  فل�سطني  يف  التنموية  احلالة  مع  التعامل 
اأو  املتبوع  البحثي  تنموي، ومن هنا كان اجلهد  اأي م�سار  الإن�سانية يف  والجتماعية وال�سيا�سية والنف�سية 
التنموية  الروؤية  النيوليربايل يف ح�رض  باملنطق  الت�سليم  يرف�س  الأر�س  على  وامل�ساريع  بالربامج  امل�ساحب 
اإطار النمو القت�سادي وح�سب، ومن هنا كانت املداخل  يف احلالة الفل�سطينية يف ال�سق القت�سادي بل ويف 
م�سار  من  للتنمية كجزء  الأعم  الروؤية  مع  تتنا�سب  ب�سمولية  يت�سم  والعملي  البحثي  العمل  وم�سار  النظرية 
حترري مي�سي نحو تلبية تطلعات اجلماهري بتنمية حقيقية م�ستدامة، ومن هنا ميكن احلكم على اأي جهد - 
ولو كان نقديا خال�سا - اإن اكتفى بالتعامل مع التنمية على اأنها منو اقت�سادي، فبالدرجة الأوىل هو يعاين 
ت�سوها يف فهم التنمية ومن جهة اأخرى هو يت�ساوق مع ال�سيا�سات النيولريالية املجه�سة للفعل التنموي من 

خالل ح�رضه بالبعد القت�سادي.
والتحّوط الآخر ارتبط بخ�سو�سية فل�سطينية ن�ساأت يف ال�سفة وغزة بعد اتفاقية اأو�سلو وقيام ال�سلطة، 
الدولة  ملرحلة  التاأ�سي�س  من  كجزء  »ال�سيا�ساتية«  الجتماعية  البحوث  �سوق  فيه  انتع�س  الذي  الوقت  ففي 
اأي متابع الت�سخم الكبري  اأو كاإجراء متهيدي ل�سخ امل�ساعدات واأموال املانحني- ول يخفى على  املوعودة 
النقدية  املقاربات  نقي�س  ال�سياق ولكن من موقع  ذات  تطّورت يف  والدرا�سات-،  البحوث  النوع من  يف هذا 
وتكاثرت على م�ستوى البحث النظري الفكري، وباتت احلال على نحو يجعل من البحث النقدي معّقبا معّلقا 
على �سكل املجتمع واحلياة الآخذة يف الت�سّكل، يف حني ي�سوغ البحث ال�سيا�ساتي باأموال ال�سلطة واملانحني 
اإن مل ت�ستخدم يف  للفل�سطينيني، وبات �سوؤال اجلدوى والقيمة يالحق البحوث النقدية، هذا  الواقع املعي�س 
حت�سني املنظومة ال�سارية واإعادة اإنتاجها لذاتها ب�سيغ اأكفاأ  اأي اأن توؤدي دورا وظيفيا يزيد من مناعة النظام 
املت�سّكل، وهنا كان ل بد من اإعادة العتبار لدور البحث النقدي وذلك عرب ربطه مبا�رضة بفعل حّي على اأر�س 
الت�سور  باأن  الدائمة  القناعة  الواقع، وهذا ما يقوم به ق�سم الربامج وال�سغط واملنا�رضة يف املركز، ورغم 
�سنوات،  منذ  فعالة  عملية  اأمام حالة  اأننا  اإل  دوؤوب  اأكرب وعمل  يزال بحاجة جلهد  ما  النقدي  للعمل  الأمثل 
التطورات  مواكبة  على  وقدرته  النقدي  البحث  نوعية  حيث  من  التنموي  امل�سار  نقد  يف  الف�سل  لها  ويعزى 
اجل�سيمة على الأر�س بل وا�ست�رضاف ماآل بع�س ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية والتحذير من امل�سي 

يف الروؤية التنموية احلالية.
وعلى مقربة من التحّوط ال�سابق يقع حتّوط مركزي اآخر مرتبط باإ�سكالية النظرية واملمار�سة، اأو الكتابة 
اأو مدر�سة نظرية،  تيار فكري  لدى كل  اأ�سا�سية  اإ�سكالية  كانت  ما  غالبًا  والتي  والتطبيق،  النظرية  والفعل، 
وكذلك احلال على �سعيد �سخ�سي لدى كل مثقف على �سلة بالتغريات اجل�سيمة امللمة بالواقع الذي يخ�سعه 
والنظرية  »التنظري  اأن  بحقيقة  ي�سطدمون  من  اأكرث  هم  حتديدا  بالنقد  امل�ستغلني  ولعل  والتحليل،  للدرا�سة 
والنقد« هي جزء من كل غري مكتمل اإن كان الهدف الرئي�س هو تغيري الأحوال اإىل ما يتجاوزها، وقد تكون 
اأكفاأ اأ�سكال النقد واأكرثها التزاما تلك التي توؤ�س�س لالنتقال اإىل حالة الفعل املتجاوز للواقع، والتفاعل بني 
موقع النقد النظري والفعل، ويف �سوء هذه الهواج�س ميكن فهم ال�سق العملي يف ن�ساط بي�سان طوال ال�سنوات 

من »وهم التنمية« اإىل جتاوزه 
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املا�سية، فنفي الطابع النخبوي عن الدرا�سات املتخ�س�سة ل يتاأتى من خالل طرحها للجمهور وح�سب، ولكن 
من العمل مع الفل�سطينني عرب برامج وحمالت م�ستمرة لتحقيق منوذج فعلي ملواجهة �سيا�سات الحتالل ودعم 
�سمود الفئات املهم�سة وال�رضائح الأكرث ت�رضرا من ال�سيا�سات التنموية امل�سوهة، ورفع النربة يف التعامل 
مع امل�ستوى الر�سمي والف�سائلي والنقابي ليكون عند التزامه املطلوب جتاه خمتلف الق�سايا الوطنية بكل 

تفرعاتها.
اإطار  ففي  العملي،  بي�سان  مركز  فعل  جهد/  ي�سمله  الذي  الوا�سع  الطيف  مالحظة  ب�سهولة  وميكن 
التنمية املجتمعية »ين�سط املركز من خالل العديد من م�ساريعه اإىل تنمية قدرات املوؤ�س�سات القاعدية ال�سبابية 
والن�سوية ومتكينها لكي تقوم بتحقيق اأهدافها املرجوة، وي�سمل هذا التدخل بناء قدرات القائمني على هذه 
املوؤ�س�سات واأع�ساء الهيئات العامة والإدارية، من خالل تقدمي التدريب الالزم الذي من �ساأنه اأن ي�ساهم يف 
بناء قدراتهم وتقويتهم يف جمتمعهم املحلي، كذلك يقدم املركز الدعم يف جمال البنى التحتية لهذه املوؤ�س�سات 
كما يدعم اأن�سطتها«، ويت�سح هنا ال�سعي لدعم الفئات املهم�سة والأكرث ت�رضرا يف املجتمع ومتكينها مبواردها 
املحلية الداخلية، وهنا ت�سّور ثابت للحد �سعيا لإنهاء العتماد على »اخلارج« بكل م�سمياته يف متويل امل�ساريع 
»بالتعوي�س  الفل�سطيني  باحلق  الثابت  بي�سان  مركز  اقتناع  مع  الأولية،  احلياة  مقومات  عن  ناهيك  املحلية 
الدويل عن كل ما ت�سبب به ال�ستعمار والحتالل من حرمان لل�سعب الفل�سطيني من مواره الطبيعية وحرمانه 

من متكني وجوده وبقائه يف وطنه«.)19( 
ويف جمال الت�سبيك وال�سغط للتاأثري يف ال�سيا�سات التنموية على امل�ستوى املحلي وعلى امل�ستوى الدويل 
جتدر الإ�سارة اإىل درا�سات بي�سان حول املناطق ال�سناعية والزراعية امل�سرتكة يف جنني وبيت حلم واأريحا 
جانب  اإىل  امل�ساريع،  هذه  يف  امل�سي  على  املرتتب  القت�سادي  ال�رضر  مقدار  لتبيان  جاءت  والتي  واخلليل 
اعتبارها جزءًا من ت�سور لل�سالم القت�سادي ومدخال تطبيعيا اقت�ساديا )20(، هذا ما قاد اإىل ت�سكيل حمالت 
للدعم واملنا�رضة والتوعية يف املناطق امل�ستهدفة �سد هذه امل�ساريع، وميكن النظر اإىل هذا »الفعل« املتوا�سل 
مع املجتمع املحلي كنموذج للتكامل املفرت�س واملتحقق بن�سب متفاوتة بني اجلهد النقدي النظري والفعل على 
اأر�س الواقع، وكذلك احلال مع احلمالت التي يعمل عليها املركز واملوجهة لل�سغط على ال�سلطة الفل�سطينية 
اإ�رضار  من  ال�سيا�سات  هذه  على  يرتتب  ما  وتبيان  ال�سلطة  لدى  املتبع  القت�سادي  النهج  على  واحلكومة 
باملجتمع الفل�سطيني وهذا اجلهد ي�سّبك من اأجل القيام به مع فعاليات حملية ونقابية وقاعدية خمتلفة لتحقيق 
ملختلف  الوا�سعة  ال�رضاكة  دون  تتاأتى  ل  احلقيقة  التنمية  معايري  �سوغ  اأن  وتاأكيد  النتائج،  من  مر�س  حد 

القطاعات فيها.)21( 
الليربايل اجلديد يف �سقه احلقوقي من مقولته اخلا�سة دون  بنقد اخلطاب  بالوعي  اآخر مرتبط  حتّوط 
والبون  النيوليربايل  اخلطاب  يف  احلقوقي  التنظري  هام�س  ولعل  العام،  اخلطاب  هذا  منطق  اإىل  الجنرار 
ال�سا�سع بني اخلطاب وبني تطبيق معتنقيه له فعليا يغري بال�سعي نحو نقد هذا اخلطاب من داخله، وميكن 
19. املوقع الإلكرتوين  http://ar.bisan.org/ بالإ�سافة اإىل مقابلة مطّولة مع م�سوؤولة ال�سغط واملنا�رضة يف بي�سان هنا اأبو دية 

بتاريخ 2 متوز 2012
بالأرا�سي  الت�سحية  ال�سناعية يف اجللمة:  املنطقة  القت�سادي -  التعاي�س  ف�سل   .. اإيرز  يف  ال�سناعية  املنطقة  20.  متكن مراجعة: - 
اأوراق  مثل  لها  املوّجه  القطاعات  يخدم  مبا  البحثي  الإنتاج  �سكل  تنّوع  على  والطالع  البطالة.  م�سكلة  بجل  وعود  مقابل  الزراعية 

ال�سيا�سات ويف هذا ال�سياق: املنطقة ال�سناعية يف جنني.
21. مقابلة مع القائم باأعمال مدير مركز بي�سان اعرتاف الرمياوي بتاريخ 2 متوز 2012
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ال�ست�سهاد بعديد الدرا�سات التي نحت هذا املنحى، وتعزز هذا التوجه مت�ساوقًا مع اخلطاب ال�سيا�سي لدى 
العنوان  وكان  والدويل،  املحلي  امل�ستوى  على  النا�سطة  الفل�سطينية  وال�سخ�سيات واجلهات  الف�سائل  عديد 
العري�س لهذا ال�ستخدام ال�سيا�سي هو اإدانة »املجتمع الدويل« بلغته احلقوقية ومفاهيمه الليربالية اجلديدة، 
امليدان و�سمن  اإىل هذا  النقدي  البحث  اأن دخول  اإل  ال�سيا�سي،  وتختلف الجتهادات حول هذا ال�ستخدام 
نقطة  من  والنطالق  اخلطاب،  لهذا  التاأ�سي�سية  باملنطلقات  �سمنيا  القبول  يعني  ال�سيا�سي،  التنظري  منطق 
متقدمة �سمن املنظومة النيوليربالية، ومن جانب اآخر يتقم�س دور ال�سيا�سي امل�سغول مبخاطبة »العامل« منذ 
�سنني طويلة، ومن خالل درا�سة بحوث بي�سان يتبني الوعي بهذا املنزلق والوعي بخطورة الوقوف على ذات 
الأر�سية امل�سبقة لليربالية اجلديدة والبدء بجهد نقدي �سيوؤدي دورا وظيفيا يف معاجلة النيوليربالية لأخطائها 
وال�سيا�سات  املعومل  القت�ساد  اأن  ترى  نقي�سة  اأولية  منطلقات  من  ينطلق  فالنقد  الفل�سطيني،  ال�سياق  يف 

النيوليربالية ما هي اإل ال�سكل اجلديد من النظام ال�ستعماري وباأدوات اأكرث كفاءة.
وعلى مقربة من التحوط ال�سابق يربز حتوط اآخر مرتبط بالوعي باملخاطب يف البحوث والدرا�سات، فما 
ينتج لدى بي�سان ي�ستهدف املجتمع الفل�سطيني وقواه الفاعلة بالدرجة الأوىل وبالتايل يتنامى الوعي بخطورة 
اعتماد نقد النيوليربالية بخطابها وت�سوراتها لأن هذا النقد يفيد باأن املخاطب هو النظام العاملي مبوؤ�س�ساته 
ل�سيا�ساتهم، ول ميكن فهم توجيه اخلطاب  العري�سة  بالأهداف  تامة  املحليني، وهوؤلء على دراية  ووكالئه 
اإليهم اإل كجزء من �سجال �سيا�سي ياأباه الباحث النقدي لنف�سه، ومن هنا ميكن فهم البحث النقدي كخطاب 
موجه اإىل اأول الفل�سطينيني ب�سكل عام، واإىل من ت�سح ت�سميتهم »ب�سناع القرار« على م�ستوى وطني �سيا�سي 
اأو موؤ�س�ساتي، ويت�سح هذا اجلانب حتديدا يف ن�ساط بي�سان من خالل الور�س واللقاءات التي تعقب �سدور 
اأي منتج بحثني حيث تدعى الأطراف ذات العالقة ر�سميا وموؤ�س�سيا وتدعى ال�رضيحة املعنية اأو من ميثلها 
ويدور نقا�س يعر�س موقف بي�سان وما خل�ست اإليه الأبحاث، لو�سع اجلميع اأمام التزاماتهم واإثارة نقا�س 
على م�ستوى وطني، وميكن فهم هذا اجلانب من ن�ساط املركز كاأ�سلوب لل�سغط على اأطراف العملية التنموية 

وكذلك كجهد توعوي للم�ستهدفني بامل�ساريع اأو ال�سيا�سات القت�سادية والجتماعية اجلديدة.)22(

من النقد اإىل التجاوز
من  والكثري  بي�سان  عند   - الأخرية  ال�سنوات  يف  للتنمية  النقد  ممار�سة  عند  الأهم  التحوطات  عر�س  يف 
امل�ستغلني يف هذا ال�سياق - تربز واحدة من اأهم اإ�سكاليات الفكر النقدي اأو النظريات النقدية يف تعاملها مع 
الواقع، ومتكن �سياغتها يف �سوؤال كالتايل: كيف ميكن نقد الواقع - ك�سف ما به من تناق�سات - دون اأن يوفر 
هذا النقد م�ساهمة ي�ستغلها القائمون على النظام امل�سّكل للواقع يف حّل تناق�ساته وتدعيمه من جديد؟ اأي كيف 

ميكن لنقد اأي نظام اأو واقع اأن يتجاوز ت�سخريه وظيفيا لتمتني النظام وحّل اإ�سكالياته؟
ويف معر�س الإجابة عن هذا الت�ساوؤل الذي يقع يف �سلب اجلهد النقدي �سمن اأي �سياق، ن�سرت�سد مب�ساهمة 
بي�سان �سمن حلقة درا�سية حول مفهوم النقد يو�سح فيها الدكتور اإ�سماعيل النا�سف اأن »الواقع ل يحمل 
ويحدد فقط طرق التعامل معه، بل يحمل ويحدد ما ميكن اأن ينبثق منه بعد تفكيك النقدي، ومن هنا وجب 
عدم الكتفاء بالنقد ال�سامل ملا هو قائم« )23(، ويقرتح هنا حتديدا القيام بخطوة اأوىل » هي اأن على هذا النقد 
الفل�سطينية واجلهات  والف�سائل  الأحزاب  روؤى ومواقف  باإجالء  واملعنية  بي�سان  يف  املنتجة  البحثية  التقارير  هنا  الإ�سارة  22. متكن 
النا�سطة �سيا�سيا من العملية التنموية اأمام اجلمهور الفل�سطيني ومن الأمثلة على درا�سات كهذه: الأحزاب ال�سيا�سية الفل�سطينية: روؤية 

تنموية غائبة، وامللف الرئي�س يف املر�سد التنوي: دور الأحزاب واحلركات الجتماعية يف التنمية.
23. النا�سف، اإ�سماعيل. يف ر�سالة النقد. رام اهلل: بي�سان 2009

من »وهم التنمية« اإىل جتاوزه 



  240  

درا�سات نقدية يف واقع التنمية

الأ�سا�سية غري  التناق�سات  اإبراز  ثم  القائم، وهذا عرب حتديد ومن  من  ينبثق  اأن  ما ميكن  يربز  اأن  ال�سامل 
القابلة للحل يف النظام القائم ولكنها مف�سلية يف حركته الآنية وامل�ستقبيلة« )24(، وبعد القول باأن ما قاد اإليه 
امل�سار النقدي لدى بي�سان والكثري من امل�ستغلني فكريًا حتت لواء »التنمية« بعد اأو�سلو هو قطيعة مع امل�سار 
التنموي ال�سائد والقول باأنه اإىل الوهم اأقرب منه اإىل اأي �سيء اآخر، يربز الت�ساوؤل يف �سوء القتبا�س ال�سابق 
عن »التناق�سات الأ�سا�سية غري القابلة للحل يف النظام القائم واملف�سلية يف حركته الآنية امل�ستقبيلة«، واأهمية 
جتاوز النقد ال�سامل املتوقف عند الك�سف عن هذه التناق�سات لأنه كما اأو�سحنا �سيغدو جمرد ت�سويب داخلي 

للنظام القائم.
ال�سلطة  وعالقة  القائم،  الواقع  من  كجزء  الفل�سطينية  بال�سلطة  تتعلق  حمددة  اإ�ساءة  طرح  ميكن  وهنا 
ب�سكلها احلايل واأدوارها احلالية يف العملية التنموية من خالل تعبريات »القطاع العام« اأو التعامل معها مبنطق 
»الدولة« اأو احلالة الدولنية، وكذلك ال�سلطة كو�سيط اأو وكيل للمنظمات الدولية وال�سيا�سات النيوليربالية، 
اأو ال�سلطة كجهاز اأمني اأو م�سّغل لقطاعات وا�سعة من الفل�سطينيني ... اإلخ، كل هذه العتبارات والت�سميات 
توؤكد كون ال�سلطة جزءا من هذا الواقع وجزءا من بقائه على �سكله احلايل، ويف حالة اجلهد النقدي لبي�سان 
ما   ،- حقيقية  لتنمية  و�سول  املق�سود  كان  اإن   - للتنمية  الوهمي  امل�سار  هذا  يف  ال�سلطة  دور  بجالء  يظهر 
»ال�سلطة«  واأن  اليوم،  واقع  هو  التنمية«  »وهم  باأن  ال�سابقة  القتبا�سات  �سوء  يف  التفكري  املربر  من  يجعل 
جزء مف�سلي من هذا الواقع يف الآن ويف امل�ستقبل، واأن بقاءها �سمانة ل�ستمراره، ووجودها بالن�سبة للتنمية 
احلقيقية مبثابة تناق�س اأ�سا�س غري قابل للحل، واإبرازه بجالء هو اخلطوة الإ�سافية التي تتبع »النقد ال�سامل 
للواقع«، طبعا اإن كان الفرتا�س الأ�سا�س يرى التنمية احلقيقية »حتررية انعتاقية تروم بناء جمتمع على 

اأ�س�س التنوير والعدالة الجتماعية وامل�ساواة والإنتاج«.
هنا يلحظ التبا�س لدى القائمني على جزء وافر من اجلهد النقدي مل�سار التنمية - وبي�سان منهم - من 
حيث اأن هنالك قناعة تر�سح من البحوث والدرا�سات باأن وجود ال�سلطة ب�سكلها احلايل ودورها احلايل هي 
�سمانة ل�ستمرار الوهم التنموي، ويف ذات الوقت يتم احلديث عن البحث والتفكري يف تنمية بديلة ل ت�ستند اإىل 
اإبراز التناق�س الأ�سا�سي بني وجود ال�سلطة - كما هي منذ وجدت - والتنمية احلقيقية،)25( ويتم النطالق 
من التعامل مع »ال�سلطة كم�رضوع �سيا�سي قائم/ خيار حايل مع الرتكيز على ال�سعب واملجتمع الفل�سطيني«، 
ويف اأح�سن الأحوال يتم احلديث عن »تنمية بديلة« »تتجاوز ال�سلطة كم�رضوع �سيا�سي وتركز على املوؤ�س�سات 
ال�سعبية والجتماعية والأهلية وال�رضائح الجتماعية يف ظل وجود الحتالل كعن�رض معيق« )26(، وي�سقط هنا 
اإبراز التناق�س بني وجود ال�سلطة والتنمية احلقيقية واإن كان يرد بو�سوح كنتيجة من نتائج امل�سار الذي 

و�سل اإىل قطيعة ت�سح مت�سيتها »وهم التنمية«.
ويف ذات الإطار ميكن القول اإن وجود الحتالل ي�سكل تناق�سا اأ�سا�سيا مع التنمية احلقيقية واإن ا�ستمرار 
امل�سار الوهمي للتنمية ملت�سق ببقاء الحتالل، وهذا يوؤ�س�س للقول اإن التحرر الوطني هو ال�رضط الأويل لبدء 
م�سار تنمية حقيقية، وقريبا من هذين الفرتا�سني ال�سابقني حول وجود ال�سلطة وبقاء الحتالل والتناق�س 
مع م�سار التنمية احلقيقي ميكن طرح اإ�سكالية مهمة يت�سح من خالل مراجعة منتج بي�سان البحثي اإىل جانب 
العديد من امل�ستغلني بالبحث الجتماعي اإدراكها ولكن دون جهد حقيقي لتجاوزها، ما يعني ال�ست�سالم لها، 

24. امل�سدر ال�سابق
25. هذا اقرتاح لواحد من التناق�سات الأ�سا�سية التي يبدو اأن �سوغ تنمية بديلة دون البناء عليها �سيعيد امل�رضوع النقدي اإىل حلقة نقد 

امل�سار الوهمي مبا ي�سمح با�ستخدام النقد لإعادة اإنتاج الوهم ب�سورة اأكفاأ.
26.  بي�سان. ملاذا العمل؟ نحو تنمية بديلة ت�ستجيب لتطلعات اجلماهري. 2012
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وهي تتعلق بتجزئة »املجتمع الفل�سطيني« لتجمعات خا�سعة ل�سطات خمتلفة يف فل�سطني التاريخية وال�ستات 
اأول، ومن ثم يف الأر�س املحتلة �سنة ثمان واأربعني والر�س املحتلة �سنة �سبع و�ستينن وبعدها ال�سفة وغزة 
والقد�س، لت�سبح احلال اليوم ان هنالك جتمعات خمتلفة من املفرت�س ان ي�سكل جمموعها ال�سعب الفل�سطيني، 
اإن املجتمع  القول  ولكنها تعامل مبنطق �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي كوحدات منف�سلة، ومنهجيا ميكن 
من  ويتمكن  الباحثن�ساطه  فيه  ميار�س  الذي  احلّيز  اإىل  الجتماعية  الدرا�سات  يف  يختزل  بات  الفل�سطيني 
الو�سول اإليه، ومتكن ب�سهولة مالحظة انح�سار الإنتاج البحثي الجتماعي يف ال�سفة على »جمتمع« ال�سفة 
وكذلك احلال يف غزة ويف الأر�س املحتلة �سنة 48، ويدرك الباحثون الجتماعيون خطورة الت�سليم بهذا الواقع 
وامل�ساهمة يف اإقراره بحثيا، ومن منطلق نقد امل�سار النقدي يبدو اأن الكتفاء بالإ�سارة اإىل هذه الإ�سكالية يف 
مقدامات الدرا�سات تعك�س ا�ست�سالمًا �سيرتتب عليه الكثري بحثيا وعمليا، ومن هنا التفكري يف و�سائل ملواجهة 
هذا التفتيت على �سعيد منهجي بحثي �رضورة نقدية ملحة، حتى يتم جتنب ال�سقوط يف املحلية ال�سيقة والتي 
�ست�ستمر يف التفتت اإن مت الت�سليم بهذا الواقع، ومن باب احلد الأدنى ميكن اإعادة العتبار للروؤى التنموية 
التي ترى اأن تنمية حقيقية ل تكون اإل اإن كان جمتمعها هو »الفل�سطيني« يف �ستى مواقعه، وهنا عدة مبفهوم 

التنمية لدللته الراف�سة لالختزال والروؤية التقنية البحتة.
ميكن تلخي�س جهد بي�سان بعد مرحلة »وهم التنمية« والدخول يف مرحلة »التنمية البديلة« بال�سعي »نحو 
البنيوي  الإحلاق  وتخفيف  ال�سهيوين،  الحتالل  من  الوطني  التحرر  نحو  اأول  تن�سب  اإىل حلول  الو�سول 
ال�سامل لالقت�سادي »الإ�رضائيلي«، فال تنمية م�ستدامة �ساملة اإل باإنهاء الحتالل الكولونيايل ال�ستيطاين، 
وتفعيل جميع قطاعات املجتمع بجن�سيه ك�رضط اأ�سا�سي وكتعبري �رضيح عن حقهم يف امل�ساركة الدميقراطية 
يف العملية التنموية، واإعادة اإنتاج املجتمع وتخفيف وطاة الحتالل واآثاره املدمرة من خالل التنمية املقاومة 
الفل�سطيني  يتمكن  كي  الإنتاجية  العملية  يف  الأ�سا�سيني  املنتجني  دور  وت�ستعيد  والبطالة  الفقر  تقّل�س  التي 
الدميقراطي  املجتمع  ملبادئ  التاأ�سي�س  يتم خاللها  انتقالية  الوطني كمرحلة  التحرر  ال�سمود يف مرحلة  من 
املادية  وم�سادرها  مواردها  يف  التحكم  على  القادرة  ال�سيادة  كاملة  الفل�سطينية  للدولة  حت�سريا  امل�ستقبلي 

والب�رضية وال�ساعية لبعث الأمل والو�سول اإىل حتقيقه بتنمية م�ستدامة«.)27(
يحمل هذا الت�رضيح الكثري من مقومات القطيعة مع »وهم التنمية« املتوا�سل، اإىل اأن ا�ستكمال القطيعة 
املنهجية والنظرية يف �سبيل التاأ�سي�س لقطيعة عملية تكون ال�رضط الأ�سا�س لالنطالق يف تنمية بديلة، بحاجة 
النقد املرّكب، ول بد من  ال�سابقة كجزء من هذا  اإىل الإ�ساءات  النظر  النقد« وميكن  للكثري مما ي�سمى »نقد 
الإ�سارة اإىل اأن واحدة من اأهم اإ�سكاليات البحث النقدي حول التنمية اأو البحث يف التنمية مرتبطة باملدخل 
احلتمي اإىل هذا امل�سار، وهو »التعريف«، اأي ما املق�سود »بالتنمية«؟ وعلى بداهة هذا الت�ساوؤل يظل مبثابة 
افرتا�س اأويل ينظم البحث والعمل يف ما ي�سمى »التنمية« حتى على �سعيد نقدي، ويف طور الإجابة على هذا 
ال�سوؤال اأو خو�س غمار حتديد تعريف وا�سح ل بد من التاأكيد على اأن »التعريف« هو ابن احلاجة اإليه وهذه 
مرتبطة بال�سياق الجتماعي والقت�سادي واملعريف الذي وجد فيه، فكيف احلال مع مفهوم ظهر اأ�سا�سا كجزء 
من م�رضوع حداثي ينظر اإىل اإجنازاته وم�ساره التاريخي كقدر حمتوم لأي تقدم اأو نهو�س وميتلك حق فر�س 
هذا الت�سور على »املتاأخرين املتخلفني حمتاجي التنمية« ومبا يتوافق مع م�ساحله قبل كل �سيء، هنا تبدو 
اإعادة التعريف اأو الت�رضيح مبربرات اعتماده ملحة، ول يكفي احلديث بعموميات مفرطة يف مرحلة يفرت�س 

اأنها تقطع مع املا�سي الوهمي وتوؤ�س�س للبديل امللبي لتطلعات اجلماهري.

27. كّتاب، اأيلني. وهم التنمية: مقدمة يف نقد التنمية. رام اهلل: بي�سان. 2010.
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