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َتقديــم
اٍه واِحد؟!« �سمن  تاأتي هذه الدرا�سة؛ »القطاُع اخلا�ضُّ ودوُره التجِّنمويُّ يف فل�سِطني املحتلَّة: »تنميٌة« يف اتجِّ
�سل�سلة الدرا�سات التنموية؛ التي ت�ستهدُف تفكيك خطاب وبرامج التنمية يف الأرا�سي الفل�سطينية، عرب 
معاجلة وحتليل خطاب/خطابات الفاعلني الرئي�سيني يف ال�ساحة الفل�سطينية، وحتديدًا »القطاع العام«، 
و»املجتمع املدين«، واملانحون واملمولون، و»القطاع اخلا�ض«، وترتكز على فرتة ما بعد )اأو�سلو( كفرتة 
زمنية، بو�سفها حلظًة »تاريخية« عملت على تغيري املفاهيم والت�سويرات الوطنية الفل�سطينية، واأدخلت 
ت�سيد  متَّ  اإذ  ال�سابقة،  املرحلة  عن  تختلف  التبعية؛  من  ومركبة  معقدة  حالة  يف  الفل�سطيني  املجتمع 
والتنمية،  والقت�ساد،  ال�سيا�سي،  املال  عرب  والهيمنة،  القوة  عالقات  من  اإحلاقي جديد  عامل  وماأ�س�سة 

باأدواٍت جديدة لإعادة ت�سكيل املجتمع وُبناُه املتعددة.

ط اأن َي�سدر خالله عدٌد من  وتاأتي �سل�سلة الدرا�سات هذه �سمن برنامج بحثي تنموي نقدي، من املُخطَّ
الدرا�سات والكتب ذات العالقة، فاأ�ّس�سنا يف املرحلة الأوىل املراجعة النظرية واملفاهيمية للفاعلني الأربعة 
عرب كتاب »َوْهم التنمية«، وا�ستكملنا يف املرحلة الثانية حتليل وتفكيك برامج الفاعلني، فعِملنا على اإ�سدار 
درا�ستني الأوىل حول معاجلة »عقيدة التنمية« كاأ�سا�ض خطابي لفهم التحولت اجلذرية يف ُبنية املجتمع 
الفل�سطيني، وفاعليه الرئي�سيني، واندماجه يف املنظومة الدولية، جمتمع م�ستهلك خا�سع للهيمنة، دون 
وامل�ساعدات  املانحني  حول  الثانية  والدرا�سة  الكال�سيكية.  الهيمنة  ملراكز  القوى  عالقات  على  التاأثري 
اخلارجية، وحتليل لأهّم املمولني الكبار يف الأرا�سي الفل�سطينية، وتاأثري هذا التمويل على الف�ساء واحليز 
الفل�سطيني. وَن�ستكمل بهذه الدرا�سة، ما بداأناه يف كتاب وهم التنمية حول النظر اإىل دور القطاع اخلا�ض 
يف ال�سياق الفل�سطيني نقديا، من خالل حماولة الإجابة على ت�ساوؤلت حول الدور الذي لعبه اأو ميكن اأن 
يلعبه القطاع اخلا�ض يف حتقيق تنمية م�ستدامة طويلة الأمد يف فل�سطني املحتلة. ومدى م�ساهمة القطاع 
قبل  املتبعة من  النيوليربالية  القت�سادية والتنموية  ال�سيا�سات  التنموية يف ظل  العملية  اخلا�ض حقًا يف 
ال�سلطة الفل�سطينية منذ ن�ساأتها وخ�سو�سا يف املرحلة »الفيا�سية« والتي متثلت يف العتماد املطلق نظريًا 

وعمليًا و�سيا�ساتيًا على القطاع اخلا�ض لتحقيق النمو القت�سادي والتنموي. 

حماولة  خالل  من  والتحليالت  امل�ساهدات  من  العديد  خالل  من  الأ�سئلة  هذه  على  الباحث  اإجابة  تاأتي 
م�سائلة  فكرة »�سناديق امل�سوؤولية الجتماعية« والدور الفعلي لها، كما تناق�ض العالقة ما بني امل�ساعدات 
الدولية والتمويل اخلارجي والقطاع اخلا�ض وعالقتها وانعكا�ساتها على الدور الوطني املفرت�ض للقطاع 
اخلا�ض. كما تتناول عالقة القطاع اخلا�ض بتطبيع احلياة اليومية للفل�سطينيني حتت الحتالل وبالتطبيع 
من خالل الأعمال امل�سرتكة والنتفاع من اقت�ساد ال�رصاع وتاأثريها على ديناميكيات الن�سال نحو احلرية 
وال�ستقالل. هذه املوا�سيع ي�سبقها تاأطري نظري ي�سعى فيه الكاتب اإىل اإيجاد ت�سور لقت�ساد ال�سمود 
واملقاومة وتاأطري فهم العملية التنمية كحرية وحترر ومقاومة ت�سعى لتحرير الإن�سان و�سون كرامته.
ي�ستجيب  اخلا�ض  للقطاع  وفعال  اأمثل  دور  �سمان  اأجل  من  واقرتاحات  ا�ستنتاجات  اإىل  تتو�سل  كما 

لتطلعات اجلماهري وحاجاته التنموية ق�سرية وطويلة الأمد.

تقدمي
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الفاعلني  ودور  التنموية،  للعملية  مغاير  فهم  للم�ساهمة يف خلق  ت�سعى  كونها  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تنبع 
الرئي�سيني فيها، ونحاول اإعادة التفكري يف وانتقاد النهج والأ�ساليب امل�ستخدمة، والتي مل تلب على مدار 
العقدين املا�سيني اإل مزيدًا من حالة الالتنمية. وحتاول جمابهة الأفكار ال�سائدة؛ لي�ض حبًا يف الختالف، 
فاإننا  املمكن، وبالتايل  بالأمر  بديلة وفهمًا مغايرًا هي  اأخرى  باأن طرقًا  ة  املُحاجَّ اأجل حماولة  ولكن من 
ن�سعى يف حتليلنا للتفكري يف خارج حدود ال�سندوق، ونحاول اإدخال متغريات جديدة للمعادلة القدمية، من 

اأجل َم�سَكلة دور القطاع اخلا�ض يف العملية التنموية.
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ُمقدِّمة)1(
اإّن العالقة ما بني ال�سلطة واملال هي عالقة متجذرة تاريخيًا ونظريًا وعمليًا؛ فال�سلطة واملال باحتادهما 
الجتماعية  و�سيا�ساته  احلكم  نظام  مالمح  ت�سكيل  يف  جوهري  ب�سكل  ي�ساهمان  بانف�سالهما  حتى  اأو 
والقت�سادية والن�سالية كما يف احلالة الفل�سطينية، وبالتايل بانعكا�سه على احلياة اليومية لالأفراد وعلى 
املجتمع، كما يوؤ�س�ض ملدى م�ساهمتهما يف الو�سول اإىل التحرر والنعتاق، اأو دميومة الظلم وال�سطهاد. 
ال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية  للنخب  بروز  عنها من  ن�ساأ  وما  واملال  ال�سلطة  العالقة بني  هذه 
عنها  تولد  الذي  الفل�سطينية واجل�سم  التحرير  الفل�سطينية ظهرت جلية يف عمل وبنية منظمة  يف احلالة 
من  على جمموعة �سغرية  اعتمدتا  وال�سلطة(  )املنظمة  املوؤ�س�ستني  فكلتا  الفل�سطينية(.  )ال�سلطة  لحقا 
اأعمالهما ون�ساطهما، من دون التقليل  الراأ�سماليني الفل�سطينيني يف ال�ستات والوطن من اأجل ا�ستدامة 
هنا من اأهمية امل�ساعدات املالية والهبات الإقليمية والدولية التي تلقتهما على مر الزمن، وخا�سة خالل 

ال�سنوات اخلم�ض الأخرية - مرحلة ما بعد عرفات )نخلة 2011(. 

ومنذ ن�ساأة ال�سلطة الفل�سطينية، وفيما يتعلق بالقطاع اخلا�ض، فقد اعتمدت �سيا�سة الراحل يا�رص عرفات 
بن�ساطات  القيام  اأجل  من   )2004 )ن�رص  النفوذ  اأ�سحاب  لبع�ض  والمتيازات  الحتكارات  منح  على 
ذلك  وخدمته،  الوطني«  »القت�ساد  لرفد  الأحيان؛  بع�ض  يف  واإنتاجية  بالغالب،  خدماتية  اقت�سادية 
اأي�سا عن حتقيق اقت�ساد منتٍج م�ستقٍل يتجاوز منظومة  القت�ساد الذي متيز ب�سفات ريعية وعجز هو 
اأو�سلو واتفاقياتها القت�سادية. بالتاأكيد فاإن هذه ال�سيا�سات واملمار�سات مل توؤ�س�ض خللق قطاٍع خا�ض 
فل�سطيني تناف�سي بل خلقت العديد من الت�سوهات البنيوية التي اأ�سبحت متجذرة يف هذا القطاع و�ساهمت 
بخلق عالقة �سائكة ومعقدة ما بني ال�سلطة واملال. هذه البنية والتي يدعي البع�ض اأنها كانت متطلبًا من 
متطلبات التحرير وبناء الدولة، اأو كما يدعي اآخرون، اأنها كانت الطريق الوحيدة اأو املثلى خللق اقت�ساد 
فل�سطيني، اأو كما يدعي فريق ثالث، اأنها كانت امتدادًا للحالة الثورية، لالأ�سف كل هذه الروؤى مل حتدد 
معامل وا�سحة للقطاع اخلا�ض اأو مل�ساهمته يف الن�سال الفل�سطيني اأو العملية التنموية طويلة الأمد؛ بل 
على العك�ض يف الكثري من الأحيان مت التعامل معه ب�سفة تف�سيلية من اأجل ت�سجيعه، وان كانت يف الكثري 
من الأحيان على ح�ساب الفقراء واأ�سعار اخلدمات الأ�سا�سية املقدمة اإليهم، ورمبا على ح�ساب امل�رصوع 
التحرري يف بع�ض الأحيان كما هي احلالة الآن التي ت�سعى خللق ما ي�سمى »بال�سالم القت�سادي« الذي 

ي�ساهم ب�سكل وا�سح ومبا�رص يف دميومة الحتالل واحلالة ال�ستعمارية الكولونيالية.
ولكن يف املح�سلة ويف الطرف الثاين من املعادلة فاإن القطاع اخلا�ض ك�سائر قطاعات ال�سعب الفل�سطيني 
يرزح حتت نري الحتالل ويعاين عوائق جمة متنعه من الو�سول اإىل غاياته وحتقيقها ومتنعه من ممار�سة 
الحتالل  عن  الناتة  والعوائق  املخاطرة  مع  ويتكيف  يتعاي�ض  خا�ض  قطاع  خلق  مما  يجب  كما  عمله 
1. يتقدم الباحث بجزيل ال�سكر والمتنان من الزميلة مها البطران على م�ساهمتها القّيمة يف اإعداد وكتابة هذه الورقة البحثية، كما يتقدم 
بال�سكر اجلزيل من الزميل اإبراهيم ال�سقاقي الذي اأعد مع الباحث موؤخرًا ورقة بحثية بعنوان »التنمية كاأداة للمقاومة والتحرر« �ست�سدر 

قريبًا يف كتاب من حترير مركز بي�سان للبحوث والإمناء وقد ا�ستفادت هذه الدرا�سة من تلك الورقة البحثية. 

مقدمة
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و�سيا�ساته وال�سيا�سيات التي فر�ست عليها - واإن كان جزءًا من ت�سكليها والتفاو�ض والتفاق حولها - 
كما هي احلالة يف اتفاقية باري�ض القت�سادية. وبالتايل فاإن القطاع اخلا�ض ي�سكل منوذجًا للحالة »الهجينة« 
ما بني املنتفع وما بني الواقع حتت نري الحتالل اأ�سوة بال�سلطة الفل�سطينية نف�سها. هذه املع�سلة تطرح 
ت�ساوؤلت عدة حول ماهية الدور الذي لعبه اأو ميكن اأن يلعبه القطاع اخلا�ض يف حتقيق تنمية م�ستدامة 
طويلة الأمد يف فل�سطني املحتلة. هل �ساهم القطاع اخلا�ض حقًا يف العملية التنموية؟ واإن كان �ساهم حقًا 
فهل كانت تلك امل�ساهمات كافية وفعالة؟ هل ال�سيا�سات القت�سادية والتنموية النيوليربالية املتبعة من 
قبل ال�سلطة الفل�سطينية منذ ن�ساأتها ولكن خ�سو�سا يف مرحلة »الفيا�سية« التي متثلت يف العتماد املطلق 
نظريًا وعمليًا و�سيا�ساتيًا على القطاع اخلا�ض لتحقيق النمو القت�سادي والتنموي هي �سيا�سات معقولة 
ومنا�سبة للحالة الفل�سطينية؟ األ يكفي التعلم من كافة التجارب الفا�سلة يف العامل النامي والتي اعتمدت 
على �سيا�سات اإجماع وما بعد اإجماع وا�سنطن و�سيا�سات املوؤ�س�سات الدولية والو�سفات اجلاهزة؟ اأم 
اأن ال�سا�سة الفل�سطينيني ي�سعون لتطريز ف�سل جديد؟ هل ثمة »مقامرة« يف العتماد على القطاع اخلا�ض 
اأو  العائلية  اأو  الفردية  امل�سالح  وحل�ساب  الأرباح  لتحقيق  يعمل  والبدائية  النهائية  باملح�سلة  هو  الذي 
»ملكة الأ�سهم«؟ هل من املمكن العتماد على القطاع اخلا�ض وراأ�ض املال للدفاع عن حقوق الفقراء و�سون 
م�ساحلهم وكرامتهم الإن�سانية واإ�سباع حاجاتهم الرئي�سة؟ هل تعقيدات احلالة الفل�سطينية ت�ستوجب 
اإعادة النظر يف فهم دور الفاعلني واملوؤثرين يف العملية التنموية واحلوكمة؟ اإذن ثمة اأ�سئلة كثرية من املمكن 
اأن ُتطرح عن ماهية الدور التنموي للقطاع اخلا�ض يف احلالة الفل�سطينية لي�ض من اأجل »ال�ستمتاع« بجلد 
القطاع اخلا�ض، بل من اأجل امل�ساهمة يف ت�سكيل فهم مغاير وخمتلف لعواقب العتمادية على قطاع خا�ض 

يعمل بالإجمال وفق ح�سابات الربح واخل�سارة.
�سافية  اإجابات  دون  الأقل  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  ن�ساأة  منذ  بقوة  ُيطرح  زال  وما  كان  الذي  ال�سوؤال 
وهل  تنموي؟  م�رصوع  لقيادة  وممثل«  و�رصعي  وقادر  »موؤهل  اخلا�ض  القطاع  هل  الواقع:  اأر�ض  على 
القطاع اخلا�ض �رصيك وم�ساهم يف غياب حالة التنمية املّمكنة اأم اأنه القطاع الذي حفظ ماء وجه ال�سلطة 
على  البحثية:  الورقة  هذه  تطرحها  وعملية  نظرية  مع�سلة  ثمة  وبالتايل  التنموي؟  ونهجها  الفل�سطينية 
فر�ض اأن »لغة امل�سالح وتناق�ساتها« هي من يحكم عالقات وم�ساهمات القطاع اخلا�ض والتي تعله غري 
اإ�سافة اإىل جملة من الأ�سباب ت�ستاأثر خ�سو�سيتها من خ�سو�سية احلالة  موؤهل لقيادة عملية تنموية، 
الفل�سطينية؛ فاإن احلكومة اأو ال�سلطة املنتخبة واملمثلة وال�رصعية واحلقيقية و�ساحبة ال�سيادة والقاب�سة 
اأكرث  ت�سبح  التنموية  املع�سلة  فاإن  الطرفني  غياب  ولكن يف  التنموية،  العملية  بقيادة  املطالبة  للقوة هي 
تعقيدًا، وي�سبح املجتمع املدين مطالبًا بدور اأكرب. لكن غرق املجتمع املدين وموؤ�س�ساته ب�سناعة التمويل 
والذي جعله جمتمعًا قائمًا على املهننة )�سبيح 2011(؛ ترتك املواطن وحيدًا لي�ض من دون متثيل فقط، 
الكلي ي�سكل/�سكل  امل�ستوى  الغياب والفراغ على  ال�سعبة. هذا  املعي�سية  الظروف  يقارع  واإمنا ترتكه 
خطورة بالغة؛ لي�ض لأنه ي�سمن فقط غياب العملية التنموية احلقيقية امل�ستدامة، واإمنا لأنه يوؤ�س�ض ملرحلة 
اجلمعي  البعد  وغياب  الفردانية  على  تعتمد  والتي  املجتمع  وبالتايل  لالأفراد  اليومية  احلياة  يف  جديدة 
واجلماعي، ومن هنا ي�سبح منطق »اللُهمَّ نف�سي« غالبًا ومهيمنًا والذي بدوره يعزز منط الفردانية ومنط 
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يف  عنها  »ال�سمال«  يف  لالأفراد  العتيادية  الفردية  بالهموم  اأ�سبه  الفردية  الهموم  وت�سبح  ال�ستهالك، 
اأنها متثل احلاجات  اأ�سبه بالغائبة مع  »اجلنوب« كالتحرر، والكرامة اجلمعية، والتطوع والتي ت�سبح 
املا�سة والرئي�سة. اإذن ثمة مع�سلة عميقة تتجاوز القطاع اخلا�ض والعام، رمبا م�سكلة بالعقد الجتماعي 
من  جاهزة  ا�ستريادها  وعدم  التنموية  املنظومة  اختيار  يف  احلذر  تتطلب  والتي  املجتمعية،  وبالكينونة 
اأ�ساليب وطرق  با�ستخدام  لالأعلى،  الأ�سفل  الداخل، ومن  بناءها من  بالأحرى  اأو  بل تطويعها،  اخلارج 
متجذرة بال�سياق الفل�سطيني ومعربة عن خ�سو�سيته. اإن ال�سابق ل ي�سعى بحد ذاته لبناء تاأطري نظري 
اأو مفاهيمي لهذه الدرا�سة البحثية واإمنا ي�سعى لو�سعها يف ال�سياق العام الذي من خالله ميكن فهم مدى 
م�ساهمة القطاع اخلا�ض يف متكني الفرد الفل�سطيني وتعزيز �سموده وزيادة خياراته املتاحة، وبالتايل 
حتقيق تنمية باملفهوم »ال�سني« )ن�سبة اإىل منوذج اأمارتيا �سن للتنمية )�سن 1999( ومفاهيمه والقائمة 

على فهم التنمية كعملية متكينية وحتررية ت�سمن العدل واحلرية والكرامة الإن�سانية(. 
ملراكمة  ت�سعى  بل  اأعاله؛  املطروحة  الأ�سئلة  كافة  على  �ستجيب  باأنها  تدعي  ل  البحثية  الورقة  هذه  اإّن 
بع�ض امل�ساهدات والتحليالت وال�ستنتاجات من اأجل امل�ساهمة يف خلق وفهم منهج تنموي بديل يف احلالة 
الفل�سطينية. اأمثلة عدة ح�سلت موؤخرًا ت�سيف اأهمية خا�سة لهذه الدرا�سة ومو�سوع بحثها: فاإعالنات 
الإعالنية  اللوحات  اأو  الع�سكري،  قلنديا  بحاجز  املتعلقة  )جوال(  اخللوية  الت�سالت  �رصكة  وحملة 
امل�ستفي�سة  القرو�ض  طريق  عن  ال�ستهالك  من  ملزيد  اأو  الواحدة،  الدولة  لأفكار  تروج  التي  الكبرية 
املدعومة بكفالت اأجنبية لكماليات رمبا ل ينعم بها الفرد يف الدول املتقدمة، اأو الت�رصيحات املرحبة من 
قادها  التي  الكبرية  اأو احلملة  الإ�رصائيليني/اليهود،  وامل�سرتين  بامل�ستثمرين  روابي  مدينة  اإدارة  قبل 
ذوي  على  ال�رصيبي  العبء  لزيادة  �سعت  والتي  ال�رصيبية  التعديالت  وجه  يف  موؤخرًا  اخلا�ض  القطاع 
قطاع  يف  جديد  ريادي  مليونري  �ستمائة  عن  حتدثت  التي  والت�رصيحات  التحليالت  اأو  املرتفع،  الدخل 
تعقد  التي  ال�ستثمار  موؤمترات  اأو  النق�سام،  وحالة  احل�سار  و�سيا�سات  الأنفاق  لقت�ساد  نتيجة  غزة 
يف ال�سفة الغربية برتحيب �سهيوين، اأو الأرقام التي تك�سفت حول ال�ستثمارات الفل�سطينية يف اقت�ساد 
امل�ستوطنات )امل�ستعمرات ال�سهيونية( والقت�ساد الإ�رصائيلي، اأو احلديث املتكرر عن مناطق �سناعية 
م�سرتكة، اأو انعقاد الجتماعات املتكررة ملجال�ض الأعمال الفل�سطينية-الإ�رصائيلية امل�سرتكة، اأو اأخريًا 
على �سبيل املثال ل احل�رص و�سول اأ�سعار فنجان القهوة يف العديد من مقاهي رام اهلل اإىل �سبعة دولرات 
اأمريكية اأي اأعلى من اأ�سعار مقاهي لندن وباري�ض، اأو النبهار ب�سال�سل املطاعم الدولية العاملة الآن يف 

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة! 
اأعاله؛ فهنالك �سناديق  لي�ست �سوداوية كما و�سف  الراهنة رمبا  الواقعية  اأو  ال�سورة الرباغماتية  اإن 
م�سوؤولية اجتماعية عديدة ت�رصف املاليني من الدولرات �سنويا، وهنالك توظيف كبري لقطاعات وا�سعة 
من اأبناء ال�سعب الفل�سطيني وبرواتب جمزية، وحركة تارية وعمرانية ن�سطة يف العديد من املدن، وهناك 
اإنها الأف�سل يف ال�رصق الأو�سط، و�سوق مل يتاأثر بهبوب  ا�ستثمارات خارجية باملاليني، وبور�سة قيل 
بع�ض  و�سفه  كما  ال�سني  كنمو   - كبري  اقت�سادي  ومنو  العربية(،  )النتفا�سات  العربي  الربيع  رياح 
القياديني يف ال�سلطة الفل�سطينية - ب�سبب دور القطاع اخلا�ض واإجنازاته. كل هذا على اجلانب وال�سق 

مقدمة
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نف�سه  ى«  ومنَّ »خدم  اخلا�ض  القطاع  هل  التوليفة:  لهذه  النهائي  الناجت  ما  ولكن  املعادلة؛  من  الإيجابي 
وجنح بالتعاون مع اأو النتفاع من �سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية والتي متثلت بخلق »فقاعة« كلما كربت 
ازدادت خطورتها �ساعة انفجارها؟ اأي بكلمات اأخرى: هل كانت »تنمية« باتاه واحد اأم اأننا ل نقّدر كافيًا 

الدور الوطني والطليعي وامل�ساهم للقطاع اخلا�ض؟ 
هذا هو ال�سوؤال املركزي والرئي�ض لهذه الدرا�سة التي ت�سعى لالإجابة عليه وعنونته عن طريق الرتكيز على 
ثالثة حماور اأو ت�سعبات رئي�سة: املحور الأول يتمثل بفكرة ا�ستخدام »�سناديق امل�سوؤولية الجتماعية« 
وال�سوؤال  التنموية،  املجتمعية  للم�ساهمة  مركزية  كاأداة   )Corporate Social Responsibility(
القطاع  هذا  م�ساهمة  يف  البنيوي  العجز  لتغطية  توت  كورقة  الأداة  هذه  ا�ستخدمت  هل  هنا:  املطروح 
بني  ما  العالقة  يناق�ض  الثاين  املحور  املجتمعية؟  للتنمية  حقيقية  اأداة  كانت  اأنها  اأم  التنموية  العملية  يف 
اإىل  بحاجة  اخلا�ض  القطاع  هذا  هل  وي�ساأل:  اخلا�ض،  والقطاع  اخلارجي  والتمويل  الدولية  امل�ساعدات 
�سيا�سات  تعزيز  ح�رصيًا  يتطلب  النيوليربالية  منوذج  اأن  اأم  وطنية؟  اأولوية  هي  وهل  خارجي؟  متويل 
ديناميكيات ال�سوق احلر وميكانيكيات العر�ض والطلب، وتعزيز قدرات القطاع اخلا�ض، وحت�سني البيئة 
ال�ستثمارية، والن�سمام ملنظمة التجارة العاملية؟ وما خطورة اأو اأذى هذا النوع اجلديد من الدعم املايل؟ 
واإىل اأين �سيقود؟ وماذا �سيخلق؟ املحور الثالث �سيتناول عالقة القطاع اخلا�ض بتطبيع احلياة اليومية 
ال�رصاع،  اقت�ساد  من  والنتفاع  امل�سرتكة  الأعمال  خالل  من  وبالتطبيع  الحتالل،  حتت  للفل�سطينيني 
باإطار  �ستوؤطر  هذه  الثالثة  املحاور  وال�ستقالل؟  نحو احلرية  الن�سال  ديناميكيات  على  تاأثريه  وبالتايل 
�سيا�سات  لتباع  ت�سعى  التي  الدولة  مع  النيوليربالية  ل�سيا�سات  املتبعة  الدولة  بني  ما  يقارب  نظري 
تنموية )Developmental State ( )خان 2004 و2006(، ويقارب ما بني نهج التحول الجتماعي 
القت�سادي ونهج احلوكمة الر�سيدة والنيوبرتميونيالية، اإ�سافة اإىل تاأطري جديد للريادية وريادة الأعمال 
التي ت�سعى للتمكني الوطني )عبد النور 2010( وفهم مقارب لقت�ساد ال�سمود واملقاومة، وتاأطري فهم 
العملية التنموية كحرية وحترر ومقاومة ت�سعى لتحرير الإن�سان و�سون كرامته )�سن 1999 والرتتري 
وال�سقاقي 2012(. كذلك ت�سعى هذه الدرا�سة مللء فجوة يف الأدبيات املتمثلة بوجود ندرة يف الدرا�سات 
ات وال�ستنتاجات  املُحاجَّ لتقدمي بع�ض  اأي�سًا  الدرا�سة ت�سعى  فاإن هذه  التي تعالج هذا املو�سوع؛ وبذا 
لتطلعات اجلماهري وحاجاته  ي�ستجيب  للقطاع اخلا�ض  اأمثل وفعال  اأجل �سمان دور  والقرتاحات من 

التنموية ق�سرية وطويلة الأمد.
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اأ. خلفية تنموية-اقت�سادية
يعاين القت�ساد الفل�سطيني عدة ت�سوهات وفجوات بنيوية، ويبقى اقت�سادًا تابعًا، بل اقت�سادًا حمتوى 
من ِقبل قوة الحتالل واقت�ساده، وتبقى عالقات ال�سوق حمددة بعالقات القوة التي كر�سها ويكر�سها 
ال�سيادة  وغياب  املحلي،  لالقت�ساد  الأ�سا�سية  املقومات  على  لل�سيطرة  الكامل  فالغياب  يوميًا.  الحتالل 
بائ�سة وجائرة بحق  اقت�سادية  اتفاقيات �سيا�سية  اقت�سادًا حمكومًا ب�سقف  اإل  ينتج ذلك  ال�سيا�سية مل 
الفل�سطينيني، وخلقت اقت�سادًا يعتمد يف بنيته الأ�سا�سية على ال�ستهالك، ولي�ض على الإنتاج؛ وبالتايل 
امل�ساعدات  على   - تديره  اأن  املفرت�ض  من  الذي   - القت�ساد  يعتمد  الفل�سطينية  ال�سلطة  اإن�ساء  فمنذ 
م امل�ستِعمر ال�سهيوين.  كُّ الدولية من اأجل دميومته، وعلى الن�ساط القت�سادي املكبل واملقيد باأنظمة حَتَ
فثمة ت�سوهات واختاللت عدة يف هذا القت�ساد جزء منها ناجت عن منظومة اأو�سلو وترتيباتها، والآخر 
�سيا�ساتي بطبيعته. اإذ اإن الت�سوهات العميقة يف هياكل الإنتاج تت�سح من خالل تدين م�ساهمة القطاعات 
الفل�سطينية  العمل  الت�سوهات يف �سوق  اأما  الإجمايل والت�سغيل وال�سادرات،  املحلي  الناجت  الإنتاجية يف 
من  العالية  الن�سب  لتقليل  عمل  فر�ض  خلق  عن  الفل�سطينية  العمل  �سوق  عجز  خالل  من  جلية  فتت�سح 
الأرا�سي  يف  اأو  امل�ستوطنات  يف  �سواء  للعمل،  الإ�رصائيلي  ال�سوق  على  العتماد  خالل  ومن  البطالة، 
بالعالقات  تتعلق  اأخرى  ت�سوهات  ثمة  اعتمادية.  هكذا  عن  ينتج  وما   1948 لعام  املحتلة  الفل�سطينية 
القت�سادية والتجارية الفل�سطينية مع العامل اخلارجي، واأخرى تتعلق باملوارد واملرافق العامة، وثالثة 
تتعلق بالن�سيج املجتمعي وبن�سوء النخب التي تربطها عالقة مع ال�سلطات )�سواء �سلطة احلكم الذاتي اأو 
�سلطة الحتالل(. كذلك فاإن منظومة اأو�سلو �سعت خللق �سلطة تابعة من خالل خلق فجوة مزمنة يف املوارد 
املالية لل�سلطة وموازنتها وجعلها دومًا تعاين عجزًا كبريًا تقوم امل�ساعدات الدولية امل�رصوطة مبلء جزء 

منها ل باأ�ض فيه )عبد الكرمي 2011(.

يف املح�سلة ورغم كل الكالم املع�سول عن اجلاهزية للدولة الفل�سطينية والنمو القت�سادي املتحقق اإل اأن 
التي يتفاعل فيها  التبعية  النظري لنظرية  الفل�سطيني يبقى اقت�سادًا تابعًا يتواءم مع الإطار  القت�ساد 
ِغنًى  الغنية  الدول  تزيد  باملح�سلة  والتي   )Periphery( املحيط  باقت�ساد   )Centre( املحور  اقت�ساد 
والفقرية فقرًا ب�سكل رئي�ض عن طريق تزويد الدول الفقرية للدول الغنية بالعمالة والأ�سواق. وبالتايل 
وبالرجوع اإىل ال�سقاقي )2011( فالتبعية القت�سادية هي اعتماد اقت�ساد وعوامل اإنتاج )عمالة، اأر�ض، 
القت�سادية  ال�سيا�سات  اتخاذ  على  قدرتها  من  يحد  ب�سكل  اأخرى،  على  دولة  تكنولوجيا(  مال،  راأ�ض 
امل�ستقلة ومينعها من تعزيز قدرتها الذاتية. وتتجلى مظاهر التبعية هذه يف ن�سب العاملني يف امل�ستوطنات 
و»اإ�رصائيل« التي حتد من القدرة ال�ستيعابية ل�سوق العمل الفل�سطيني، وحتد من اهتمام النا�ض بقطاع 
الزراعة الذي ُيَعدُّ من اأهم القطاعات الإنتاجية والرافد الأكرب لقطاع ال�سناعة يف الدول النامية، كما حتد 
اأي�سًا من تناف�سية الب�سائع الفل�سطينية. فالأجور املرتفعة توؤدي اإىل ارتفاع يف اأجور العاملني يف ال�سفة 
على  ينعك�ض  هذا  فاإن  وبالتايل  الفل�سطيني.  املنتج  على  التكلفة  يزيد  مما  الإنتاجية؛  ارتفاع  دون  وغزة 
»امليزان التجاري الفل�سطيني« واختالله، خا�سة اأن »اإ�رصائيل« هي »ال�رصيك التجاري« الأكرب لالقت�ساد 
التبعية هذه مل تكن فقط ب�سبب  املوقعة. حالة  ال�سيطرة والتبعية والتفاقيات  الفل�سطيني بحكم طبيعة 
حالة  وخلق  ال�ستيطان  يف  والتو�سع  التحتية،  البنية  وهدم  للمعابر،  اإغالق  من  الإ�رصائيلية  الإجراءات 
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كولونيالية وجزر متقطعة يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، اأو ب�سبب اتفاق باري�ض القت�سادي و�رصوطه 
والذي  الفل�سطينية  ال�سلطة  تبنته  الذي  والرباغماتي  الأيديولوجي  النهج  ب�سبب  اأي�سًا  واإمنا  فح�سب، 
الأعمال  رجال  ومنتديات  امل�سرتكة  ال�سناعية  واملناطق  القت�سادي  التطبيع  بنى  مع  وتفاعل  تعاطى 
امل�سرتكة وال�ستثمار يف »اإ�رصائيل« وامل�ستوطنات والذي بدوره كّر�ض حالة التبعية والتعاطي والندماج 
م�سببات  فمن  كذلك  الحتالل.  من وجود  م�ستفيدة  �سيا�سية-اقت�سادية  الواقع، وخلق طبقة  الأمر  مع 
التبعية القت�سادية هذه اإهمال القطاعات الإنتاجية وقبول فكرة املديونية على �سعيد الدولة وعلى �سعيد 
ي�ساعد  اآيل  ب�سكل  املرتاكمة  الديون  �سداد  ال�سهري يف  الدولية/الراتب  امل�ساعدات  الفرد والعتماد على 
يف تقبل الأمر الواقع والإذعان ل�سيا�سات املنظمات املالية الدولية كالبنك الدويل و�سندوق النقد الدويل 
التي ت�سجع على الإنتاج من اأجل الت�سدير )غزة كمثال ت�سدير الورد والفراولة( واخل�سخ�سة والتي 

.)Welfare State( يف طياتها ت�سعى لتعزيز حالة الفردانية بدًل من اجلماعية واإنهاء دور دولة الرفاه
هذه الفجوات والت�سوهات يف القت�ساد الفل�سطيني اإ�سافة اإىل حالة التبعية القت�سادية وفقدان ال�سيطرة 
اأو ال�سيادة بالطبع مل ت�ستطع خلق حالة تنموية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، بل خلقت حالة من الالتنمية 
)De-Development( يف واقع الأمر )Roy 1995(. وبالرغم من املبالغ الكبرية من امل�ساعدات املالية 
اأعوام 1993 و2009 لت�سل باملجموع حوايل  التي ت�ساعفت مبقدار �سبعة ع�رص �سعفًا ما بني  الدولية 
20.4 مليار دولر اأي مبعدل حوايل $317 للفرد الواحد �سنويًا وبن�سب ترتاوح ما بني ال 24% و%49 
من الناجت املحلي الإجمايل، اإّل اأن املوؤ�رصات القت�سادية والجتماعية تعك�ض الو�سع املزري الذي يعي�سه 
باملائة  الثالثني  تراوح حوايل  زالت  ما  الفقر  فن�سب  الفل�سطينية.  التنموية  الفل�سطيني واحلالة  املواطن 
الدخل فن�سف  اأ�سا�ض  على  الفقر  ن�سب  احت�ساب  عند  الإنفاق لحت�سابه، ولكن  اأ�سا�ض  ا�ستخدام  اإن مت 
ال�سعب الفل�سطيني املقيم يف ال�سفة الغربية وغزة يقبع يف الفقر. اأي تنمية تلك؟ لغاية اليوم ن�سف ال�سعب 
الفل�سطيني اأي�سًا غري اآمن غذائيًا، وثالثة اأرباع ال�سعب معر�سون لنعدام الأمن الغذائي. ن�سب البطالة 
تزيد عن الثالثني باملائة اأي�سًا، ويكفي الإ�سارة اإىل ن�سبة البطالة بني ال�سباب الفل�سطيني الأقل عمرًا من 
الثالثني والتي ت�سل لغاية ثالثة واأربعني باملائة. ن�سب الالم�ساواة والتباين يف الدخل والفر�ض التي ما 
برحت تزداد مع مرور الوقت، وال�سيا�سات النيوليربالية مل تعجز فقط عن تقلي�ض فجوة الدخل والفر�ض 
هذه، واإمنا على العك�ض فقد فاقمتها وعمقتها. غزة ت�ستمر يف ت�سطري و�سعها املاأ�ساوي؛ اإذ اإن اأكرث من 
ن�سف الأ�رص يعانون �سوء التغذية، وثالثة اأرباع الأ�رص معر�سة لنعدام الأمن الغذائي، وحوايل 88% من 
الغزيني يتلقون امل�ساعدات الغذائية، وحوايل 59% يعتمدون على الديون ل�رصاء املواد الغذائية، وحوايل 
الكهرباء واملياه غري ال�ساحلة لل�رصب ل تزيد  اأن انقطاع  العمل، كما  90% من ال�سيادين عاطلون عن 
ال�سورة اإل قتامة وبوؤ�سًا. اأ�سف اإىل ذلك غياب العدالة الجتماعية وانكما�ض قطاعي الزراعة وال�سناعة، 
فقائمة الالتنمية تطول ولكنها باملح�سلة ت�سري اإىل نتيجة واحدة مفادها اأن احلالة الكولونيالية التي يعي�ض 
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�رص 
»الفيا�سية«  عهد  يف  حتقق  الذي  القت�سادي  النمو  اأن  على  الرتكيز  املهم  من  اقت�سادي.  منو  بتحقيق 
منو  ال�سالب،  يف  منوه  كان  اقت�ساد  ليحاكيان  احلكومي  الإنفاق  وحلقة  الدويل  املايل  الدعم  ب�سبب  ن�ساأ 
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مل ي�سمل القد�ض اأو غزة ومل يعزز القاعدة الإنتاجية، ومنو اأحلق ال�رصر بالفقراء، بل خلق �رصيحتني 
)اليون�سيف وجمموعة  الأغنياء اجلدد« و»الفقراء اجلدد«  »الرياديني  الفل�سطيني:  املجتمع  جديدتني يف 
الهيدرولوجيني الفل�سطينيني 2010، بيت�سيليم 2010، بي�سان 2011، الأونكتاد 2011، برنامج الأغذية 
العاملي 2011، بحور 2011، اخلالدي 2011، هنية 2011، م�رص�سمد 2011، الرتتري واآخرون 2012، 

اخلالدي 2012، ما�ض 2012، زريق وجوف 2012، زريق واآخرون 2012(.
اإن الت�سور اأعاله حلالة الالتنمية يف الأر�ض الفل�سطينية املحتلة ل يهدف فقط للتذكري بال�سياق العام - 
الذي يحاول الكثريون تاهله وتاهل �سببه الرئي�ض واملتمثل بوجود الحتالل والتعاي�ض معه - واإمنا 
لي�ض  اخلا�ض  فالقطاع  اخلا�ض،  القطاع  به  وي�ساهم  ويتاأثر  يعمل  الذي  باملحيط  للتعريف  اأي�سًا  يهدف 
مبعزل عن هذه املوؤ�رصات، ولكن اأي�سًا اإن كانت ال�سلطة الفل�سطينية منذ ن�ساأتها وقبل ن�ساأتها اأي�سًا)2( 
قد تبنت مبادئ ال�سوق احلر ومنحت الدور القيادي للقطاع اخلا�ض يف عملية التنمية والنمو القت�سادي؛ 
اإىل ف�سل  اأي�سًا ي�ساف  للقطاع اخلا�ض  الالتنمية ف�ساًل  اإن كانت حالة  الت�ساوؤل  اأي�سًا  املمكن  األي�ض من 
ال�سلطة الفل�سطينية و�سيا�ساتها؟ اأم اأن احلديث عن عالقة �سببية يحمل يف طياته العديد من املغالطات هنا 
اأم ماذا؟ هل يعقل اأن ي�ستمر القطاع اخلا�ض بالرتويج لالإجنازات اأو ال�سكوى والتذمر والتهديد وطم�ض 
اأن املعادلة هي بالفعل  اأم  احلقائق املرة بطرق مبا�رصة وغري مبا�رصة، كالفقر، والبطالة والالم�ساواة؟ 
اأب�سط بكثري من ذلك وتتطلب فقط فهمًا ونهجًا مغايرًا للتنمية والقت�ساد يف احلالة الفل�سطينية، فال يالم 

القطاع اخلا�ض مبا يفوق طاقاته وقدراته؟
مفاهيمية  بطبيعتها  هي  الفل�سطينية  التنموية  العملية  تواجه  التي  امل�سكالت  اأهم  اأحد  فاإن  اإذن 
للعملية  الرئي�سة  فالأقطاب  نف�سها.  التنموية  العملية  بتعريف  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتعلق   )Conceptual(
زالت  ما  الفل�سطينية(  وال�سلطة  الرئي�سية  الدولية  واملوؤ�س�سات  اخلا�ض  )القطاع  الفل�سطينية  التنموية 
تعمل وتوؤمن اأن قيا�ض جناحها مب�ساهمتها يف العملية التنموية يقا�ض بالنمو القت�سادي املتحقق ومدى 
اأبعد من ذلك ويدعي بع�سهم اأن  م�ساهمتها يف الناجت املحلي الإجمايل )الن�سبة املئوية(. بل يذهبون اإىل 
النمو القت�سادي هو رديف لعملية تنمية م�ستدامة بالرغم ويف ظل الحتالل. فجل الرتكيز يف اخلطاب 
التنموي الفل�سطيني ال�سائد )Mainstream( والذي ينتمي اإىل املدر�سة الفكرية النيوليربالية يركز على 
الفهم التقني امليكانيكي لكيفية خلق منو اقت�سادي ولي�ض تنمية اقت�سادية اأو تنمية اقت�سادية - اجتماعية 
 Economic Growth vs. Economic Development or Sustainable( م�ستدامة 
Socio-Economic Development(. هذا التعريف والفهم املقت�رص للعملية التنموية اأثبت بوؤ�سه 
يف العديد من بقاع هذا العامل على مر العقود املا�سية، وموؤخرًا يف البلدان العربية املحيطة التي ت�سهد 
2.  مبوجب الربنامج العام لإمناء القت�ساد الوطني الفل�سطيني لل�سنوات 1994-2000 والذي ا�ستغرق اإعداده �سنتني باإ�رصاف الدكتور 
يو�سف �سايغ وم�ساهمة حوايل ثالثمائة خبري وباحث، فقد مت حتديد دور كل من القطاع اخلا�ض والقطاع العام يف عملية التنمية ب�سكل وا�سح. 
فقد كر�ست دور القطاع اخلا�ض كقائد لعملية التنمية والن�ساط القت�سادي يف مناخ �سوق حرة، وذلك لتوجيه عمليتي الإنتاج والتوزيع وفق 
والطرق،  واملياه،  كالكهرباء،  العامة،  التحتية واخلدمات  البنى  واإدارة  ت�سييد  فيخ�ض  العام،  القطاع  دور  اأما  القت�سادية.  الكفاءة  معايري 
واملوانئ، واملطارات، وخدمات ال�سحة، والتعليم، ويف ال�سرتاك بامل�ساريع التي ل ي�ستطيع اأن يقوم بها القطاع اخلا�ض وحده، والتي تولد 
»وفورات خارجية« كاملناطق ال�سناعية و�سبكات الري. وعلى اأ�سا�ض هذه الروؤية لدور القطاع العام، فاإن الربنامج التنموي املقرتح ل ميثل 
تخطيطًا مركزيًا �سموليًا اإلزاميًا، بل اإنه جمرد تخطيط تاأ�سريي يوحي ويوجه، ول يفر�ض ويلزم )النقيب 2007:40(؛ وبالتايل فال عجب اأن 

املادة )21( يف القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني تن�ض على اأن النظام القت�سادي يف فل�سطني يقوم على اأ�سا�ض مبادئ القت�ساد احلر.

خلفية تنموية - اقت�سادية وتاأطري نظري ومفاهيمي
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القطاع اخلا�ض ودوره التنموي يف فل�سطني املحتلة

النمو القت�سادي هو  اأن  ثورات على نهوج حكم و�سيا�سة و�سيا�سات اقت�سادية اجتماعية راهنت على 
للفقراء،  الطويل  النتظار  اأن  اإل   .)Trickle Down( املطاف  نهاية  الفقراء يف  اإىل  الأ�سا�ض و�سي�سل 
بل �سوء اأو�ساعهم، وتقلي�ض اإمكانياتهم مبوجب هذه ال�سيا�سات دفعهم للتغيري ورف�ض هذه ال�سيا�سات 
ا�ستخال�سها من  الفل�سطينية  التنموية  العملية  اأقطاب  على  ثمة درو�ض عدة  اأن  عليها. ومع  والنتفا�ض 
احلالة الثورية املحيطة؛ اإّل اأنهم ميعنون بتطبيق وبتعزيز ال�سيا�سات املعتمدة على فهم مقت�رص للعملية 
التنموية والتي حُتاجُّ لدور مطلق وريادي للقطاع اخلا�ض يف العملية التنموية، وحُتاجُّ باأن مبادئ ال�سوق 
 )Subsidies( املعونات  واإزالة  التجارة  الفل�سطينية، وحترير  بنكهتها  والنفتاح واخل�سخ�سة  احلرة 

والإميان باليد اخلفية لآدم �سميث هي الطرق املثلى لقيادة اقت�ساد وطني م�ستقل وغري تابع.
ول داعي يف هذا ال�سدد لالإ�سهاب بالتذكري اأن الدولة غائبة وال�سلطة متلك اأي �سيء اإل �سلطة حقيقية على 
الأر�ض، واتفاق باري�ض القت�سادي يقيد القرارات ال�سيادية والقت�سادية لل�سلطة، واأن اأب�سط اأ�سا�سيات 
تطبيق النيوليربالية كاحلقوق، وال�سيطرة، وال�سيادة، وال�ستقالل غري موجودة، والقطاع اخلا�ض بعيد 
كل البعد حاليًا عن قيادة عملية تنموية، واأن املمولني ما زالوا ميار�سون طقو�سهم يف دميومة الحتالل 
بالغالب، واملجتمع املدين ي�ستمر يف الغرق يف م�ستنقعات التمويل؛ وبالتايل فاإن ثمة قواعد اأ�سا�سية يراهن 
عليها النمط ال�سائد هي غائبة متامًا اأو مغيبة. وبالتايل فاإن تلك الأقطاب التي تقتنع وتروج لهكذا اأفكار 
تتجنب باملح�سلة معاجلة جوهرية ملحددات العملية التنموية - على �سبيل املثال ل احل�رص - كامل�سبب 
ال�سيا�سي للفقر والإفقار، اأو الت�سوهات البنيوية يف تركيبة القت�ساد الكلي والتي ل ت�ستطيع خف�ض ن�سب 
البطالة، اأو الأمن الغذائي، اأو فجوات الدخل والفر�ض، اأو انعدام عن�رص الكرامة الإن�سانية امل�ستجيبة 
امل�ساعدات  �سناعة  ويف  القرار  و�سنع  اتخاذ  عملية  ويف  العامة  ال�سيا�سات  اإعداد  يف  اجلماهري  لتطلعات 
الدولية اأي�سًا )الرتتري a.b 2012(. من هنا فاإننا ُنحاجُّ باأن القطاع اخلا�ض اإذا اأراد اأن ي�ساهم ب�سكل 
بتبني فهم جديد  ي�ساهم  اأن  املحتلة؛ فعليه  اأر�ض فل�سطني  تنموية حقيقية يف  واأعمق يف خلق حالة  اأكرب 
اأجل  الفل�سطيني من  الن�سال  اأن ي�سع �سميم براجمه واأعماله يف �سميم  التنموية، وكذلك عليه  للعملية 
التحرر والنعتاق. وبالتايل فعلى القطاع اخلا�ض اأن يكون �رصيكًا يف خلق روؤية تنموية فل�سطينية تكون 
مهمتها الرئي�سة واملحددة: »العمل على تغيري »الأمر الواقع« من خالل انتهاج ا�سرتاتيجيات و�سيا�سيات 
تعزز قدرة ال�سعب الفل�سطيني على ال�سمود يف نف�ض الوقت الذي ترفع فيه من تكلفة الحتالل وتخف�ض 
من تكلفة مقاومته« )النقيب 2007:47(. ولكن الأهم واملتطلب ال�سابق لهكذا روؤية هو تبني فهم مغاير 
للتنمية والذي يعّرف التنمية ويفهمها على اأنها عملية تراكمية، تكاملية، اقت�سادية - اجتماعية - �سيا�سية، 
ت�سعى بالأ�سا�ض 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 
واإمكانياته وقدراته، بحيث ت�سل حتى اإىل �سمان �سعوره بال�سعادة اأي�سًا )م�سرت�سدًا باملفهوم ال�سنّي 

للتنمية - اأمارتيا �سن 1999 و2008(. 
باملقابل فاإن الطرف املفاهيمي الآخر من املعادلة ل يقل تعقيدًا، وتعريف ماهية القطاع اخلا�ض وت�سكيلته 
من  العديد  ثمة  عدة.  بحثية  اأوراقًا  تتطلب  رمبا  بل  الفل�سطينية،  احلالة  يف  بال�سهلة  لي�ست  ومكوناته 
ملوؤ�س�سات  التن�سيقي  كاملجل�ض  با�سمه،  واملتحدثة  اخلا�ض  للقطاع  واملكونة  املمثلة  والتكتالت  الأج�سام 



17  

لل�سناعات  العام  والحتاد  الفل�سطينية،  الزراعية  ال�سناعية  التجارية  الغرف  واحتاد  اخلا�ض،  القطاع 
واحتاد  الفل�سطينيني،  الأعمال  رجال  وجمعية  تريد،  بال   - الفل�سطيني  التجارة  ومركز  الفل�سطينية، 
�رصكات اأنظمة املعلومات )بيتا(، وجمعية البنوك يف فل�سطني، واحتاد املقاولني الفل�سطينيني، والحتاد 

الفل�سطيني ل�رصكات التاأمني، واخلدمات الإدارية لهيئات ال�سياحة، وجمل�ض ال�ساحنني الفل�سطينيني. 
مبدى  تتباين  والتي  اخلا�ض  للقطاع  الرئي�سة  املكونات  متثل  جمعية  ع�رصة  اإحدى  ثمة  الأقل  على  اإذن 
م�ساهمتها وقوتها يف التاأثري على عملية �سنع القرار القت�سادي الفل�سطيني، ولكنها على الأقل تت�سارك 
م�ساحلهم  وحماية  ولأع�سائها  لأنف�سها  وحمفز  جيد  ا�ستثماري  مناخ  خلق  وهي  م�سرتكة،  روؤية  يف 
والنهو�ض بهم مبا يعزز ح�ستهم يف ال�سوق املحلي والدويل، وينمي قدراتهم ويعزز فر�سهم. املالحظ يف 
اأدبيات و�رصد وخطاب )Narrative( هذه اجلمعيات املمثلة هو الغياب �سبه الكامل لأي دور لها بالعملية 
التنموية يف خطابها الر�سمي، بل اإن بع�سهم كان وا�سحًا اأنه ومبجرد وجودهم وعملهم فالقطاع اخلا�ض 
الأرباح  اأن  اإىل  بو�سوح  ت�سري  التكتالت  هذه  خطاب  مراجعة  ولكن  ال�ساملة.  التنموية  بالعملية  ي�ساهم 
والتنمية ي�سريان بخطني متوازيني )رمبا هذه نتيجة طبيعية للمعادلة اأن الأرباح لالأغنياء والتنمية للفقراء 

ورجال و�سيدات الأعمال بحكم التعريف وحتى لو كانوا مفل�سني ين�سمون اإىل املجموعة الأوىل(. 
باأح�سن الأحوال فاإن اخلطاب يدل على اأن وجود الأعمال والرياديني بحد ذاته هو حمرك رئي�ض للتنمية 
القت�سادية. فعلى �سبيل املثال ل احل�رص فاإن جمعية البنوك يف فل�سطني ت�سعى يف مهمتها الأ�سا�سية »اإىل 
خلق بيئة مواتية لل�سناعة امل�رصفية ال�سليمة التي من �ساأنها تعزيز الروح املهنية يف نطاق هذه ال�سناعة 
لقيادة منو قطاع  في�سعى  تريد  بال  الفل�سطيني -  التجارة  لها لالزدهار«)3(.اأما مركز  الفر�سة  واإتاحة 
التجارة الفل�سطيني كعامل م�سري لنمو اقت�سادي وطني م�ستدام)4(. اأما احتاد املقاولني الفل�سطينيني فاإنه 
اأهم روافد  اأحد  الفل�سطيني،  الإن�ساءات  الفقري لقطاع  العمود  املقاولت يف فل�سطني هو  اأن قطاع  يرى 
القطاعات الإنتاجية وال�سناعية، واأحد دعامات القت�ساد الوطني الفل�سطيني)5(. اأما الحتاد الفل�سطيني 
ل�رصكات التاأمني فيعمل على تطوير �سناعة التاأمني وت�رصيعاتها ويهدف لرفع م�ستوى الوعي التاأميني 
للم�سدرين  امللحة  باحلاجات  لالهتمام  في�سعى  الفل�سطينيني  ال�ساحنني  جمل�ض  اأما  اجلمهور)6(.  لدى 
الفل�سطينية  لل�سلطة  الإ�سالح  الفل�سطينيني والناتة عن »�رصاع طويل والداعمة لربامج  وامل�ستوردين 
املطورة لربامج تارية تبادلية طويلة الأمد«)7(. اأما احتاد الغرف التجارية ال�سناعية الزراعية الفل�سطينية 

في�سعى لتطوير وخدمة الغرف التجارية من اأجل اأن ت�ساهم يف التنمية القت�سادية والجتماعية)8(.
نورد هذه الأمثلة هنا مع اإدراكنا اأن هذه الأج�سام ما هي اإل اأج�سام ممثلة، واملطلوب منها فعل »نقابي« 
اأي متثيل ورعاية اأع�سائها، ولكن غياب البعد التنموي يف خطابها هو موؤ�رص خطري، ويدل على �رصورة 

3.  http://www.abp.ps/atemplate.php?id=9
4. http://www.paltrade.org/en/about-us/index.php
5. http://www.pcu.ps/index.php?action=all_introduction
6. http://www.pif.org.ps/userfiles/internal_structure[20110717182731].pdf
7. http://www.psc.ps/aboutus.html
8. http://www.pal-chambers.org/
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تبني خطاب جديد ينعك�ض تدريجيًا على الأفعال. ولكن وبالرغم من وجود هذه الأج�سام التمثيلية؛ اإّل اأن 
اإيجاد تعريف حمدد ووا�سح للقطاع اخلا�ض لي�ض بالأمر ال�سهل. فال ميكن مثاًل و�سع خميطة �سغرية 
ة مع �رصكة ا�ستثمارية قاب�سة والقول باأنهما »القطاع اخلا�ض«  متلكها عائلة متوا�سعة احلال يف نف�ض الِكفَّ
اأو اأن ندمج القطاع النظامي بذاك غري النظامي. اإذن فمن املمكن النظر للقطاع اخلا�ض على اأنه ما لي�ض 
هو القطاع العام، ولكن هذا يتطلب تعريفًا للقطاع العام اأي�سًا. كذلك وبالنظر اإىل تركيبة القطاع اخلا�ض 
جمازًا هنا فاإننا نالحظ اأن حوايل 98-99% من املن�ساآت القت�سادية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة هي 
 )Corporations( الكبرية ال�رصكات  فاإن  وبالتايل   ،)MSMEs( من�ساآت �سغرية ومتو�سطة احلجم 
التي توظف ما يزيد عن مائة �سخ�ض وراأ�ض مال كبري ومدرجة اأو غري مدرجة يف البور�سة الفل�سطينية 
فعددها حمدود جدًا لدرجة اإمكانية ذكرها بال�سم. وبالتايل ومن اأجل حتديد حدود الدرا�سة ففي معظم 
الأحيان عندما نتكلم عن القطاع اخلا�ض فاإننا نعني »قطاع ال�رصكات« )Corporates( ولي�ض املحال 
م�ساهمة  لعنونة  ن�سعى  ولكننا  املحلي،  القت�ساد  يف  اأي�سًا  اأهميتها  اإدراك  مع  ال�سغرية  واحلوانيت 
الفل�سطينية، واإن  لل�سلطة  النهج القت�سادي  التنموية مبوجب  العملية  اأن تقود  التي يفرت�ض  ال�رصكات 

كان هذا تعريفًا مب�سطًا لتعقيدات كبرية وعالقات �سائكة ومت�سابكة.
ل�ست من دعاة التذكري باأ�ساليب ونهج و�سيطرة العدو وقوة الحتالل على اأر�سنا، ولكن طبيعة ال�سهيونية 
»ال�سهيونية  ا�ستطاعت  فلقد  الدرو�ض.  بع�ض  لتدارك  العام  بال�سياق  عالقة  ذات  تبدو  القت�سادية 
ت�سوهات  اإحداث  من  و2003(   1983 )كمريلينغ  والعمال«  املال  راأ�ض  »زواج  عملية  بعد  القت�سادية« 
م�ستمرة يف اأ�سواق راأ�ض املال والأر�ض والعمل الفل�سطينية والتي اأدت اإىل حالة الإفقار الوطني على مر 
ال�سنوات. ولكنها يف نف�ض الوقت اآمنت بوجهتي نظر حبذا لو اأننا ن�ستطيع ا�ستخال�ض العرب منهما. ففي 
املا�سي غري البعيد خل�ض اأحد قادة العمال املع�سلة بني اإن�ساء »الوطن« ومعايري الربح واخل�سارة بقول 
اأن امل�ساريع التي  اأن تربتنا يف فل�سطني تو�سح ب�سورة تامة  اأوؤكد تاأكيدًا مطلقًا  اأن  التايل: »اأ�ستطيع 
قمنا بها وكانت ناجحة، من وجهة نظر رجال الأعمال، كانت كلها غري مفيدة يف عملية بناء الوطن. وعلى 
العك�ض، فاإن امل�ساريع التي قمنا بها وكانت فا�سلة، من وجهة نظر رجال الأعمال، كانت كلها ذات فائدة 
ْت  كربى يف عملية بناء الوطن«. اإذن وكما خل�سها النقيب )29:2007( فاإن ال�سهيونية القت�سادية حاجَّ
باأن »عالقات ال�سوق، هي يف نهاية املطاف، عالقات قوة. ومبا اأن حتقيق اأهداف احلركة ال�سهيونية ل 
يتم اإل عرب اإحداث تغيري جذري يف اأو�ساع القوة يف فل�سطني ل�سالح اليهود، فاإن ذلك يعني بال�رصورة 
ممار�سة الن�ساط القت�سادي خارج اإطار ميكانيكية ال�سوق حتى يتم تغيري عالقات القوة التي تتحكم يف 
ال�سوق ل�سالح اليهود. وقد متكنت احلركة ال�سهيونية من اإحداث ذلك التغيري ل�سالح املهاجرين اليهود 
و�سد امل�سالح العربية؛ بف�سل راأ�ض املال الذي متلكه، وا�ستعملته من اأجل حتقيق ت�سويه يف �سوق الأر�ض 

و�سوق العمل«.
اإذن ال�سوؤال املطروح: هل نحن – الفل�سطينيني - بحاجة اإىل نهج كهذا؟ اأم اأننا ما زلنا ن�سعى لتحقيق 
مبادئ الكفاءة والقابلية القت�سادية )Economic Efficiency and Viability(  كـاأحد حمددات 
مبادئ ال�سوق احلر؟ هل اخل�سوع حتت احتالل يجعل الأر�ض »�سلعة« ولي�ض »حقًا« يجب ا�سرتداده وذلك 
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القطاع اخلا�ض  لت�سجيع  موازنة  توفري  املمكن  من  األي�ض  الربح واخل�سارة؟  النظر عن ح�سابات  بغ�ض 
ال�ستهالك؟  لقرو�ض  الكافلة  واملوازنات  ال�سمانات  تخ�سي�ض  بدل  »مغامرات«  هكذا  يف  الدخول  على 
ة باأن نخلق قطاعًا خا�سًا بائ�سًا م�سهرًا اإفال�سه، ولكنها دعوة لإعادة  بالطبع هذه لي�ست بدعوة للُمحاجَّ
احل�سابات التي تري باملطلق وفق مبادئ الكفاءة والقابلية القت�سادية من اأجل تعزيز �سمود املواطن 
يف اأر�سه، وهذا من اأ�سمى ما ميكن اأن يفعله القطاع اخلا�ض وي�ساهم يف خلق عملية تنموية ت�سعى لتحرير 
الأر�ض والإن�سان. بالطبع هذه لي�ست من م�سوؤولية واخت�سا�ض القطاع اخلا�ض وحده، بل اإن ال�سلطة 
الفل�سطينية مطالبة بدور فعال يرتكز بالأ�سا�ض على فهم مغاير للعملية التنموية وتبني نهج بديل يراعي 
اأ�ساليب ذاتية حملية  احلالة الفل�سطينية وخ�سو�سيتها وحقيقة وجود الحتالل ويرتكز بالأ�سا�ض على 
بدل و�سفات م�ستوردة من منظمات دولية. ورمبا كرثة احلديث والدرا�سات عن ال�رصاكة ما بني القطاع 
التي  والعرب  الدرو�ض  ت�ستفيد من  )Public Private Partnership-PPP(  رمبا  والعام  اخلا�ض 
ر�سمتها »ال�سهيونية القت�سادية« يف نهجها لبناء الدولة وحتقيق التنمية )الرتتري 2009(. بالطبع فقد 
واإرهابها  بط�سها  ب�سبب  ولكن  القت�سادي  منطقها  ب�سبب  لي�ض  اليهودية  ال�سهيونية  الدولة  تاأ�س�ست 
بالدرجة الأوىل. اإل اأنها �سعت اإىل تغيري احلقائق على الأر�ض وجنحت يف ذلك، وهذا بال�سبط ما حتتاج اأن 
تفعله ال�رصاكة بني القطاع اخلا�ض والعام – وبالطبع احلركة الوطنية الفل�سطينية كذلك؛ لتوؤدي دورًا 
الوطن والتخل�ض من  بناء  اأجل  اقت�سادية م�ستدامة، بل من  تنمية  لي�ض فقط نحو حتقيق  اأكرث فعالية، 

الحتالل.
وجهة نظر �سا�سة ال�سلطة الفل�سطينية مغايرة يف هذا الإطار ول توؤ�س�ض ل�رصاكة من اأجل حترير الوطن. 
فبقراءة كتاب »فل�سطني: وطن للبيع« للمفكر د.خليل نخلة يالحظ القارئ اأنه ويف اأحد الجتماعات مع 
ل�ستم  الأعمال،  جمتمع  »اأنتم  فيا�ض:  د.�سالم  الوزراء  رئي�ض  يقول  رئي�سيني  فل�سطينيني  اأعمال  رجال 
للدولة« )نخلة 2011(.  النا�ض وال�ستعداد  اأنتم م�سوؤولون عن توظيف  اإنهاء الحتالل،  م�سوؤولني عن 
هذه اجلملة الب�سيطة تعرب عن نهج واإ�سرتاتيجية تقوم على ف�سل القت�ساد عن ال�سيا�سة، بحيث تعل 
توظيف النا�ض وخلق فر�ض العمل منف�ساًل متاما عن الو�سع ال�سيا�سي مبا يف ذلك الحتالل. خطورة هذه 
الإ�سرتاتيجية تكمن يف اأنها ل ترتك جماًل لأية �سيا�سات اقت�سادية بديلة كاقت�ساد ال�سمود واملقاومة، 
اأو على الأقل تربيرها،   بل وبالعك�ض فهي ت�ساعد القطاع اخلا�ض على الهروب من امل�سوؤولية الوطنية، 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  ذهب  بع�سهم  اإن  بل  الوطن،  حترير  ولي�ض  القت�ساد  ببناء  طولبوا  باأنهم  واملجاهرة 
و�سُعب عليه روؤية الحتالل والإح�سا�ض به من حوله. خطورة النهج هذا ل تكمن فقط يف التعاي�ض مع 
اأو باإر�سال ر�سائل م�سللة للراأي العام الدويل حول اعتياد  اإدامته بطريقة مبا�رصة،  الحتالل، وبالتايل 
احلياة يف فل�سطني، واأنك �ستعاين من اأجل البحث عن الحتالل، ولكن اخلطورة الكربى تكمن يف تغيري 
اخلطاب وال�رصد؛ وبالتايل انعكا�سها على �سيكولوجيا الفل�سطينيني ومنط تفكريهم، بحيث ي�سبح الهم 
م�ساكلنا  ونتجاوز  الحتالل  نزيل  كيف  ولي�ض  الحتالل  ظل  يف  احلياة  »اعتياد«  ندمي  كيف  هو  الأكرب 

ال�سيا�سية)9(؟

9. يف ا�ستفتاء اأجرته وكالة معًا الإخبارية على موقعها الإلكرتوين و�سارك فيه حوايل اأحد ع�رص األف م�سارك على مدار اأ�سبوع يف منت�سف اأيار 
2012 ملعرفة ما ياأملون من حكومة د. فيا�ض الثالثة، فقد متنى حوايل 78% من امل�ساركني من حكومة فيا�ض الثالثة »حتقيق ازدهار اقت�سادي 

لعامة النا�ض«، بينما متنى حوايل 14% فقط من امل�ساركني من حكومة فيا�ض الثالثة »اتخاذ مواقف �سيا�سية وخطوات كبرية«
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=486389&MARK=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9
%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1
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ب. تاأطري نظري ومفاهيمي
اإن جزءًا مما ت�سعى هذه الدرا�سة لتقدميه يتعلق بالأبعاد النظرية واملفاهيمية للعالقة ما بني اأعمال القطاع 
للموؤثرين  واملمار�سات  ال�سيا�سات  على  وانعكا�ساتها  التنموية  والعملية  العام  القطاع  واأعمال  اخلا�ض 
الأبعاد  هذه  الفل�سطيني.  للمواطن  املعي�سية  والظروف  اليومية  احلياة  على  وبالتايل  فيها،  الرئي�سني 
النظرية كانت نقطة البدء يف التفكري يف ماهية دور القطاع اخلا�ض يف العملية التنموية الفل�سطينية. اأحد 
الأطر النظرية املمكنة وال�سائدة هو اعتماد العالقة الطردية اخلطية املبا�رصة بني مبادئ واآليات ال�سوق 
احلر، والدور القيادي للقطاع اخلا�ض، واليد اخلفية لآدم �سميث، وهذا النموذج يفرت�ض اأن ال�ستثمارات 
وريادية الأعمال بني الأغنياء �ستتحول اإىل منو اقت�سادي �سي�ستفيد منه اجلميع، وبالتايل عن طريق اآليات 
ال�سوق احلر هذه فالفقر والبطالة �ستتم معاجلتهما، وعدالة توزيع الدخل والإنتاج �ستتالءمان مع حاجات 
اأهم  من  �ستكون  القت�سادية  والفعالية  والقابلية،  املبذول،  اجلهد  ومقدار  التناف�سية،  وامليزة  ال�سوق، 
املعايري �سمن هذا الإطار النظري واملفاهيمي. بالفعل ومع انت�سار �سيا�سات تات�رص وريغان ال�سيا�سية-
القت�سادية و�سقوط الحتاد ال�سوفيتي واأدجلته ال�سيا�سية القت�سادية، وبالتايل �سيطرة الإمربيالية على 
احلوكمة العاملية �سعدت �سيا�سات اإجماع وما بعد اإجماع وا�سنطن لتّكون ال�سيا�سات النيوليربالية الأمثل، 
والتي ُيفهم من خاللها الدور الريادي للقطاع اخلا�ض وكيفية م�ساهمته يف العملية التنموية للدول النامية 
والتي اأ�سبح من خاللها منط احلوكمة اجليدة واحلكم الر�سيد )Good Governance( منط احلكم 
اأ�سبح يعترب منط حكم ونهجًا غري دميقراطي وغري من�سجم مع تطورات وحتولت  ال�سائد، وغري ذلك 
وتداعيات العوملة، وبالتايل فمن الواجب تغيريه. تطبيق هذا الفهم النظري - املّب�سط هنا - مت عن طريق 
جمموعة ال�رصوط التي ترافق الدعم املايل الدويل لهذه الدول الفقرية، اأو التي تعي�ض حالة �رصاع اأو ما 
بعد �رصاع، وبالتايل مت تطبيق �سيا�سات واحدة مبقا�ض واحد لتنا�سب اجلميع. ف�سل هذه ال�سيا�سات يف 
حتقيق احلرية، و�سون الكرامة الإن�سانية، والنهو�ض بالأمم الفقرية، واحلد من الفقر، واحلد من انت�سار 
املجاعة، والالم�ساواة، والعنف كان جليًا يف اأغلب دول اجلنوب. هذا الإطار ُيطبق يف فل�سطني اأي�سًا واإن 
كان بنكهة فل�سطينية تزيد من تعقيده وتناق�ساته، والتجربة والنتائج املتحققة تدل على ف�سله يف فل�سطني 
اأي�سًا. وهذا نابع من عدة اأ�سباب ولكن اأحدها نابع من بديهية اأ�سا�سية وهي اأن النيوليربالية ب�ُسلبها مل 
ولن تخلق حالة حترر وانعتاق، بل تخلق دومًا وخلقت مرارًا املزيد من التبعية والتخلف، ووجود احلالة 
الكولونيالية يف فل�سطني اإمنا يجعلها اأي�سًا م�ساركة وموؤِطرة لدميومة ال�سطهاد والقبول بل الر�سوخ 
للم�ستعِمر. يف هذه الدرا�سة ن�سعى لتحدي وانتقاد هذا التاأطري النظري ال�سائد، ونحاجُّ ل�رصورة خلق 
فهم مغاير وتاأطري نظري خمتلف ي�سع احلالة الكولونيالية يف اجلوهر واملركز، وي�سع هدف التحرر من 
الحتالل يف �ُسلب بنيانه، وبفهم التنمية على اأنها حق وحرية و�سيادة )القادري a،b ،2011، اخلالدي 
و�سمور 2011، بي�سان 2011، مركز درا�سات التنمية 2011، الرتتري واآخرون 2012، الرتتري 2011(.
 وبالتايل فاإن تاأطرينا النظري لهذا الدرا�سة يحاول املزج ما بني ثالثة حقول معرفية مرتابطة للم�ساهمة 
يف بلورة فهم مغاير للعملية التنموية ودور القطاع اخلا�ض فيها. تتكون هذه املزاوجة من فهم خمتلف 
للعالقات والعمليات حول ماهية الدور الذي تلعبه الدولة يف العملية التنموية ونوعية نظام احلكم اأوًل، 
احلكم  واأ�ساليب  واملقاربات  الآليات  ا�ستنها�ض  ب�رصورة  وثالثًا  التنموية،  العملية  فهم  بكيفية  وثانيًا 
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واإدارة القت�ساد النابعة من رحم احلالة الفل�سطينية الأ�سيلة، كفهم الريادية من منظور التمكني الوطني 
واإعادة خلق اقت�ساد مقاومة و�سمود مّيكن الإن�سان الفل�سطيني يف اأر�سه لي�سرتجعها وي�سون كرامته 
الإن�سانية والوطنية. اإذن فاأ�سالع هذا املثلث ت�سكل الإطار النظري لفهمنا وحتليلنا وعر�سنا الذي نورده 
يف هذه الدرا�سة وهذه الأ�سالع يتفاعل بع�سها مع بع�ض ويكمل بع�سها الآخر، ول يعمل بع�سها مبعزل 
للقطاع  املن�سود  الريادي  الدور  نظريًا ومفاهيميًا  يوؤطر  اأن  يحاول  بينها  والتكامل  فالتفاعل  بع�ض،  عن 

اخلا�ض يف عملية التنمية الفل�سطينية.

مقومات وعنا�سر الفهم والتاأطري النظري لهذه الدرا�سة

كما اأ�رصنا اأعاله فاأوىل اخلطوات على ال�سعيد النظري تتطلب فهمًا مغايرًا ملاهية عملية التنمية، وتتجنب 
الفهم التقني الرقمي وتتعداه اإىل ذاك النوعي ال�سامل. وبالتايل فاإننا ننظر اإىل العملية التنموية كعملية 
تراكمية تكاملية اقت�سادية - اجتماعية - �سيا�سية من اأجل النا�ض ومن ِقبلهم، ومن اأجل تو�سيع قدراتهم 
متمحور حول  فكري  نهج  على  يعتمد  الذي  املغاير  الفهم  لهذا  ُنحاجُّ  فاإننا  وبهذا  بالأ�سا�ض.  وحرياتهم 
التنمية املبنية واملرتكزة على النا�ض وامل�ستجيبة لتطلعات اجلماهري. اإن هذا الفهم يتاأثر بالنهج ال�سنّي 
للتنمية )ن�سبة اإىل القت�سادي والفيل�سوف الهندي اأمارتيا �سن(، وباملقاربات املحلية الوطنية كالتنمية 
التحررية املرتكزة على النا�ض والتنمية عرب احلماية ال�سعبية )�سمارة 2005 ونخلة 2011(. فالتعريف 
»ال�سني« للعملية التنموية ُيحاجُّ باأن التنمية هي احلرية والتحرر، وهي عملية تو�سع يف احلريات احلقيقية 
والقدرات واخليارات التي يتمتع بها النا�ض، وهذه احلريات هي الهدف الأ�سا�سي والو�سيلة الأ�سا�سية 
اأي�سـًا للعملية التنموية. فالتنمية يف حقيقتها هي اإزالة م�سادر افتقاد احلرية كالفقر، وال�ستبداد، و�سح 
فاإن  وبالتايل  العامة.  املرافق  واإهمال  والتطرف،  والغلو  الجتماعي،  واحلرمان  القت�سادية،  الفر�ض 
احلرية اأمر اأ�سا�سي لعملية التنمية ل�سببني: �سبب قيمي )The Evaluative Reason( فتقييم التقدم 
يتعني اأ�سا�سًا باأن يكون يف �سوء بيان ما اإذا كانت حرية ال�سعب حتظى بالتاأييد وامل�ساندة، و�سبب اآخر 
وهو �سبب الفعالية )The Effectiveness Reason( فاإجناز التنمية والتطوير يتوقف بالكامل على 
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تنطوي  الإن�سانية  واخليارات  القدرات  تو�سيع  عملية  فاإن  التعريف  هذا  فوفق  لل�سعب.  احلرة  الفعالية 
اآخر.  جانب  من  املتاحة  والفر�ض  جانب،  من  والفعاليات  القدرات  مبو�سوعني:  حموريًا  ارتباطها  على 
بكلمات اأخرى فاإن التنمية الإن�سانية تعرب عن معادلة يتكون طرفها الأمين من القدرات الإن�سانية بينما 
يتكون طرفها الأي�رص من الفر�ض القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية املّمكنة لالإن�سان من اأعمال قدراته 
الإن�سانية. اإن اأمنوذج القدرات وتو�سيع احلريات هذا ي�سري اإىل ثالثة مفاهيم وعنا�رص رئي�سة: الفعاليات       
اأنها  على  ُتفهم  فالفعاليات   .)Agency( والوكالة   )Capabilities( والقدرات   )Functionings(
انعكا�ض للحريات من اأجل حتقيق توليفات الفعاليات املرغوبة، والقدرات ُتلخ�ض يف اأهمية »احلرية من 
اأجل التحقيق«، اأما الوكالة فتكمن اأهميتها - بعك�ض الأمناط القت�سادية الأخرى والتي حُتاجُّ لوجوب 
الأهداف والغايات  اأجل حتقيق  نف�سه من  نف�سه موكل  الفرد  يكون  لأن  ت�سعى  باأنها  الوكالة-  »تدويل« 
حريات  خم�ض  حتديد  خالل  من  اأي�سًا  عملي  اإطار  لت�سكيل  ي�سعى  النموذج  وهذا  لنف�سه.  و�سعها  التي 
التاأطري  يف  اأكرب  ب�سكل  اإليه  ن�سعى  اأن  يجب  ما  رمبا  ولكن  اأدناه،  ال�سكل  يو�سح  كما  واأداتية  و�سائلية 
يف  م�سّي�ض  »�سنّي«  منوذج  نتبنى  بحيث  ال�سيا�سي  للعن�رص  اأكرب  ثقل  اإدخال  هو  الفل�سطيني  النظري 
احلالة الفل�سطينية Politicized Senian Development Model. )ملزيد من التحليل حول هذا 
اأنظر مثاًل )�سن 1999 و2008؛ الرتتري وال�سقاقي 2012؛ تقرير التنمية الإن�سانية العربية  الأمنوذج 

.))Comim et al. 2008للعام 2002؛
احلريات الو�سائلية - الأداتية اخلم�ص لأمنوذج القدرات  )Capabilities Approach()�سن 1999(

من اأجل عمل مقاربة حملية فاإن النهج ال�سنّي ميكن اأن ُيفهم على اأنه ترجمة اقت�سادية - تنموية لنهج 
فل�سطيني �سيا�سي - تنموي - اقت�سادي اتبع يف ال�سابق خا�سة يف مراحل النتفا�سة الأوىل حني كانت 
الذات.  على  الكولونيالية وال�ستعمار والعتماد  اإىل حماربة  تدعو  الفل�سطينية  الوطني  التحرر  حركات 
على  واملرتكزة  ال�سعبية  احلماية  عرب  احلا�سلة  تلك  اأنها  على  التنمية  تفهم  املحلي  املنطلق  هذا  فمن 
النا�ض وامل�ستجيبة لتطلعات اجلماهري، والتي تكون »يف جوهرها مقاربة تقرير م�سري وحترر اجتماعي 
و�سيا�سي« تهدف بالدرجة الأوىل اإىل »مقاومة واإنهاء الحتالل وال�ستعمار وال�سيطرة الأجنبية والف�سل 

الفر�ص
 الجتماعية

الت�سهيالت 
القت�سادية

احلريات 
ال�سيا�سية

�سمانات
ال�سفافية

الأمن
 احلمائي

اأمنوذج
 القدرات
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املمار�ض داخليًا« )نخلة 2011:21(. وبالتايل فهذا  اأو الجتماعي  اأو القت�سادي  ال�سيا�سي  العن�رصي 
اأعماق  اإىل  ينفذ  و�سلب  متما�سك  اجتماعي  »ن�سيج  خللق  النهائية  املح�سلة  يف  يهدف  التنموي  النهج 
النموذج  فهذا  اأعاله  اخلم�ض  باحلريات  ومبقاربتها  وبالتايل  الحتالل«.  حتت  الفل�سطيني  املجتمع 
اأن يعمل نظريًا على متكني الأفراد الفل�سطينيني، واملجتمعات املحلية واملجتمع باأ�رصه، من خالل  يجب 
توفري املوارد النوعية ال�رصورية واملهارات والوعي ب�رصعيتهما، واملقاومة والثقة، والقتناع؛ حت�سني 
الظروف املعي�سية للنا�ض نوعيًا وعلى نحو م�ستدام؛ حماية احلقوق الأ�سا�سية للنا�ض - الجتماعية منه 
والثقافية والقت�سادية والتاريخية؛ توفري ال�رصوط الالزمة واخلربات مل�ساعدة النا�ض يف احل�سول على 
هذه احلقوق الأ�سا�سية، ويف مقدمتها احلق يف التحرر من الحتالل وال�ستغالل، وحق النا�ض يف تقرير 
النا�ض  لي�ستجيب لحتياجات  املجتمع  ا�ستغالل وتطوير  بدون  منتج  م�ستقبلهم ويف احل�سول على عمل 
الدولية  باأن جميع »امل�ساعدات«  العلنية  املكا�سفة  القادمة؛  الأ�سا�سية، واحلفاظ عليه لالأجيال  الإن�سانية 
التي تدفقت اإىل ال�سفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1994 كانت م�ساعدات �سيا�سية غري تنموية، مبعنى اأن 
هدفها العام كان دائما، ومنذ البداية، �سمان جناح وا�ستمرارية عملية اأو�سلو ال�سيا�سية؛ حتديد وحتليل 
احلا�رصة  الأجيال  وتكبيل  املجتمع  اإفقار  اإىل  توؤدي  والتي  وخطرًا  �رصرًا  الأكرث  امل�ساعدات  م�سادر 
وامل�ستقبلية بديون ل�رصكات املوؤ�س�سات املالية، واإىل اإ�سعاف الن�سيج املجتمعي والثقايف، والعمل الفاعل 
على مقاطعتها؛ واأخريًا و�سع اآليات منا�سبة من اأجل ال�ستخدام الفاعل للمعلومات واملهارات املكت�سبة 

والوعي الذي يتم اإحياوؤه )نخلة 2011:21(. 

باأن  الإميان  خالل  من   )Operationalize( تفعيلها  ميكن  ال�سبعة  املرتكزات  هذه  فاإن  بدورها 
حمليًا  تاأييدًا  ينال  مزيفًا(  )ولي�ض  حقيقيًا  وعيًا  تتطلب  والتي  الذاتي  بالتحرر  تبداأ  التحررية  التنمية 
وي�سكل جزءًا ل يتجزاأ من تاريخ ال�سعب وقوته ونظام قيمه )ا�سرت�سادًا مبفاهيم فرانز فانون 1963(؛ 
اإعادة ت�سكيل الوعي والهوية يتطلب بالأ�سا�ض الرجوع اإىل اأحد اأبجديات خلقه املتمثلة باملناهج التعليمية 
واأخريًا  نوعيته؛  ورفد  �سنعه  اإعادة  اأجل  من  قيادي  بدور  مطالبًا  ال�سعب  فيه  يكون  والذي  الأ�سا�سية 
ورمبا الأهم فاإن خلق بيئة مواتية للتنمية التحررية املرتكزة على النا�ض هي عبارة عن �رصاع جماعي 
طويل الأمد �رصوري وجوهري اإذا ما اأردنا اأن نكون اأحرارًا بحق )نخلة 2011:57(. هذا التدبري حول 
يعمل  الفل�سطينية  التنمية  للقطاع اخلا�ض يف  لدور جديد  البدء  نقطة  ي�سكل  التنموية  العملية  فهم ماهية 
باتاهني، فهو ي�ساهم يف دعم عملية تنموية حقيقية من جانب ومن اجلانب الآخر فهو ي�ساهم يف خلق 
حالة ال�ستقرار التي ينادي بها دومًا والناجمة عن حتقيق وانتزاع احلرية. ومع اأن هذا الناجت النهائي 
لهكذا فهم يتطلب وقتًا من الزمان ونف�سًا طوياًل، اإل اأن اخلطوة الأوىل تبداأ بت�سكيل خطاب ووعي جديد 

ومتجدد يفهم العملية التنموية كما مت و�سفه باختزال اأعاله - كحرية وحترر.
هذا الفهم لعملية التنمية وارتباطها ببعدها اجلمعي يوؤطر للعالقة الثانية يف هذا التاأطري النظري، وهي 
املقاومة وال�سمود  اإعادة خلق وتطبيق اقت�ساد  اأجل  اإحياء مقومات ال�سمود القت�سادية من  �رصورة 
لي�سكل خطًا موازيًا لأ�سكال املقاومة الأخرى - والتي ُطِم�َض جزء كبري منها عنوة - وما اأحوجنا يف هذا 
الوقت اإىل الرجوع لالأ�سا�سيات والأبجديات الفل�سطينية كما ر�سمتها النتفا�سة الأوىل من اأجل رفد فهمنا 
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ونهجنا القت�سادي - التنموي »ببع�ٍض مما عندنا« ع�سى اأن ن�ساهم يف بلورة اإ�سرتاتيجية بديلة للن�سال 
بالطبع ل  اأن احلياة مقاومة!  الأ�سا�سي وهي  اأحوجنا لإعادة فهمنا احلياتي  والتحرر والزدهار! وما 
�سري اأبدًا يف املزيد من الرياديني وريادية الأعمال، بل بالعك�ض فاملزيد هو املطلوب، ولكنها يجب اأن توجه 
يف الأ�سا�ض من اأجل التمكني الوطني، واأن تكون يف �سميم الن�سال الفل�سطيني، واأن تعمل على مزاوجة 
راأ�ض املال الوطني مع حركة التحرر وال�ستقالل - ولي�ض بال�رصورة مع م�رصوع بناء الدولة الغام�ض 
للتحقيق  وقابل  ممكن  هذا  وعمليًا  فنظريًا  بينهما.  عدائية  عالقة  ت�سكيل  ولي�ض   - للكثريين  �ض  واملُهمجِّ
بالنظر اإىل العديد من التجارب العاملية، ولكن اأي�سًا بالنظر اإىل تربتنا نحن - الفل�سطينيني - مثاًل اإبان 
النتفا�سة الأوىل ور�سم الدرو�ض والعرب منها. فالعديد من ممار�سات القطاع اخلا�ض - والناتة ب�سكل 
كبري مبوجب وب�سبب نهج و�سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية - توحي باأنها )ممار�سات القطاع اخلا�ض( 
جاذبة  بعوامل  تنعم  اخلا�ض(  القطاع  )موؤ�س�سات  اأنها  مع  وال�سمود،  الوطني  للتمكني  طاردة  عوامل 
لال�ستثمار لأنف�سها، على الأقل عند مقارنتها مع عوامل اجلذب للمواطن الب�سيط التي توفرها ال�سلطة 
الفل�سطينية من اأجل متكينه يف اأر�سه. بكلمات اأخرى فثمة اإغناء للبع�ض واإفقار وطني للجميع، اأو كما 

ا�سطلح على ت�سميته »الإغناء الفردي والإفقار اجلمعي الوطني«. 
اأو غري  اأو مبا�رصة )مق�سودة  اأن تتكون بطرق غري مبا�رصة  ت�سكل العوامل الطاردة والتي من املمكن 
مق�سودة( طبقة ونخبة جديدة تف�سلها م�سافات كبرية عن عامة ال�سعب، ولكن تربطها عالقات »مميزة« 
الفردانية  ت�سجع  وممار�سات  �سيا�سات  فهكذا  كذلك  ال�سيا�سية.  و»القيادة«  القرار  �سنع  مراكز  مع 
التكافلي  الت�سامني  التطوعي  احلياة  اأ�سلوب  بتغيري  ال�سنني  مدار  على  �ساهمت  اجلمعي  ح�ساب  على 
هنا  ندعو  فلن  هذا  النظري  الإطار  �سمن  ومن  ذلك  ومع   .)Gerster and Baumgarten 2011(
بال�سبط لتحويل ال�رصكات )Corporations( اإىل �رصكات اجتماعية )Social Enterprises()10( اأو 
جمعيات تعاونية )Cooperative Society()11( على اأهميتها، ولكن ندعو موؤ�س�سات القطاع اخلا�ض 
لإعادة تعريف دورها بالتفكري يف هكذا م�سوؤولية اجتماعية حتاكي ر�سالتها وتنعك�ض على اأرباحها. فخلق 
يكون  فهو  )Shortcuts(؛  و�رصيعة  اأو حلول جزئية  �سحرية  بحلول  يتم  ل  ومقاومة  اقت�ساد �سمود 
اأي�سًا التعرف يف هذا املجال على تربة بنغالد�ض وبنك غرامني )Grameen Bank( وتربة رائده وموؤ�س�سه  اإنه ملن املفيد وامللهم   .10
الربوفي�سور حممد يون�ض، والطالع على الطرق والو�سائل والإ�سرتاتيجيات التي اتبعها هذا البنك وال�رصكات املتعددة املنبثقة عنه على مدار 
ال�سنني من اأجل امل�ساهمة يف تقليل عدد الفقراء واإحداث تنمية حقيقية يلم�سها الفقراء ليخرجوا من فقرهم. رمبا نحن يف فل�سطني بحاجة اإىل 
مبادرات �سبيهة ل تتبنى النهج فقط مع تطويعه للحالة الفل�سطينية، واإمنا اأي�سًا تتبنى ال�سعار الذي دعا اإىل اأن ي�سبح الفقر جزءًا من املا�سي ل 
ميكن روؤيته اإل يف املتاحف. لالطالع على هذه التجربة الرائدة للقطاع اخلا�ض والريادية انظر مثاًل )Yunus 2010 ،2009 ،2003 ( واملوقع 

http://www.grameen.com الإلكرتوين لبنك غراميني
11. على �سبيل املثال فاإن اإحدى اأكرب ال�رصكات ال�سوي�رصية )MIGROS( تعترب جمعية تعاونية مع حتقيقها طائل الأرباح. يف هذه ال�رصكة/
ال�سعب  من  باملائة  ثالثني  حوايل  فاإن  اآخر  ومبعنى  �سوي�رصا.  يف  ن�سمة  ماليني  ال�سبعة  اأ�سل  من  مالك  مليون   2 من  اأكرث  يوجد  اجلمعية 
ال�سوي�رصي م�ساهمون بهذه ال�رصكة؛ وبالتايل فالعمالء والزبائن هم املالك. الأهم من ذلك اأن الأرباح الطائلة التي تنيها هذه ال�رصكة مثاًل 
يعاد جزء كبري منها اإىل املجتمع عن طريق خدمات و�سلع جديدة وخلق �رصكات جديدة اأخرى ت�ساهم يف رفاهية ال�سعب ال�سوي�رصي. بالطبع 
ل جمال للمقارنة بني فل�سطني و�سوي�رصا ولكن هذا للربهنة فقط على اأهمية واإمكانية جناح اجلمعيات التعاونية ب�سكل رائد لتحقق الأرباح 
الطائلة، وت�ساهم يف تنمية اأو رفاهية حقيقة للمجتمع، وفل�سطني باإرثها الريادي الوطني ميكنها اأن ت�سكل »مدر�سة« يف هكذا توجه عند توفر 

الإرادة املجتمعية وال�سيا�ساتية.
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ال�سيا�سي  ذاك  اإىل جانب   - القت�سادي  الن�سال  ترجع  اأيديولوجية وفكرية  لتغيريات وحتولت  نتاجًا 
البنية  الأوىل مثاًل من خالل »تدعيم  النتفا�سة  اإىل درجة معقولة يف  الأ�سيلة. هذا ما مت  اإىل بو�سلته   -
الإنتاجية الزراعية وال�سناعية الوطنية ال�سعبية املتمحورة داخليًا يف ال�سوق املحلي والعتماد على الذات 
بالتنوع  التي تتميز  الر�سمية  الزراعية غري  القطاعي والن�ساطات  العامة والتكامل  الإنتاجية  وامل�ساريع 
الإنتاجي والتي توفر الأمن الغذائي للنا�ض« )قرزم 2001(. وباملح�سلة فقد عملت هكذا �سيا�سات على 
امل�ساهمة يف خلق اقت�ساد مقاوم ي�سجع وينمي ثقافة الإنتاج والدخار بدياًل لثقافة ال�ستهالك والإحلاق.
وبالتايل فقد كان نهج »ناأكل مما نزرع ونلب�ض مما ن�سنع« على �سبيل املثال �سائدًا، وكان �سكل القت�ساد 
الكلي خمتلفًا بحيث ا�ستخدمت اإ�سرتاتيجيات ال�سمود القت�سادية ب�سكل كبري، واعتمدت على القطاع 
وا�ستهالك  اإنتاج  لت�سجيع  املبادرات  �سملت  والتي  جدًا،  ال�سغري  حتى  اأو  ال�سغري  واخلدمي  الإنتاجي 
لل�سوق ف�ساًل عن  لالإنتاج  الأر�ض والزراعة  اإىل  املحلية، والعودة  العمالة  الفل�سطينية، وتوليد  املنتجات 
.UNCTAD 2006(. وبالتايل  الإنتاج للكفاف، والتي هدفت لتحقيق ا�ستدامة اقت�سادية ذاتية )2009
وكما حاجَّ �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 كان ن�ساًل �سيا�سيًا وقرارًا تنمويًا. 
يعرف  ما  هي  ة  املُحاجَّ هذه  تدعم  اأن  املمكن  من  والتي  هنا  العالقة  ذات  النا�سئة  النظرية  الأطر  اإحدى 
 Sustainable Local( بنهج التنمية واإعادة الإعمار عن طريق اتباع �سبكات امل�ساريع املحلية امل�ستدامة
Enterprise Networks-SLENs(. وهي عبارة عن �سبكات تعاونية قائمة على الثقة تقدم منافع 
 Wheeler. McKague. Thomson.( فيها  امل�ساركني  جلميع  وبيئية  ومالية  واجتماعية  ب�رصية 
Davies. Medalyeand Prada. 2005(. وكما حاجَّ عبد النور )2010:3( فمن »�سماتها الرئي�سة 
وال�رصكاء  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  لدى  موؤ�س�سية  قدرات  وبناء  �ساملة  عالقات  تعزيز  اإىل  ت�سعى  اأنها 
وموؤ�س�سات  املحليني،  وامل�ستثمرين  املدين،  واملجتمع  التنمية،  وقطاع  امل�ساريع،  اأ�سحاب  ذلك  يف  مبا 
ول  الفاعلة،  احلكومية  واجلهات  املحلية  املجتمعات  وقادة  الأعمال،  ورجال  املجتمع،  واأفراد  التدريب، 
�سيما احلكومة املحلية. وهي ت�سكل بدياًل لأن�سطة التنمية التقليدية التي كثريًا ما تركز على جمالت �سّيقة 
لي�ست  ملمار�سات  كهذا  نظري  تاأطري  الذات«.  على  والعتماد  املحلية  والقدرات  املحلي  الإبداع  وتقو�ض 
غريبة باملطلق عن الواقع الفل�سطيني لي�ض باجلديد فامل�ساريع ال�سغرية واملتناهية ال�سغر وم�ساريع بناء 
البيوت من الطوب الطيني يف غزة اأو الزراعة على �سطح البيوت اأو امل�ساريع ال�سحية على نطاق �سغري 
فيه  ي�سارك  �ساملة  تنمية  »يوؤ�س�ض حلوار  اأن  كهذا ميكنه  نهجًا  اأن  الأهم  ولكن  ذلك،  على  ب�سيطة  اأمثلة 
�رصكاء متنوعون واأ�سحاب امل�سلحة يف املجتمع، مبا يف ذلك اجلهات احلكومية وقادة املجتمع املحلي، 
كما ميكن اأن يعزز قدرات املجتمع على تقرير امل�سري �سمن اإطار تنمية اقت�سادية واجتماعية«. وبالتايل 
فاإن رياديي الأعمال املحليني ميكنهم امل�ساركة يف هكذا ن�ساطات اقت�سادية تعني الكثري عند احلديث عن 
القت�ساد املقاوم ومتكني الإن�سان الفل�سطيني يف اأر�سه وتقويته )Empowerment( وبالتايل تو�سيع 
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القطاع اخلا�ض ودوره التنموي يف فل�سطني املحتلة

حرياته وقدراته. اتباع منط كهذا �سيخلق �سبكة من الرياديني ال�سغار، ولكن الأهم اأنهم من عامة ال�سعب 
ورمبا املعدمني الذين ي�سعون يف نهاية املطاف للخروج من حالة الفقر املدقع، ولي�ض تميع الرثوة؛ وبذا 
ت�سبح الريادية حتمل يف طياتها هدف التمكني الوطني الذي ميكن اأن يكون - يف حالتنا الفل�سطينية - اأحد 
اأ�سمى اأهداف التنمية احلقيقية وامل�ستدامة. ال�سكل اأدناه )عبد النور 2010( يو�سح العالقات مبوجب 

هذا الأمنوذج الذي من املمكن فهمه على اأنه الرابط بني ريادية الأعمال واقت�ساد املقاومة وال�سمود.
)SLENs( منوذج ل�سبكات امل�ساريع املحلية امل�ستدامة

اأما يف ظل متطلبات ال�سوق احلر والنفتاح واخل�سخ�سة والع�رصنة يف الأعمال فالنموذج النظري يفرت�ض 
وجود دولة �سيادية لديها احلد الأدنى من متطلبات تطبيق هكذا �سيا�سات، ويف ظل غياب اأب�سط الأ�سا�سيات 
لل�سوق احلر، لي�ض فقط انعدام احلرية واإمنا احلقوق وم�ساحة �سن ال�سيا�سات وال�سيادة وحقوق امللكية 
وال�سيطرة على املعابر وارتباط العملة ببنك مركزي لكيان اآخر ُمعاٍد والعديد العديد من اأ�سا�سيات حتقيق 
البعد اجلمعي ورفاهية  لي�سبح همه  القطاع اخلا�ض  تاأطري عمل  فاإن احلاجة تدعو لإعادة  اقت�ساد حر 
املجتمع ولي�ض رفاهية البع�ض. اإن العوملة وع�رصنة الأعمال تتطلب مرونة اأكرب مما ت�سكل اإبان النتفا�سة 
الأوىل ولكن ما مييز ذاك الأمنوذج النظري اأنه اأمنوذج منا من رحم احلياة الأ�سيلة للفل�سطينيني، ويتميز 
بقدرات اإبداعية تعله قادرًا على املزاوجة ما بني متطلبات العوملة والع�رصنة، وما بني املحلي والداخلي، 
ول تناق�ض نظري اأو عملي يف ذلك ولكن الأ�سا�ض هو اقتناع حقيقي يتولد لدى القطاع اخلا�ض مب�سوؤولية 
يف  م�ساهمتها  عن  اإحراج  دون  من  التحدث  اإىل  ت�سل  بل  واخل�سارة،  الربح  ح�سابات  تتعدى  اجتماعية 

حترير الأر�ض والوطن والإن�سان.
هذان ال�سلعان للفهم النظري يتكامالن مع ال�سلع الثالث الذي يعتمد بالأ�سا�ض على جوانب من التاأ�سي�ض 
املوؤ�س�ساتي  القت�ساد  منظور  من  الفل�سطينية  للحالة  خان  م�ستاق  الربوفي�سور  بلوره  الذي  النظري 
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بعدم  يحاجُّ  والذي   )2010  ،2009 خان   ،2004 واآخرون  )خان   )Institutional Economics(
وجودة  باحلكم  يتعلق  فيما  املمولني  وجمتمع  الفل�سطينية  ال�سلطة  ِقبل  من  املتبع  الأمنوذج  تنا�سب 
 Good( اجلديدة  والبرتميونيالية  الر�سيدة  واحلوكمة  اجليد  احلكم   - القت�ساد  يف  ودورها  احلكم 
تدخالتها،  اأو  اأدائها  تقييم  اأجل  من   )Governance and neo-patrimonial Approach
اتباع منوذج التحولت الجتماعية  العلمي والتاريخي املوجود - هو  الإثبات  ولكن الأجدر - مبوجب 
القت�سادية )Economic and Social Transformation( خا�سة يف ظل هيكلية واإفرازات اتفاقية 
اأو�سلو. هذا الإطار النظري يركز ب�سكل كبري على اأمور تتعلق بالريع )Rents( والف�ساد والدميقراطية 
وبحكم  الإطار  هذا  يف  يهمنا  ما  ولكن   ،)Bargaining Power( امل�ساومة  وقوة  وال�سيادة  واحلقوق 
هدف ت�سكيل وتاأطري فهم مغاير للعالقة بني القطاع اخلا�ض والعام هو دور الدولة اأو ال�سلطة يف العملية 
التنموية والتي يكون القطاع اخلا�ض فيها اأحد اأهم الفاعلني، وكيفية تاأطري النمو والتنمية القت�سادية، 

واأي�سًا كيفية فهم التحولت القت�سادية والجتماعية الناتة بفعل الإ�سالحات املتعددة.
نعتقد اأن هذا اجلانب مكّمل لل�سلعني ال�سابقني؛ لأنه �سيقوم على افرتا�سني: الأول اأن التحول من دولة 
نامية اإىل دولة متقدمة يجب اأن يحدث بالتدريج وعرب املرور مبرحلة الدولة التنموية، والثاين اأن ال�سياق 
ح�سب  امل�ستورد  الإطار  من  بدًل  املحلي  لل�سياق  امل�ستجيب  ال�سياق  هو  والقيا�ض  التحليل  يف  التاريخي 
و�سفات املوؤ�س�سات الدولية والتي ت�سري الدرا�سات الأكادميية الكمية والنوعية لعدم جدواه. من هذين 
الفرتا�سني ُيفهم ُبعد اإ�سايف لدور القطاع اخلا�ض والذي ُيفهم هذه املرة من خالل فهم دور القطاع العام. 
فالقفز عن اإن�ساء قطاع عام قوي وفّعال و�رصعي وعادل ودميقراطي وغري زبائني ب�سكل رئي�ض ب�سبب 
اإطار اتفاق اأو�سلو، ولأن م�رصوع »بناء الدولة« يف البدايات كان موؤطرًا ب�سبكة ف�ساد مايل واإداري معقدة 
ال�سوق  التعقيدات والت�سوهات يف  ومنط حوكمة �سخ�ساين فرداين ريعي زبائني )يل مور 2008( زاد 
الفل�سطيني، وخلط الأوراق وامل�سوؤوليات، و�ساهم يف بلورة ف�سل تنموي على مدار ال�سنني. بالطبع هذا 
الفهم والربط النظري ل يفرت�ض اأن وجود قطاع عام قوي وفّعال هو �رصط م�سبق لقطاع خا�ض قادر على 
العام،  التنموية، فبكل الأحوال ودومًا �سيبقى القطاع اخلا�ض متقدمًا على القطاع  امل�ساهمة يف العملية 
للم�سار  روؤية جديدة وحتلياًل  تتطلب  القطاعني  بني  ال�رصاكة احلقيقية  باأن  ة  املُحاجَّ اأجل  من  هذا  ولكن 
التاريخي لت�سقل النهج امل�ستقبلي فيما يخ�ض العالقة ال�سائكة بني كال القطاعني. من اأجل تو�سيح م�سار 
النتقال مبوجب النمو القت�سادي اإىل مراحل اأخرى متقدمة فاإن ال�سكل الأول اأدناه ير�سم هذه العالقة 
التي تو�سح اأنه ل يوجد ثمة عالقة �سببية )Causality( بني الدميقراطية كنظام حكم وغياب الف�ساد من 
جهة، وبني التنمية القت�سادية من جهة اأخرى، ولكن ثمة عالقة ارتباطية )Correlation( فيما بينهما 
 Good Governance( وهذا هو اأحد الفروق النظرية بني منوذج احلكم اجليد واحلوكمة الر�سيدة
 )Growth-Enhancing Governance( النمو  حت�سني  على  القائمة  واحلوكمة   )Approach

)خان 2010(.

خلفية تنموية - اقت�سادية وتاأطري نظري ومفاهيمي
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احلوكمة الر�سيدة، واإمكانيات الدولة، والتحول الراأ�سمايل

الر�سيدة  واحلوكمة  اجليد  احلكم  فنموذج  النهجني؛  بني  للفرق  ويوؤطر  يلخ�ض  فاإنه  الثاين  ال�سكل  اأما 
هي  التجارة  وحترير  الف�ساد  حماربة  وا�سرتاتيجيات  الدمقرطة  اأن  يفرت�ض  اجلديدة  والبرتميونيالية 
�رصوط م�سبقة للتنمية؛ لأن حتقيقهم ي�سمن حتقيق منو اقت�سادي وقابلية �سيا�سية. ولكن الإثبات الكمي 
التحولت  اإطار  فاإن  ولذلك  التاريخ  مر  على  التجارب  اإىل  بالنظر  الفرتا�سات  هذه  يدعمان  ل  والنوعي 
القت�سادية - الجتماعية ي�سري لفهم مغاير ومعكو�ض للمعاجلة الأوىل، ويعتمد على اإدارة حكيمة وفعالة 

للريع، وهنا تت�سابك الأقطاب املختلفة يف العملية التنموية مبا فيها القطاع اخلا�ض )خان 2004(.

»احلوكمة القائمة على حت�سني النمو« مقابل » احلكم اجليد واحلوكمة الر�سيدة«

2. البلدان النامية املتقاربة

مو
الن

ت 
دل

مع

ال�سالحات املقرتحة من احلكم الر�سيد

درجة احلكم الر�سيد )الدميقراطية، الف�ساد، 
ال�ستقرار يف حقوق امللكية(

خط النحدار

خط النحدار

1. البلدان النامية املتباينة

على  تعمل  التي  الإ�سالحات 

وال�ستقرار  النمو  ا�ستدامة 

التي  املجتمعات  ال�سيا�سي يف 

اقت�سادية  حتولت  يف  اجتماعيةمتر 

واحلوكمة  احلكم  قدرات 
حتفز  ان  املمكن  من  التي 

وتوؤدي اإىل ا�ستدامة النمو
3. البلدان الراأ�سمالية املتقدمة
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ت�سل�سل ال�سيا�سات يف منوذجي »احلوكمة الر�سيدة والبرتميونيالية اجلديدة« 
و»التحول الجتماعي- القت�سادي«

النظري  اإىل رفد فهمنا  بالأ�سا�ض  اأعاله هدفت  ُعر�ست  التي  الثالث  املعرفية  فاإن احلقول  العام  باملجمل 
بني  املزاوجة  حماولة  خالل  ومن  املتوفرة  الأدبيات  من  التحليل  هذا  موقع  حتليل  واأي�سًا  وم�ساهمتنا 
احلقول املعرفية هذه نحاول تاأطري هذه الدرا�سة وامل�ساهمة يف ت�سكيل ف�ساء نظري اأو�سع للنظر اإىل دور 
بالغالب تكون  والتي  ال�سيقة  النظرية  الأطر  بعيدًا عن  الفل�سطينية  التنموية  العملية  القطاع اخلا�ض يف 
ميكانيكية خطية. فالدور ال�سائك للقطاع اخلا�ض يف العملية التنموية اأو الالتنموية يفر�ض علينا حماولة 

تاأطريه يف تعقيدات نظرية اأي�سًا.

نهج التحول الجتماعي

اأولوية 
الإ�سالحات

النتائج
 املحتملة

 للتدخالت
 الناجحة

منو الإزدهار القت�سادي

�رصوط النمو القت�سادي امل�ستدام ت�سبح 
الدميقراطيات  بزوغ  مع  �سيا�سيًا  مدعمة 

الداعمة للنمو والقابلة لتقليل الف�ساد

سية 
سيا�

ال�
�سالحات 

ال
مان 

�س

نمو
ة لل

وؤيد
امل

متكني ا�سالحات �سيا�سية

احلوكمة الر�سيدة والبرتميونيالية 
اجلديدة

اأولوية 
الإ�سالحات

هذه  اأن  تاريخي  اثبات  ليوجد 
كافية  اأو  �رصورية  هي  ال�سيا�سات 
لزيادة �رصعة التحول اإىل الراأ�سمالية 
غياب  ظل  ويف  النمو،  حت�سني  اأو 
حت�سينات هامة يف الأداء القت�سادي 
اأنها  الأرجح  من  ال�سالحات  هذه 

تنعك�ض بعد فرتة

الزدهار القت�سادي وتعميق 
اجنازات ال�سيا�سات الأولية

نظري
ج ال

املخر

املخرج الأرجح 

) على اأ�سا�ض املقارنة التاريخية(

خلفية تنموية - اقت�سادية وتاأطري نظري ومفاهيمي
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�سناديق امل�سوؤولية الجتماعية:
 »ورقة توت« اأم الدور التنموي احلقيقي 

للقطاع اخلا�ص؟
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»... مثل جبل اجلليد، معظم ج�انب ون�ساطات امل�س�ؤولية االجتماعية 
ن�سطة   حماولة  ه�  هدفها  يك�ن  ما  وغالبا  مرئية...  غري  لل�سركات 
لزيادة �سيطرة ال�سركات بدال من عملية وقائية دفاعية ب�سيطة الإدارة 
االنطباع وال�س�رة املت�سكلة عن ال�سركات يف ذهن النا�س« )ميلري 2003(.
وممار�سته  اجلديد  باملفهوم  لي�ض  الجتماعية«  امل�سوؤولية  »�سناديق  اأن  اإىل  الدرا�سات  من  العديد  ت�سري 
لي�ست جديدة، بل هي مغرو�سة يف الثقافات الب�رصية والجتماعية ونابعة عن ال�سعور بامل�سوؤولية تاه 
تطور  املا�سيني  العقدين  خالل  ولكن  وعمالها.  واأ�سحابها  املن�ساأة  اإليه  تنتمي  الذي  والأفراد  املجتمع 
املفهوم وانت�رص بطريقة �رصيعة لأ�سباب عدة ل جمال للخو�ض بها هنا. فعلى �سبيل املثال، تطور املفهوم 
باإدماج  ال�رصكات  تقوم مبوجبه  مبداأ  اأنه  على  الجتماعية  امل�سوؤولية  الأوروبية من فهم  املفو�سية  لدى 
اإىل  اعتبارات جمتمعية وبيئية يف عملياتها وتدخالتها مع الأطراف ذات العالقة وذلك ب�سكل طوعي)12( 
فهمه على اأنه م�سوؤولية ال�رصكات عن اأثرها على املجتمع بحيث تطور الفهم من فهم مبا�رص ق�سري الأمد 
اإىل ذاك الذي ُي�سائل ال�رصكات عن اآثارها امل�ستقبلية)13(. اأما موؤ�س�سات دولية اأخرى فقد فهمت امل�سوؤولية 
الجتماعية لل�رصكات على اأنها التزام الأعمال وال�رصكات يف امل�ساهمة يف التنمية القت�سادية امل�ستدامة، 
وذلك من خالل العمل مع املوظفني، وعائالتهم، واملجتمع املحلي واملجتمع ككل من اأجل حت�سني نوعية 
احلياة)14(، وهنا كذلك نرى الرتكيز على اللتزام بامل�ساهمة يف التنمية امل�ستدامة يف املجتمع. ولكن الفهم 
الأكرث تقدمية تاوز مفاهيم امل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات وتبنى مفهوم وممار�سات حما�سبة ال�رصكات 
)Corporate Accountability(. وبالإجمال فقد ترجمت هذه املفاهيم على اأر�ض الواقع يف الكثري 
من احلالت، ونتج عنها مناذج عدة للتعاون بني القطاع اخلا�ض والعام واملجتمع املدين ي�ساهم كل طرف 
بدوره واخت�سا�سه يف التنمية امل�ستدامة مع حتقيق الأهداف والأرباح املرجوة، وهنا فاإن اأ�س�ض ال�رصاكة 
امل�سوؤولية  اأن حتاكي  القطاع اخلا�ض والعام )Public Private Partnership( من املمكن  ما بني 
املجتمعية لل�رصكات. فالعديد من ال�رصكات قامت باإدماج اأهداف تنموية يف �سميم عملها وعملياتها، مع 
بقاء حافز مادي يربر لها هذا الدور. فعلى �سبيل املثال ل احل�رص قامت �رصكة )كادبوري( يف عام 2008 
باإطالق »�رصاكة كادبوري - كاكاو« من اأجل ت�سجيع تنمية جمتمعات الكاكاو يف اإفريقيا وجنوب �رصق 
اإ�سرتليني  مليون جنيه   45 بحوايل  باللتزام  ال�رصكة  قامت  ال�رصاكة،  هذه  من خالل  والكاريبي.  اآ�سيا 
ملدة ع�رص �سنني من اأجل معاجلة اأ�سباب وجذور م�سكلة الهبوط باإنتاج الكاكاو يف غانا، ولدعم الزراعة 
امل�ستدامة للكاكاو وحت�سني حياة ودخل املزارعني الذين يزودون ال�رصكة بحبوب الكاكاو. وقد انطلقت 
اأولية ينفذ يف 100 تمع وبلدة زراعية يف غانا، باإ�رصاف �رصكة )كرافت(  اأربعة �سنوات  ال�رصاكة ملدة 
وموؤ�س�سات  املزارعني،  جمموعات  مع  وبال�رصاكة  الإمنائي،  املتحدة  الأمم  برنامج  من  وبدعم  لالأغذية، 

.)OECD 2011( املجتمع املدين، واملوؤ�س�سات الدولية واحلكومة
12. European Commission )2001(; Promoting a European framework for Corporate Social 
Responsibility.
13. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-
responsibility/index_en.htm
14. World Business Council on Sustainable Development. )2000( ‹Corporate Social Responsibility: 
Making Good Business Sense›.
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  34  

القطاع اخلا�ض ودوره التنموي يف فل�سطني املحتلة

الأمثلة التي تر�سم �سورة وردية ل�سناديق امل�سوؤولية الجتماعية هي عديدة، وبالفعل ثمة ق�س�ض جناح 
حملية ودولية كثرية وتدخالت موؤثرة وناجحة يف العديد من التجارب، ولكن ثمة �سورة اأكرث قتامة اأي�سًا 
فكرة �سناديق  بل  فمو�سوع  اأكرث.  ومت�سعبًا  �سائكًا  املو�سوع  هذا  املعادلة تعل  من  الثاين  الطرف  يف 
امل�سوؤولية الجتماعية كاأداة من اأدوات التنمية حمط خالف ونقا�ض يف الأروقة الأكادميية وال�سيا�ساتية، 
وبالطبع فهذا الختالف حولها نابع من مبادئ فكرية واأيديولوجية بالأ�سا�ض، ولكن اأي�سًا من مبادئ 
من  به  تعرتف  ل  واأخرى  التوجه  لهذا  تروج  فكرية  مدر�سة  تد  فقد  و�سيا�ساتية.  واأخالقية  عملية 
ون  الأ�سا�ض؛ وهذا الفارق الكبري يف التوجه اإمنا يعك�ض اإ�سكالية اأداة تنمية كهذه. فمن جهة فاإن من ُيحاجُّ
ل�ستخدامها واأهميتها ومركزيتها يوؤمنون باأن على ال�رصكات الكربى م�ساهمات جمتمعية اأخرى يجب 
اأن تقوم بها والتي تعطي بدورها عائدًا خدماتيًا ورفاهيًا وماديًا للمجتمع الذي تعمل به، وبالتايل فهي 
اأ�سا�سًا من  بالفكرة  يوؤمنون  اأنهم ل  فاإما  ون �سدها  ُيحاجُّ اأما من  الطرفان رابحني.  معادلة يكون فيها 
اأو  النفوذ  اأو  القوانني  اأو  الأعمال  باأخالقيات  املتعلقة  كتلك  اأخرى  لأمور  كغطاء  ُت�ستخدم  اأنها  منطلق 
ال�سيطرة اأو تلويث البيئة وا�سطهاد العمال وما اإىل ذلك، واإما اأنهم يعتقدون اأنها حل جزئي براغماتي من 
اإفرازات منظومة وديناميكيات ال�سوق وهو ُمر�ٍض للقطاع اخلا�ض والأعمال وال�رصكات، ولكنها م�رصة 
بالأغلبية )النا�ض(؛ لأن تلك ال�رصكات »تنهب« املوارد الب�رصية وغري الب�رصية من جهة، وتعطي للنا�ض 
ون. واإما اأنهم فريق ثالث - وهو من املنا�رصين للراأ�سمالية وال�سيا�سات  الفتات من جهة اأخرى كما ُيحاجُّ
لي�ست يف �ُسلب عمل  لأنها  الجتماعية؛  امل�سوؤولية  فهم �سد فكرة وممار�سات �سناديق  النيوليربالية - 
يف   )Distortions and Tensions( وتوترات  ت�سوهاٍت  وت�سبب  يجُِّدها عن خطها  حُتَ بل  ال�رصكات، 
ال�سوق؛ فكما قال القت�سادي ميلتون فريدمان يف اإحدى مقالته ال�سهرية يف ال�سبعينيات فاإن »امل�سوؤولية 
الجتماعية الواحدة والوحيدة لالأعمال وال�رصكات اإمنا تكمن يف زيادة الأرباح حلملة الأ�سهم«. وبالتايل 
واأخرى  كندية  مدر�سة  فتلك  خمتلفة  بطرق  لل�رصكات  الجتماعية  امل�سوؤولية  تفهم  عدة  مدار�ض  فثمة 
اأوروبية وثالثة اأجنلو - �سك�سونية وهكذا. فهنالك على �سبيل املثال املدر�سة الفكرية التي تفهم امل�سوؤولية 
الجتماعية على اأ�سا�ض اأنها عمل خريي )Philanthropy and Charity role( واأخرى على اأ�سا�ض 
اأنها تبني مبادئ التجارة العادلة )Fair Trade( وثالثة كما اأ�س�ض لها مايكل بورتر تفهمها على اأنها 
حالة خلق قيم م�سرتكة )Creating Shared Value-CSV( والتي مبوجبها يكون جناح ال�رصكات 
مقرونًا برفاهية املجتمع. ومع اأن نهج امل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات يبقى طوعيًا وعرفيًا ولي�ض موؤطرًا 
لتف�سريات  يجعله م�سطلحًا ومفهومًا ف�سفا�سًا وزئبقيًا ومتحوًل ورهينًا  ذلك  فاإن  ملزم  قانوين  باإطار 
مع  وتعزز  الثمانينيات  حقبة  يف  كبري  ب�سكل  انت�رص  اأنه  اإل  الكربى؛  ال�رصكات  ونفوذ  عالقات  و�سبكة 
وباتت  النيوليربالية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  وريغان  تات�رص  و�سيا�سات  اخل�سخ�سة  �سيا�سات  انت�سار 
لنف�سها  اأن�ساأت  وبالتايل  اإ�سافية  اأهمية  تكت�سب  لل�رصكات  الجتماعية  امل�سوؤوليات  وممار�سات  مفاهيم 

.)New Business and Industry( سوقًا واأعماًل جديدة�
ولكن ومع تباين تقييم فعالية �سناديق امل�سوؤولية الجتماعية باختالف البلدان وباختالف ال�رصكات اإّل 
اأن هذا املفهوم والأ�سلوب ما زال يعاين العديد من امل�ساكل واملمار�سات ال�سارة على املجتمع اأو على الأقل 
غري املفيدة له، بل هي مفيدة لل�رصكات فقط. اإذ اإن مراجعة بع�ض الأدبيات العاملية تدل على اأن �سناديق 
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امل�سوؤولية الجتماعية ت�ستخدم »كورقة توت« و»غطاء دخاين« من اأجل اللتفاف والتحايل على القوانني، 
خل�سخ�سة  اإ�سافية  ملحفزات  والتاأ�سي�ض  القرار  و�سانعي  جديدة  لأ�سواق  والنفاذ  ال�رصعية  واكت�ساب 
عن  ف�ساًل  وبيئية،  اجتماعية  مل�ساكل  �سوقية  وحلول  ديناميكيات  وفر�ض  الأ�سا�سية،  وال�سلع  اخلدمات 
ثمة جانب  بالطبع  ولكن   .)Corporate Watch 2006( عامة  وعالقات  ت�سويق  كاأداة  ا�ستخدامها 
اآخر اأكرث بريقًا وير�سم �سورة اأف�سل لل�رصكات يف خميلة الأفراد وامل�ستهلكني. اإّل اأن �سناديق امل�سوؤولية 
الأزمة  قد غا�ست و�ساعت يف ظل  العام -  الدويل  ال�سياق  اأجل و�سعها �سمن  الجتماعية هذه - ومن 
املالية العاملية امل�ستمرة منذ ب�سعة �سنني، ومثال اأزمة البنوك والإقرا�ض ي�سري ملدى �سيق و�سغر اأهمية 
هكذا �سناديق يف مواجهة اأ�سئلة اأخالقية )Moral( ورمبا اإن�سانية اأهم واأعم. كذلك فاإن اأحد اأوجه هذه 
ا�ستخدمت  احلالت  من  العديد  ففي  الب�رصية؛  يخدم  اإن�ساين  عاملي  بطابع  ات�سم  الجتماعية  امل�سوؤولية 
للقارات )Multi-National Corporations( روؤيتها مل�ساهمتها املجتمعية من  العابرة  ال�رصكات 
خالل م�ساهمتها يف جهود التنمية يف العامل النامي وامل�ساهمة بتحقيق الأهداف الألفية واخلا�سة بالق�ساء 
على الفقر ب�سكل رئي�ض، وقد ا�ستطاعت ت�سويق اجلهود هذه يف بلدانها ولزبائنها وحلكوماتها من منطلق 
اأخالقي اإن�ساين لتح�سني �سورتها حتى �سار اأحد اأوجه تّغني تلك ال�رصكات بوجود �سورة لطفل اإفريقي 
على غالف جمالتها، اأو امراأة اآ�سيوية على واجهة �سفحاتها الإلكرتونية، اأو تبني �سعار اأممي اإن�ساين 
يكاد ُين�سي القارئ للحظة اأنه يطالع ن�رصات �رصكة عابرة للقارات تعمل يف جمال الأ�سلحة والت�سلح اأو 
الأمن اأو البرتول اأو التدخني )ا�سترييل 2006 و2008؛ مويو 2009 و2011(. هنا برزت املع�سلة اأو 
النامي، وتعظم  العامل  لبلدان  الب�رصية والطبيعية  امل�سادر  اأوجهها؛ �رصكات بحجم دول ت�ستنزف  اأحد 
والتجارة  الجتماعية  امل�سوؤولية  النامي، وت�سللهم مببادئ  العامل  لأنا�ض  الفتات  تعطي  باملقابل  ثروتها 
العادلة واإىل ما �سابه. فمثاًل هل ثمة م�سوؤولية اجتماعية متار�سها �رصكة »�سل« للبرتوليات على �سبيل 
املثال - والتي ُتعترب من مهند�سي برامج امل�سوؤولية الجتماعية واأحد اأوائل منفذيها الكبار - عندما تلوث 
دلتا النيجر وتقوم برعاية برامج »تنموية« غري فّعالة تق�ّسم اجلماعات وتدعم وتدمي ال�رصاع والقتتال؟ 
هل ثمة م�سوؤولية اجتماعية عندما تف�سل �رصكة التبغ الأمريكية-الربيطانية يف حماية الفالحني يف الربازيل 
وكينيا من الأمرا�ض القاتلة الناتة عن ح�سد التبغ؟ اأو عندما تقوم �رصكة كوكاكول با�ستنزاف م�سادر 

املياه وتعر�ض حياة الآلف للخطر يف الهند؟)15( اأما الأمثلة القادمة من ال�سني َفَيحار املرُء اأيَّها يختار؟
 الأمثلة كثرية ومتعددة ومت�سعبة، منها العاملي، ومنها املحلي الفل�سطيني امل�سابه. كل هذا هو جزء ي�سري 
وب�سيط من اإ�سكالية تبني خطاب وممار�سة تنموية قائمة على مبادئ �سناديق امل�سوؤولية الجتماعية؛ فهي 
يف فحواها نتاج لديناميكيات �سوق ل تعدو كونها ورقة توت تغطي اإخفاقات عدة وتتبنى اأدوات براغماتية 
جمتزاأة ق�سرية الأمد غري م�ستدامة تعتمد على مبادئ الهبة والت�سويق والعالقات العامة. وبالتايل فعندما 
نتحدث عن  �سناديق امل�سوؤولية الجتماعية يف احلالة الفل�سطينية ل ميكننا اإغفال البعد الدويل لها كما اأ�سري 

15. للمزيد من التفا�سيل انظر مثال:
-  )Corporate Watch 2006(
- http://www.corporatewatch.org/?lid=2688
-http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bryane_
michael
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اإليه اأعاله باقت�ساب. ففي ظل العوملة ومتطلباتها ونفوذها اإىل دول اجلنوب ت�سبح اإعادة اإنتاج م�ساكل 
ال�سمال يف اجلنوب ما هي اإّل م�ساألة وقت؛ وبالتايل فاإن ال�سوؤال املطروح يف ظل اإ�سكالتها املتعددة: ملاذا 
ما زلنا نتغنى بها ونطورها؛ األ�سنا بحاجة للنظر اإىل التجارب الأخرى وتعلم الدرو�ض؟ واأل�سنا بحاجة اإىل 
تبني م�سوؤوليات اجتماعية لل�رصكات تكون موؤطرة بداخل نظام اقت�سادي - تنموي يقع يف قلب الن�سال 

الفل�سطيني خللق اقت�ساد مقاوم م�ستدام ي�سعى لتحرير الأر�ض والإن�سان؟
على وجه اأكرث دقة ففي احلالة الفل�سطينية ما زال مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات ين�سج ببطء 
ويتحول بع�سه اإىل جمعيات )Foundations(؛ فالعديد من ال�رصكات الكربى وامل�سيطرة على ال�سوق 
الفل�سطيني وامل�ساهمة ب�سكل رئي�ض يف ت�سكيل الناجت املحلي الإجمايل اأ�سبحت تويل اهتمامًا وا�سحًا لهذا 
مثل  ال�سناديق -  تلك  اأكرث  وما  عدة -  مثاًل يف �رصكات  الجتماعية  امل�سوؤولية  فتجد �سناديق  املفهوم، 
باديكو والت�سالت وامل�رصوبات الوطنية وبنك فل�سطني والبور�سة الفل�سطينية. ولكن هذه اجلهود تبقى 
متناثرة ومت�رصذمة وغري م�ستدامة ومعتمدة على فهم بدائي للم�سوؤولية الجتماعية ي�سعب اأن يتجاوز 
مفاهيم الدعاية والإعالن والعالقات العامة والعمل اخلريي والإغاثي والهبات. فلم تكن هذه اجلهود يومًا 
يف بوتقة واحدة ت�سعى للم�ساهمة يف خلق روؤيا تنموية م�ستدامة للنهو�ض باملجتمع والتخل�ض من حالة 
الفقر والالم�ساواة التي متيزه. َومَلْ َت�ْسَع هذه ال�رصكات لعنونة م�ساكل متويل التعليم وموائمة اخلريجني 
 Research( اأرباحها لأن�سطة البحث والتطوير اأن توفر هام�سًا من  اأو  مع �سوق العمل ب�سكل جدي، 
and Development( يف اجلامعات واملراكز البحثية الفل�سطينية. بالطبع فاإن رعاية موؤمتر اأكادميي 
اأو �سيا�ساتي، اأو التربع مبخترب حا�سوب، اأو رعاية ن�ساط ريا�سي اأو ثقايف، اأو تاأثيث مكتبة واإىل ما ذلك 
األ توحي باأنها منقو�سة ب�سكل كبري وتعطي القليل من الفتات فقط ملجتمع ي�ستحق  كلها مهمة، ولكن 
ويحتاج اأكرث من �رصكات متلك وت�سيطر ب�سكل اأكرب؟ هذه املمار�سات املعتمدة على الهبات اإ�سكالية؛ لأنها 
ال�سعبية  املحا�سبة  مبادئ  تغيب  اإنها  اإذ  عملية؛  لهكذا  الدميقراطي  الت�ساركي  البعد  تهمل  بل  تدرك،  ل 
امل�سوؤولية  فاإن مفهوم  ) Corporate Accountability(. فكما حاجَّ د.خليل نخلة  ال�رصكات  لهذه 
القت�سادية  واملوؤ�س�سات  لل�رصكات  النا�ض  م�ساءلة  هو  الأول  ال�سق  �سقني:  ذو  »مفهوم  هو  الجتماعية 
اأو�سلو، حول  اأرباحًا من ال�ستثمار يف هذا اجلزء من الوطن بال�ستكانة ملتطلبات اتفاقيات  التي تني 
للنا�ض  ذاتها  ال�رصكات  م�ساءلة  فهو  الثاين  ال�سق  اأما  الأرباح.  هذه  من  ال�ستفادة  وتدوير  اإعادة  كيفية 
امل�ستفيدين من اإعادة تدوير الأرباح لكيفية ال�ستفادة من هذه ال�ستثمارات« )جابر 2011:108(. وهذا 
اخلا�ض  القطاع  يف  القرار  �سنع  اأروقة  عن  بعيد  اأنه  يبدو  التنموية  للعملية  تعريفنا  مع  املن�سجم  الفهم 
الفل�سطيني، ولكن ومبا اأننا الآن منر يف ظل الأزمات املالية املتالحقة الني متر بها ال�سلطة الفل�سطينية، 
ويف ظل حالة الالتنمية الالمنتهية يجب اأن نعمل على ال�ستفادة من املفهوم الأو�سع للم�سوؤولية املجتمعية 
لل�رصكات عّلها ت�ستطيع امل�ساهمة يف اإحداث تنمية حقيقية م�ستدامة. فالتجارب املحلية والدولية علمتنا اأن 
تناثر »امل�ساريع« حتى تلك ح�سنة النية وعدم ا�ستدامتها، وعدم وجود برامج امل�سوؤولية الجتماعية �سمن 
اإ�سافية لالأموال  اأرقامًا  بوتقة ن�سالية واحدة توؤ�س�ض لقت�ساد وطني مقاوم �ستذهب جزافًا وت�سيف 

املهدورة با�سم التنمية من دون اإحداث تغيري حقيقي م�ستدام يخدم الأجيال احلالية والقادمة.
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اإذن وكما حاجَّ د.حممد ن�رص)16( فاإنه »ولالأ�سف ينظر البع�ض اإىل امل�سوؤولية الجتماعية على اأنها جزء 
من حملة عالقات عامة لتعزيز �سورة ال�رصكة يف ذهن املواطن اأكرث من كونها تنبع من اإح�سا�ض عميق 
مب�سوؤولية ال�رصكة تاه جمتمعها... واأرى هنا اأن امل�سوؤولية الجتماعية متار�ض لدينا بحدها الأدنى، ول 
تاأخذ يف تنفيذها الأبعاد التنموية مثل امل�ساهمة يف التعليم وال�سحة والثقافة وم�ساريع الإ�سكان وحت�سني 
البنية التحتية وغريها. بل اإن بع�ض ال�رصكات تنفق على التغطية الدعائية املرافقة لتربعاتها مبالغ تفوق 
قيمة التربع اأو اخلدمة التي تقدمها. هناك اأ�سئلة حول ما تنفقه هذه ال�رصكات يف اإطار القيام مب�سوؤوليتها 
الجتماعية، �سواء من حيث حجم الإنفاق وطبيعة الإنفاق واجلهات التي تقدم لها التربعات«. بالطبع وكما 
حاجَّ د.حممد ن�رص اأي�سًا فاإن هذا ل ينطبق على كافة ال�رصكات، وهذا التق�سري لي�ض من م�سوؤولية القطاع 
اأي�سا عليها دور يف تعزيز قيام القطاع اخلا�ض مب�سوؤولياته الجتماعية  اإن ال�سلطة  اخلا�ض وحده، بل 
ومطالبة  الإطار،  هذا  يف  اأرباحها  من  بتوزيع جزء  تقوم  التي  لل�رصكات  اإعفاءات  منح  مثال،  من خالل، 
ال�رصكات بتوفري بيانات عن حجم ما تنفقه و�سبل اإنفاقه. وهذا يتواءم مع متطلبات »احلوكمة املوؤ�س�سية« 
)Corporate Governance( التي تو�سح اإجراءات ال�رصكة، وتعك�ض ال�سفافية والنزاهة وحماربة 
القطاع  مع  مقابلة  خم�سني  حوايل  اإجراء  وبعد   IDMG )2006( اأعدها  اأخرى  درا�سة  ويف  الف�ساد«. 
اخلا�ض واملجتمع املدين فقد ظهر ثمة اإجماع حول فهم امل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات باأنه »التوازن ما 
بني ا�ستمرارية ال�رصكة والتزاماتها الأخالقية تاه رفاه املجتمع باعتباره �سمام الأمان ملراقبة ال�رصكة 
وبقائها«. وبالتايل فقد تركز الفهم على اأن امل�سوؤولية الجتماعية هي توجه اأو نهج �سامل تتبناه ال�رصكة 
ملحاولة اإر�ساء الزبائن، واملوظفني وامل�ساهمني واملواطنني؛ ي�سعى لالهتمام بالأهداف اخلريية وخا�سة 
من  القت�سادية  التنمية  يف  وت�ساهم  باأخالق،  ال�رصكات  تت�رصف  باأن  واللتزام  ال�سعبة،  الظروف  يف 
خالل حت�سني حياة املواطن وخا�سة من خالل التوظيف كعامل اأ�سا�سي للتنمية، واأخريًا باأنها م�سوؤولية 
وواجب للموؤ�س�سة اأو ال�رصكة اأو املن�ساأة لرفاه املجتمع املحلي كاأمر اأ�سا�سي من اأجل اإحداث تغيري على 
امل�ستويات املختلفة من احلكم و�سناعة القرار. املالحظ هنا اأن املفهوم فعليًا ينح�رص يف مقايي�ض الر�سا، 
والعمل اخلريي، والإح�سان للنا�ض والزبائن، والإخال�ض للموظف، ول يتطرق اإىل روؤية تنموية تكافلية 

ت�ساركية وم�ستدامة للنهو�ض باملجتمع والتخل�ض من فقره وحالته الالتنموية.
يف  غازي  اأو مب�رصوب  م�سبقًا  مدفوع  ات�سال  بكرت  التربع  هل  املثال  �سبيل  على  نت�ساءل  فاإننا  هنا  من 
ماراثون اأو غريه من تربعات عينية ت�رصف عليها مبالغ طائلة ويافطات للتذكري باملتربع هي فعال تربعات 
تهدف اإىل امل�ساهمة يف التنمية؟ ت�سجع على الإبداع والإنتاج؟ األي�ست جمرد دعاية واإعالن لهذه ال�رصكات؟ 
األي�ست ت�سجيعًا لفكرة ال�ستهالك املجردة - ولي�ض الإنتاج؟ األي�ض من الأجدر بالقطاع اخلا�ض اأن ي�ستثمر 
بالأبحاث التطبيقية؟ ملاذا ننتظر الإبداعات اخلارجية واملوؤ�س�سات الدولية لت�سمم لنا تدخالتنا التنموية؟ 
ملاذا ل يحاول القطاع اخلا�ض دعم نوعية التعليم والبحث العلمي والتطبيقي الذي �سيعود باأغلب الأحيان 
بالفائدة عليه؟ اأم اأن ثقافة ا�ستهالك ال�سلع والأفكار و�سلت اإىل مرحلة الالعودة؟ ملاذا ل ينظر اإىل املبادرات 
ال�سعبية والتطوعية التي متثل مبداأ التنمية وال�ستدامة للمزارعني الفل�سطينيني وال�سامدين على اأر�سهم 

16. http://www.alhayat-j.com/newsite/details.php?opt=7&id=146348&cid=2326
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رغم كل ال�سغوطات، بل ويطورون منتجاتهم وزراعتهم التقليدية؟
اأجرى بحثًا على حوايل ثالثني �رصكة من  اأن  الفل�سطينية)17( وبعد  اأما مركز تطوير املوؤ�س�سات الأهلية 
اأولوية ملمار�سات  العامة على وجه اخل�سو�ض تويل  امل�ساهمة  ال�رصكات  اأن  اإىل  القطاع اخلا�ض تو�سل 
امل�سوؤولية الجتماعية من دوافع دينية، اأو اأخالقية، اأو اإن�سانية تاه املجتمع، ويكون هذا جليًا يف مو�سم 
املنا�سبات الدينية ك�سهر رم�سان مثاًل، اأو كما ح�سل اإبان احلرب على قطاع غزة. كذلك لوِحَظ اأن تعريف 
امل�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات يتباين - كما اأ�سلفنا وقلنا - من �رصكة اإىل اأخرى؛ اإْذ يعتقد الكثريون اأن 
الت�سويق والدعاية لل�رصكة نف�سها جزء من امل�سوؤولية الجتماعية. اأي�سًا فاإن معظم هذه ال�رصكات تطلب 
من ال�سلطة الفل�سطينية حتديد حد اأدنى من الربح ُيقتطع من الأعباء ال�رصيبية وي�ساهم يف �سناديق تخدم 
حاجيات التنمية امل�ستدامة)18(. وبالتايل فاإن اأوجه اللتبا�ض حول مفهوم امل�سوؤولية الجتماعية متعددة 
الجتماعية«  »امل�سوؤولية  اأيقونة  اإيجاد  اأن  فمع  اأي�سًا.  ذلك  على  تدل  لل�رصكات  الإلكرتونية  وال�سفحات 
اأمر �سهل للغاية، اإّل اأن فحواها تده متعلقًا ب�سكل رئي�ض برعايات اأن�سطة ريا�سية، وترفيهية، وثقافية، 
وبع�ض املنح الدرا�سية، وتقارير مليئة بالأرقام وال�سور. فمثاًل هل ثمة م�سوؤولية اجتماعية مرتتبة على 
ق�سى  مهند�سًا  املهند�سني(  نقابة  مع  )بال�سرتاك  توظف  عندما  الهند�سي  املجال  يف  العاملة  ال�رصكات 
اأم اأن جمرد توظيف ال�سخ�ض يدل  خم�ض �سنوات يف الدرا�سة براتب ل يكفي ل�سد موا�سالته وغذائه؟ 
يوظف  اأن  فبمجرد  الوا�سع  باملعنى  ُيفهم  اأن  يجب  كهذا  مثال  الجتماعية؟  بامل�سوؤولية  اللتزام  على 
القطاع اخلا�ض بالتعاون مع نقابة العاملني مهند�سًا جديدًا وفق هذا الرتتيب براتب 250- 400 دينار 
�سيظل  املقرتحة  الزيادة  مع  وحتى  زال  ما  فالراتب  جديدًا«؛  »فقريًا  خلقوا  اأنهم  معرفة  فعليهم  اأردين 
املواطن  ل�سمود  بدعمها  ال�رصكات  العديد من  تفخر  كانت  اإن  الوطني. كذلك  الفقر  ُيحاذي خط  اأو  اأقل 
والقت�ساد الوطني فهل ثمة م�سوؤولية اجتماعية عندما تقوم ب�رصاء املواد اخلام واخلدمات ونق�سد حتى 
تلك املتوفرة يف ال�سوق املحلي من �سوق املحتل، بل وتفتخر بهذا الجناز؟ هل ثمة م�سوؤولية اجتماعية 
عندما يدفع املواطن الفل�سطيني تعرفة من اأعلى التعرفات يف املنطقة عندما ي�ستهلك الكهرباء وُيغرر به 
باأنه �سيح�سل على خ�سم اإن اأثبت اأنه ي�سرت�سد يف ا�ستهالك الكهرباء)19(، األ تفر�ض مبادئ امل�سوؤولية 
الجتماعية مراجعة ال�سعر الأ�سلي والأ�سا�سي للكهرباء وال�سبب الذي جعله مرتفعًا اإىل هذا احلد بدًل من 
التعاي�ض معه واإعطاء املواطن »ت�سهيالت وخ�سومات« للدفع؟ األي�ست هي اإحدى اأ�سمى �سفات امل�سوؤولية 
الجتماعية عندما ت�سمع ال�رصكات ل�سكاوى املواطنني)20( ولتطلعاتهم وتتعامل معها ب�سكل جدي بدًل من 
17.http://www.ndc.ps/uploads/File/Researches/Potentials%20for%20Cooperation%20%20
Partneships%20final%20-%20Arabic.pdf
18. ين�ض القانون على اأن التقلي�سات امل�رصوطة يف �رصيبة الدخل ميكن اأن ُتوثق يف موؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية املعنية بحيث 

ل تزيد قيمة التربعات املقدمة ل�سناديق الزكاة واملوؤ�س�سات اخلريية واملوؤ�س�سات غري الربحية عن 20% من الدخل ال�سايف.
19. http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=494941

20.  الأمثلة كثرية يف هذا امل�سمار ولكل واحد منا ق�سته/ق�ستها. انظر مثاًل: 
http://www.amin.org/articlesphp?t=opinion&id=14128

انظر هنا اأي�سًا لأحد اأوجه الإجنازات املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعية ل�رصكة امل�رصوبات الوطنية-كوكاكول واملزيد من التحليل يف هذا 
امل�سمار: 

-)Murphy and Nelson 2010(
- http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=486893
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اإهمالها وعدم الكرتاث بها؟ رمبا اأمثلة كهذه تعترب خارجة عن ال�سياق ولكننا ُنحاجُّ باأنها يف ال�سياق ذاته؛ 
لأن فهمنا للم�سوؤولية الجتماعية و�سناديقها يجب اأن يكون ُمغايرًا وقائًما  على املعنى الوا�سع وال�سامل، 

ومبتعدًا عن لغة الأرقام املجردة وال�سور؛ لينفذ وي�سبح على �سكل حقائق.
من اأجل اإي�ساح وت�سوير بل رفد فهمنا باأمثلة اأخرى نتو�سع قلياًل اأدناه بذكر اأمثلة اإ�سافية تتعلق بقطاع 
على  منها  وال�رصيبية  احلكومية  بال�سيا�سات  اخلا�ض  القطاع  وعالقة  املحا�سبة،  ومبادئ  الإن�ساءات، 
وجه اخل�سو�ض، واأخريًا كيف اأن مبادئ احلرية والنعتاق يجب اأن تكون يف �سميم فهمنا للم�سوؤولية 
الإن�ساءات  قطاع  يبقى  املثال  �سبيل  فعلى  �سواء.  حد  على  اخلا�ض  والقطاع  لل�رصكات  الجتماعية 
واملقاولني مثاًل حيًا للعالقة ال�سائكة بني القطاعني اخلا�ض والعام، ويوفر مثاًل على �سعف هذه ال�رصاكة 
وه�سا�سة مكوناتها وبنيانها واعتمادها على العن�رص املادي: ول �سرَي يف ذلك؛ لأن الأعمال هي الأعمال 
)Business is business(، ولكن ثمة تناق�ض ما بحاجة لعنونة اأو لفهم وتف�سري؛ َعلَُّه ي�ساعدنا على 
ربطه بامل�سوؤوليات الجتماعية املرتتبة عليه واملتعلقة هنا مثاًل بعن�رص ال�سيادة واملحا�سبة الوطنية. فما 
اأكرثها تلك العت�سامات والر�سائل والدعوات ل�سد املتاأخرات من الديون! وما اأكرثها تلك التف�سريات 
واحلجج التي ت�سوقها احلكومات املتعاقبة لعدم قدرتها على دفع م�ستحقات القطاع اخلا�ض يف موعدها! 
ولكن األ توجد خطورة عندما يهدد القطاع اخلا�ض حكومته مبقاطعة عطاءاتها، بل وبالتقدم ل�سكوى لدى 
اجلهات املانحة؟ األ يوجد تناق�ض ما يف �سلوك القطاع اخلا�ض عندما يقوم بتوقيع العقد مع احلكومة فاإنه 
ي�سكر وبكافة الطرق املمكنة التي ت�سل لالإعالن يف اجلرائد اليومية رئي�ض الوزراء وحكومته وعطاءهم 
و�سخاءهم ودورهم يف بناء الدولة والوطن؛ ولكن عندما يحني موعد الدفع وتتخلف ال�سلطة فرتى القطاع 
مع  ال�رصاكة  »اأين  �سعارات  ورفع  الوزراء  رئا�سة  اأمام  اعت�سامات  ونظم  على حكومته  انقلب  اخلا�ض 
الدولة وقطاع املقاولت ينهار«. واأخطر  القطاع اخلا�ض« و»كيف �سنبني  القطاع اخلا�ض« و»اأين دعم 
والحتاد  املانحة  والدول  الدويل  املجتمع  »مبنا�سدة  التهديد  هي  العت�سامات  هذه  اإليه  و�سلت  ما 
تدفع  ل  باأن احلكومة  واإبالغهم  الفل�سطينية  للحكومة  التمويل  يوفرون  الذين  الدويل  والبنك  الأوروبي 
م�ستحقاتها«)21(. اخلطورة هنا تكمن يف اآلية املحا�سبة )Accountability( والتي تنعك�ض بال�رصورة 
على ال�رصعية )Legitimacy(  والتي ي�سبح مبوجبها املمول واملانح هو املرجعية وهو املانح لل�رصعية 
اأي�سًا، وتتم اآلية املحا�سبة من خالله، ولي�ض على �سبيل املثال من خالل حماكم الدولة/ال�سلطة اأو برملانها 
ل�سناع  مفتوح  موؤرق  �سوؤال  واجلزرة؟  الع�سا  اأو  والفاأر  القط  لعبة  هي  النهاية  يف  اأنها  اأم  �سعبها.  اأو 
القرار واأقطاب القطاع اخلا�ض. بالطبع هذا مثال خمتار ول ميكن تعميمه ب�سكل مطلق؛ لأن من بنى كل 
هذه الأبنية يف ال�سفة الغربية املحتلة هو القطاع اخلا�ض، ولكن اأمثلة �سغرية كهذه تعمل كمنبه ملا هو يف 
الباطن، وهذا ادعاء لي�ض منطلقًا من منطق نظرية املوؤامرة  )Conspiracy theory( ولكن من منطق 
اأن ا�ستمرارية الأمور كما هي )Business as usual and sustaining status quo( اإمنا تعني 

الر�سى بوجود الحتالل وتغييب روح ال�ستباك معه واإنكار بعده الكولونيايل ال�ستعماري الإحاليل.
كذلك فاإن عالقات وميزان القوة وديناميكيتاها ت�سري لنتائج مت�ساربة حول عالقة القطاع العام )ال�سلطة 
21. http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=379843
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الفل�سطينية( بالقطاع اخلا�ض، ويبدو اأن القطاع اخلا�ض ميلك العديد من الو�سائل و)الكروت( لل�سغط 
على احلكومة من اأجل تغيري �سيا�ساتها التي ل ت�سب يف م�سلحته، ويبدو اأي�سًا اأن الدور الذي اأعطته 
 Leverage for( اأحيانًا  اإىل البتزاز  نفوذًا معينًا قد ي�سل  للقطاع اخلا�ض قد منحه  نف�سها  احلكومة 
blackmailing(. فالقرو�ض التي يقدمها القطاع امل�رصيف للحكومة من اأجل �سد عجزها ودفع الرواتب 
مل تكن - ولن تكون - دون ثمن �سيا�ساتي، والنهج الذي تبنته ال�سلطة مبنح القطاع اخلا�ض دورًا قياديًا 
يلزمها �سيا�ساتيًا مبنح كافة الت�سهيالت وطرق ت�سجيع ال�ستثمار للقطاع اخلا�ض والتي قد ت�سل لتغيري 
�سيا�سة مالية اأداتية بني ع�سية و�سحاها، وما حالة تعديل قانون �رصيبة الدخل يف بداية هذا العام اإل مثاٌل 
حيٌّ على ذلك، وقد ك�سفت ديناميكيات القوة وجزء من وجه العالقة بني القطاع اخلا�ض والعام يف املرحلة 
الفيا�سية. فبعد اأن كان الإيحاء اأن العالقة مثل »ال�سمنة ع الع�سل« اإل اأن ت�رصيحات بع�ض اأقطاب القطاع 
اخلا�ض توحي بغري ذلك، وما بني »النقا�ض واحلوار« حول ميزان القوى وامل�سالح يظهر جليًا مرة اأخرى 
غياب البعد التنموي وغياب احلقوق القت�سادية الأ�سا�سية للمواطن، وتعطى الأولوية »حلقوق ال�ستثمار 
وال�رصكات واأ�سحاب روؤو�ض الأموال«. نظريًا على الأقل؛ لأن ثمة اإ�سكالية ثقة فيما يتعلق بفعل ال�سلطة 
اأو احلكومة؛ فاإن التعديالت التي اقرتحت واأقرت ثم األغيت اأو ُعلقت فيما يتعلق بتعديالت �رصيبة الدخل 
بداية هذا العام هدفت اإىل تخفي�ض العجز املايل الذي تعانيه ال�سلطة وتبني نهج ت�ساعدي بحيث تلتزم 
باملعادلة الب�سيطة )من يّح�سل اأكرث - �سواء اأكانوا اأفرادًا اأو �رصكات - يدفع اأكرث(، وبالتايل ال�سري يف 
طرق توزيع اأعدل للدخل والرثوة ول �سري يف ذلك، مرة اأخرى نظريًا على الأقل. اإل اأن هكذا �سيا�سات مل 
َتُرق لكربيات �رصكات القطاع اخلا�ض؛ فحاربتها بكل الطرق املمكنة التي كان من بينها الإيحاء ب�سحب 
ال�ستثمارات اأو جزء منها، وعدم امل�سي قدمًا يف العديد من ال�ستثمارات اجلديدة من منطلق الحتجاج 
معر�ض  ففي  اخلا�ض.  القطاع  اأعمدة  اأحد  و�سفها  كما  الفل�سطينية  لل�سلطة  العرجاء«  »ال�سيا�سات  على 
رد املدير التنفيذي ل�رصكة باديكو القاب�سة لتو�سيح ال�سبب والتربير الذي دعا القطاع اخلا�ض ملحاربة 
�سيا�ساته  وتناق�ض  تقو�ض  فيا�ض  حتركات  اإن   ... ونحارب  نرد  »�سوف  قال:  الدخل  قانون  تعديالت 
اقت�ساد ه�ض مكبل  للنمو القت�سادي يف  القطاع اخلا�ض وا�ستثماراته كمحرك رئي�ض  لت�سجيع  الداعية 
اإىل  و�ستقود  النظر  ق�سرية  �سيا�سات  هي  فيا�ض  �سيا�سات   ... اإ�رصائيلية  اإغالق  و�سيا�سات  باإجراءات 
تراجع اقت�سادي بعد عدة �سنوات من حتقيق منو اقت�سادي؛ لأن الأخذ من الأغنياء يعني ا�ستثمارات 
اأقل يف ال�سوق املحلي؛ وبالتايل توظيف اأقل ... وباملح�سلة فاإن خلق فر�ض عمل وتوظيف اأقل يعني كذلك 

�رصائب اأقل على مدار �سنتني اأو ثالث قبل اأن توؤدي بب�ساطة اإىل ك�ساد اقت�سادي«)22(.
للقول:  نف�سه  لباديكو  التنفيذي  املدير  دعت  جمة  تعقيدات  طياتها  يف  حتمل  التي  الب�سيطة  املعادلة  هذه 
»نحن دائما نتعامل مع حكومات �سيا�ساتها عرجاء، وعلى مدار ال�سنوات الأربع املا�سية مل يكن هناك 
�سبط للنفقات َوَتَف�ضٍّ وا�سع للتوظيف وعلى ال�سلطة اأن تابه ذلك .. ل ي�ستطيع اقت�ساد ال�سفة وغزة 
اأن يتحمل هذه التكلفة ول ي�ستطيع القطاع اخلا�ض اأن يحل م�سكلة ال�سلطة وحده«. كذلك فاإن الأو�ساع 
املعقدة - والكالم للمدير التنفيذي لباديكو - »ولََّدْت قلقًا لدى القطاع اخلا�ض، ونحن بحاجة لأن يكون 

22. http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10057858
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لدينا �رصكاء يف ال�سلطة من اأجل طماأنتنا وتهدئة قلقنا، واأن يقولوا لنا اإىل اأين نحن ذاهبون ... يجب على 
ال�سلطة اأن تراعي احتياجات امل�ستثمر وتراعي م�سدر قلقه؛ لأن هناك م�سدر قلق كبري، وهو الحتالل، 

فكيف احلال يف ظل فر�ض �رصائب واأمن غري م�ستقر«)23(؟
اإجرائيًا  ولي�ض  �سيا�ساتي،  هو  ال�سلطة  مع  فاخلالف  وا�سحة؛  كانت  املطاف  نهاية  يف  فالدعوة  وبالتايل 
احلوار  اأن »خالف  حليلة  اأو�سح  فقد  والروؤيا،  الأهداف  بالأولويات وو�سوح  متعلق  اأي�سًا  وهو  فقط، 
التخفي�سات؟ ونريد  اأين �ستقودنا هذه  اإىل  الوا�سحة للحكومة والتي تخربنا:  ال�سيا�سة  املايل هو غياب 
... يجب و�سع خارطة طريق  ل؟  اأم  الزراعة والأغوار  تريد وتنوي دعم  تو�سيحات من احلكومة: هل 
لالإ�سارة  هنا  اأُْبِرَز  اأي�سًا  املثال  هذا  اإن  بالقطاع اخلا�ض«.  العامة وعالقتها  بال�سيا�سات  تتعلق  وا�سحة 
اإذ يبدو جليًا مقدار انعدام الثقة بني الطرفني،  اإىل تناق�سات العالقة ما بني القطاعني اخلا�ض والعام؛ 
وخا�سة من ِقبل القطاع اخلا�ض الذي ل يثق بقدرة و�سيا�سات احلكومة، ول يعول عليها، والذي بدوره 
الذي  النار  واإطالق  الأحداث  فبعد  املثال ل احل�رص:  �سبيل  العالقة هذه. فعلى  يدل على مقدار ه�سا�سة 
ح�سل يف حمافظة جنني موؤخرًا والذي ما زالت »التحقيقات« جارية فيه �سارع القطاع اخلا�ض مبطالبة 
باإثارة ال�سكوك على قدرة ال�سلطة على »�سبط الأمن«؛ فقد  احلكومة ب�سمان الأمن، بل بدوؤوا بعجالة 
على  مريح  والو�سع غري  م�ساريع جديدة  يف  ن�ستثمر  اأن  ن�ستطيع  »ل  اأي�سًا:  ذلك  على  معلقًا  قال حليلة 
اأيدي كل  باأن ت�رصب بيد من حديد على  التي وعدت  ال�سلطة  اإجراءات  .. ونحن نراقب  الأ�سعدة  كافة 
اخلارجني عن القانون يف اأعقاب حادثة جنني التي دقت ناقو�ض اخلطر، واأثارت ال�سك حول القدرة الأمنية 
على فر�ض الهدوء وحماية ال�ستثمارات والأموال التي ن�سخها من اأجل البناء يف هذا الوطن«. حادثة 
كهذه هزت القطاع اخلا�ض تو�سح �سطحية العالقة. كذلك فهي تدل على اأن القطاع اخلا�ض ما زال يطمح 
باملزيد من املحفزات والت�سجيعات، وتو�سح الفجوة بني متطلباته وبني ما تعر�سه احلكومة، فكما قال 
اأحدهم فالقطاع اخلا�ض يركب الطائرة والقطاع العام يركب ال�سلحفاة. ولكن ال�سوؤال املطروح: األي�ست 
هذه باحلالة ال�رصيالية باأن يتم الطلب من �سلطة ل متلك �سلطة حقيقة على الأر�ض جلب ال�ستقرار؟ واألي�ض 
وحالة  احتالل  ظل  يف  ونحن  اخلا�ض  للقطاع  ا�ستقرار  �سمانات  عن  التحدث  العبثية  بل  ال�رصيالية  من 
كولونيالية وقمع متعدد الأوجه والأ�سباب؟ اأمل يحن الوقت لتغيري املعادلة هذه وال�رصوط واملتطلبات من 
اأجل انخراط اجلميع يف حالة ن�سالية م�ستمرة يكون عمل القطاع اخلا�ض يف جوهرها واأحد �سماناتها؟ 
اأي�سعب علينا ال�سرت�ساد وتذكر النتفا�سة الأوىل لن�سرتجع مقومات بناء اقت�ساد �سمود ومقاومة؟ هذه 
الأ�سئلة تطرح هنا من اأجل َم�سكلة اإ�سافية للعالقة ما بني حالة ال�ستقرار املطلوبة وحالة التحرر واإنهاء 
اإدامة الو�سع الراهن والتعاي�ض  الحتالل. فخلق حالة ا�ستقرار يف ظل احتالل يعني مبوجب التعريف 
مع »م�سكنات الو�سع والآلم«، وال�ستمرار يف البتعاد عن معاجلة امل�سكلة الرئي�سة وبذورها الأ�سا�سية، 
وما النهج الرباغماتي ال�سيا�سي اإل عامل م�ساعد، بل �سامن لدميومة خلق »حالة ال�ستقرار« بدياًل حلالة 

اإنهاء الحتالل وحتقيق جزء من ال�سيادة وال�ستقالل ال�سيا�سي والقت�سادي.
»للم�سوؤولية  ال�سامل  باملعنى  واملتعلقة  اليومية  اخلا�ض  القطاع  ممار�سات  من  العديد  فاإن  بالنهاية 
23. http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=486147
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الجتماعية« ت�سعه على املحك ويف موقف دائم للت�ساوؤلت والتي توؤثر يف الثقة به و�رصعيته والنطباع 
املر�سوم عنه يف ذهن املواطن. بالطبع فاإن القطاع اخلا�ض، ولي�ض احلكومة فقط، يجب اأن يكون ُم�ساَءًل 
اأن يكون �سفافًا ومف�سحًا لي�ض  وحُما�َسبًا من ِقبل ال�سعب وموؤ�س�ساته ومنظمات املجتمع املدين ويجب 
فقط حلملة الأ�سهم )Stockholder( واإمنا لكافة املعنيني )Stakeholders(. فالعديد من املمار�سات 
ال�سوق احلر،  للغة  الغلبة  اأن  عن  تنم  بب�ساطة  اأنها  اأو  �سذاجة  اأو  تنم عن جهل  اأنها  اإما  والتي  اليومية 
وبالتايل لي�ض لها عالقة »بهوية« طالب اخلدمة اأو ال�سلعة حتى لو اأنه كان حمتلك اأو اأنها وهنا الأخطر 
القطاع اخلا�ض لالإجابة  اأقطاب  لبع�ض  لذلك. وهذا �سوؤال مفتوح  متواطئة ب�سكل مق�سود وهي مدركة 
عليه؟ فعلى �سبيل املثال ل احل�رص اأي�سًا، ومن اأجل تو�سيح النقطة اأعاله فكيف ميكن تربير ن�رص اإعالن 
يهودا  والأبنية يف  والقرى  املدن  تنظيم  »ب�ساأن  الأوىل  الوطنية  الإ�رصائيلي« يف اجلريدة  الدفاع  »جلي�ض 
وال�سامرة«)24(؟ بالطبع فهذا الإعالن مل يكن الأول على الإطالق ولكن األ يجب اأن ن�ساأل اأنف�سنا اإن كانت 
اإعالناتها، فكيف بنا نن�رص  العاملية تقاطع ال�رصكات الإ�رصائيلية ول تن�رص  العديد من كربيات اجلرائد 
املال  قوة  منطق  اأن  اأم  �رصعنتها؟  ونحارب  نقاطع  اأن  علينا  يجب  األ  الع�سكرية؟!!  موؤ�س�ستها  اإعالنات 
ميلك تربيرًا اآخر لذلك؟ خطورة اإعالنات كهذه تكمن باأنها ت�ساهم يف ت�سكيل الوعي واخلطاب، وبالتايل 
تراكمه ميثل اعتياده، واعتياده ميثل دميومته، ودميومته متثل التعاي�ض معه وعدم اخلال�ض منه، وكل 
هذا بالطبع مرتبط باملعنى ال�سامل للم�سوؤولية الجتماعية لل�رصكات تاه اأبناء جمتمعها. اأما فيما يتعلق 
باحلريات فاملثال الذي ح�سل موؤخرًا والذي مبوجبه مت اإغالق بع�ض ال�سفحات واملواقع الإلكرتونية التي 
اأ�سلفنا فاإن التنمية تعني  اأمام م�سوؤولياته املجتمعية. فكما  كان القطاع اخلا�ض جزءًا منها اإمنا ت�سعه 
احلرية، وعندما ي�ساهم القطاع اخلا�ض بقمعها فهو ي�ساهم بتعزيز حالة الالتنمية. ف�رصكة الت�سالت 
وجمموعة ح�سارة على �سبيل املثال �ساهمتا بذلك وب�سكل مبا�رص بر�سوخهما لقرارات النائب العام - 
عمل  بتعطيل  وقيامهما  التقنية)25(.  والتحاليل  والدرا�سات  الإخبارية  التغطيات  بع�ض  اإليه  اأ�سارت  كما 
واإغالق بع�ض املواقع الإلكرتونية. مع اأن البع�ض يعترب هذا املثال �سطحيًا ولي�ض بالأهمية اإذا ما قورن مبا 
تقدمه جمموعة الت�سالت من خالل جمعيتها مثاًل من تربعات وهبات ورعايات، ولكننا ُنحاجُّ هنا بعك�ض 
ذلك، وذلك من منطلق فهمنا ملاهية العملية التنموية؛ فتقييد احلريات اأخطر من عدم وجود ممول وراٍع 
لفعالية ما كتح�سري �سحن كبري من التبولة مثاًل وتقييد خيارات النا�ض يجعلهم اأكرث قربًا للفقر لأن الفقر 
لي�ض فقر املال فح�سب واإمنا فقر القدرات اأي�سًا، اأو بكلمات اأخرى فاإن الفقر الفل�سطيني »لي�ض فقر عدم 

.)UNDP 2010( »الكفاية ولكنه فقر ال�سعف
اإذن فما نحتاجه فعليًا هو التوقف عن ا�ستخدام مفاهيم امل�سوؤولية الجتماعية كورقة توت وغطاء دخاين 
اإفرازاتها واأعرا�سها. املطلوب هو  يحيدنا عن عنونة جذور امل�سكلة والكتفاء بالدوران حولها وعنونة 
ا�ستخدام الأدوات املختلفة التي ميلكها القطاع اخلا�ض ومنها �سناديق امل�سوؤولية الجتماعية للم�ساهمة 
يف التحرر والنعتاق واإحداث تغيري حقيقي يوؤدي اإىل تنمية م�ستدامة ت�سع الإن�سان الفل�سطيني وق�سيته 

ون�ساله يف �ُسلب عملها وروؤيتها.
24. http://www.alquds.com/pdfs/pdf-docs/2012/5/29/page22.pdf
25. http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=478726
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اأ- التمويل الدويل للقطاع اخلا�ص: بيئة »ا�ستثمارية« م�سجعة اأم اإنهاء الحتالل؟

تبنت ال�سلطة الفل�سطينية منذ ن�ساأتها �سكاًل من اأ�سكال النموذج النيوليربايل )واإن كان بنكهة فل�سطينية- 
انظر الرتتري وال�سقاقي 2012( لتحقيق النمو القت�سادي والتنمية. وحلم �سانعو القرار الفل�سطيني 
كونغ  وهونغ  �سنغافورة  باقت�ساد  اأ�سبه  اقت�ساد  اإىل  اقت�ساده  بتحويل  الوطن  اأر�ض  اإىل  عودتهم  فور 
معتمدين على اأ�س�ض �سيا�سات »اإجماع وما بعد اإجماع وا�سنطن«، وقد اعُتِمَدْت هذه الأ�س�ض نتيجة لرغبة 
ال�سلطة يف تبني اخلطاب الأيديولوجي املقبول لدى جمتمع املانحني الذي �سي�سهل اإمكانية احل�سول على 
الدعم املايل وال�سيا�سي كما اعتقدوا. وقد قام هذا النموذج املتبنَّى على �سيا�سات )اخل�سخ�سة، وحترير 
التجارة والأ�سواق، وال�ستقرار ... اإلخ( والتي يتمتع فيها القطاع اخلا�ض بدور قيادي لعملية التنمية 
والقابلية  الكفاءة  القت�سادية وفق ح�سابات  العمليات  مناخ �سوق حرة، وتتم  القت�سادي يف  والن�ساط 
)الدولة/ العام  القطاع  دور  اأما  املثال(.  �سبيل  على  الزراعي  القطاع  اإهمال  اأ�سباب  )اأحد  القت�سادية 
ال�سلطة( فهو فقط يف خلفية هذه الن�ساطات كراٍع عام وم�سّهل يف احلد الأدنى. اأي اأن ما ح�سل هو تاوز 
واإهمال مرحلة اإن�ساء قطاع عام يوؤ�س�ض لعملية تنموية قوية، و�سبب ذلك ب�سيط، فاإطار اتفاقية اأو�سلو مل 
ُيعِط ال�سلطة الفل�سطينية اأي قدر حقيقي من ال�سيادة وال�سيطرة، ولأن م�رصوع »بناء الدولة« يف البدايات 
زبائني )يل مور  ريعي  �سخ�ساين فرداين  واإداري معقدة ومنط حوكمة  مايل  ف�ساد  ب�سبكة  موؤطرًا  كان 

.)Taghdisi-Rad 2010. Brynen 1995.2000 . 2004 2008؛ خان واآخرون
للقطاع  الطليعي  الدور  على  التنموية   - القت�سادية  وخططها  الفل�سطينية  ال�سلطة  اأكدت  فقد  وبالتايل 
اخلا�ض، وقد حثت جمتمع املانحني منذ البدايات على دعم هذا القطاع وت�سجيع ال�ستثمار يف فل�سطني من 
اأجل متكني النا�ض وامل�سي يف العملية ال�سلمية، وبالطبع فاإن جمتمع املانحني بكل ممار�ساته ونفوذه قد 
َغذَّى هذا التوجه ودعم اأو يدعم القطاع اخلا�ض بعدة اأوجه؛ اإما على �سكل هبات، اأو �سمانات قرو�ض، اأو 
تطوير اإمكانيات وقدرات، اأو لتح�سني البيئة ال�ستثمارية، اأو الدعم املبا�رص للقيام بتقدمي خدماتهم التي 
ي�سرتيها املواطن وما اإىل ذلك. وقد كان توجه ال�سلطة الفل�سطينية وجمتمع املانحني موحدًا ومن�سجمًا  يف 
هذا ال�سدد؛ اإذ اإن الفهم اعتمد على فر�سية ب�سيطة، وهي اأن املجتمع الفل�سطيني بحاجة اإىل الإح�سا�ض 
بعوائد ال�سالم )Peace Dividends( عن طريق زيادة الأعمال واحلراك التجاري؛ وبالتايل فهذا يوؤدي 
اإىل �رصعية اأكرب لل�سلطة وملنظومة اأو�سلو ويدعم ال�ستقرار والذي يوؤ�س�ض لعملية ت�سوية �سلمية. فر�سية 
النقا�ض  من  للكثري  حتتاج  ل  ال�ستعمارية  واحلالة  القوى  ميزان  تتنا�سى  كهذه  �ساذجة  ورمبا  ب�سيطة 
لدح�سها؛ فبمجرد الرجوع بالذاكرة واملرور على الأحداث على مدار العقدين الأخريين ي�ستطيع املرء 
»الروؤية  اأنَّ  دومًا  ال�سلطة  ْت  حاجَّ فقد  الأحوال  كل  على  ولكن  وفر�سيات.  �سيا�سات  هكذا  ف�سل  اإدراك 
القت�سادية الفل�سطينية ت�سعى خللق اقت�ساد �سوق حر مزدهر ومتنوع يقوده قطاع خا�ض رائد، ويكون 
اقت�سادًا من�سجمًا مع اقت�ساديات العامل العربي، ومفتوحًا على الأ�سواق الإقليمية والدولية، والذي يوفر 
الفل�سطينية 2007:18(. ومنذ  )ال�سلطة  القت�سادية ملجتمع حر ومت�ساٍو ودميقراطي«  الأ�س�ض  بالتايل 
تاأ�سي�سها فمنحى اخلطاب اأ�سبه بالثابت، والذي يحاجُّ باأن ال�سلطة الفل�سطينية ت�سعى لت�سجيع القطاع 
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اخلا�ض، و�سن القوانني لت�سيري اأمور النهو�ض به، وعلى ا�ستعداد تام لإزالة كل العقبات التي تعرت�ض 
عمل القطاع اخلا�ض، واإزالة العقبات التي قد ي�سعها البع�ض، اأو ما ي�سبه العراقيل على حد تعبري رئي�ض 
ال�سلطة الفل�سطينية. باخت�سار فقد خل�سها اأبو مازن موؤخرًا عندما قال: »نريد للقطاع اخلا�ض اأن ينمو 

وي�سهم يف تنمية الوطن، وما حتتاجونه من دعم وم�ساندة وت�سهيالت نحن جاهزون لتقدميه«)26(.
هذا »العر�ض الدائم« يتجلى مثاًل يف وجود ملف مدينة روابي على اأجندة املفاو�سات، اأو مثاًل ملف �رصكة 
العرب  الأعمال  لرجال  ت�ساريح  ا�ست�سدار  وبعدها  جوال،  �رصكة  اأبراج  وقبلها  لالت�سالت،  الوطنية 
وهكذا. كذلك ومع كل وزير اقت�ساد جديد؛ فمن املالحظ اأن القطاع اخلا�ض على راأ�ض �سلم الأولويات؛ 
جمتمع  فيها  طالب  بت�رصيحات  علينا  اأطل  حتى  مهامه  مبمار�سة  بداأ  قد  وبالكاد  اجلديد  الوزير  اإن  اإذ 
العاملية،  التجارة  اإىل منظمة  فل�سطني  املبذولة لن�سمام  اإطار اجلهود  ببذل مزيد من اجلهد يف  املانحني 
واأي�سًا دعا جمموعة الدول املانحة لت�سميم برامج داعمة للقطاع اخلا�ض)27(. اإذن ففي ال�سق الأول من 
املعادلة ثمة ثبات �سيا�ساتي من طرف ال�سلطة الفل�سطينية يوؤ�س�ض لتدخل �سهل من ِقبل جمتمع املانحني 
يف �سوؤون القت�ساد الوطني، ويف ال�سق الثاين من املعادلة جمموعة الدول املانحة تقدم دعمها املايل ح�سب 
اأجندة ال�سلطة - كما يدّعون - وهنا يتقاطعان يف الأجندة. بالطبع امل�سكلة الرئي�سة يف هكذا توليفة هي 
اأيديولوجية ومفاهيمية و�سيا�ساتية و�سيا�سية، خا�سة اإذا ترافقت كما هو احلال يف الو�سع الفل�سطيني 
الفقر والبطالة والالم�ساواة  اأ�سباب  الف�سل يف عنونة  التنموية، مع ا�ستمرار  باختالل يف ميزان العملية 
الفل�سطينية. وبالتايل فعلى هذا الأ�سا�ض عمل جمتمع املانحني يف ظل وجود ت�سجيع حكومي حملي لهم، 
اأجل  من  وم�ساريعه  وبراجمه  اخلا�ض  القطاع  يف  ت�ستثمر  التي  الربامج  ت�سميم  يف  واأبدعوا  ومتادوا 
ال�ستثمار يف العملية ال�سلمية؛ فالهدف نبيل كما يوحي، ولكن اخلوف اأن تكون التبعات �رصيرة و�سارة. 
بالطبع ل نحاجُّ هنا اأننا �سد ريادية الأعمال التي حتظى بدعم دويل اأو �سد الرياديني واملبادرين ول�سنا 
الق�سايا  عن  الهتمام  ويحيد  ن�سبيًا«  »�سهل  هو  املجال  هذا  دعم  اأن  نخ�سى  ولكننا  اخلالق  العمل  �سد 
الأ�سعب؛ كذلك فاإن دعم القطاع اخلا�ض بال�سكل الذي ح�سل ويح�سل ي�ساهم ب�سكل مبا�رص وغري مبا�رص 
بدميومة الحتالل وحتى ماليًا؛ وبالتايل وكما �رصح اأحد العاملني ال�سويديني يف اإحدى املوؤ�س�سات الدولية 

 .)Hever 2008( »فقد »خلقنا اأرخ�ض احتالل من خالل دعمنا له باأموالنا وب�سمتنا
وبالتايل فالتمويل الدويل للقطاع اخلا�ض اأخذ اأ�سكاًل وو�سائل كثرية، وقد »تفنن« املمولون و�رصكاتهم 
واأبدعوا يف ابتكار برامج وم�ساريع وخدمات و�سلع، وجلبوا الكثري من خربائهم من اأجل ذلك مل�ساعدة 
بها  وُي�رصب  اأجنحها  اأحد  اأنها  على  ُت�سَور  والتي  امل�ساريع  تلك  اأحد  الفل�سطيني.  اخلا�ض  القطاع 
 The Palestinian Facility for New Market( جديدة)28(  اأ�سواق  تطوير  م�رصوع  هو  املثل 
( والذي مبوجبه قام البنك الدويل مبنح »منحة« لوكالة التنمية الربيطانية   Development-FNMD
)DfID( والتي بدورها قامت بقيادة امل�رصوع مبوازنة جممعة بحوايل ثمانية ماليني جنيه اإ�سرتليني، 

26. http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=494709
27. http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=494817
28. http://www.fnmd.ps/index.php/
http://projects.dfid.gov.uk/project.aspx?Project=114107
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وقامت ال�رصكة الأمريكية �رصكة البدائل التطويرية )DAI( باإدارته، وكان امل�رصوع ملدة اأربع �سنوات 
انتهى موؤخرًا يف اأيار 2012. اخرتنا هذا امل�رصوع هنا والذي يرمي لتطوير القطاع اخلا�ض وباخل�سو�ض 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة احلجم )SMEs(؛ من اأجل الإ�سارة اإىل اإ�سكالية هكذا م�ساريع حتى لو اأنها 
�ُسنفت كق�س�ض جناح يف عيون املنفذين وامل�ستفيدين، وكيف اأنها حتقق نتائج طيبة على امل�ستوى التقني 
للقطاع  الدويل«  »التمويل  ت�ساوؤلت عدة عن دور  الكلي يطرح  العام  امل�ستوى  تاأثريها على  ولكن حتليل 
ال�سامل وامل�ستدام  النمو القت�سادي  باأن  الإميان  املعادلة ومن منطلق  الأول من  الطرف  اخلا�ض. ففي 
هذا  اأُن�ِسَئ  العاملة  القوى  من  املتزايدة  الأعداد  امت�سا�ض  على  قادر  قوي  خا�ض  قطاع  وجود  يتطلب 
امل�رصوع من اأجل امل�ساعدة يف تقليل تاأثري عن�رص املخاطرة يف بيئة �رصاع كفل�سطني، ولت�سجيع املن�ساآت 
اأ�سواق جديدة حملية وخارجية. وبالفعل فعلى  اإىل  اأخرى جديدة والنفاذ  على تطوير منتجاتهم وخلق 
مدار ال�سنني الأربعة ال�سابقة خدم هذا امل�رصوع حوايل 226 من�ساأة حملية، وخلق حوايل 900 وظيفة 
جديدة وزاد عدد املن�ساآت التي طورت منتجاتها اأو خلقت اأخرى جديدة، وزادت من مبيعاتها وت�سديرها، 
 Business( تارية  ا�ست�سارية  خدمات  على  احل�سول  يف  الرغبة  متلك  التي  ال�رصكات  عدد  وزادت 

Service Providers-BSPs( )البنك الدويل 2012()29(.

الأرقام  خلف  خمباأة  تبقى  اأن  ميكن  ل  جوهرية  اإ�سكاليات  على  يدل  املعادلة  من  الثاين  الطرف  ولكن 
اأو الوكالة  اأدبيات امل�رصوع �سواء تلك ال�سادرة عن البنك الدويل  اأعاله. فمراجعة  واملوؤ�رصات الوردية 
الإ�رصائيلي،  الع�سكري  الحتالل  لذكر  املبا�رص  بتجنبها  اأخرى  مرة  القارئ  ت�سدم  للتنمية  الربيطانية 
وتكتفي بالتحدث عن قيود على احلركة اأو �سعوبة يف الت�سدير. اخلطورة يف هكذا توجهات تكمن باأنها 
توحي للعامل وللحكومات الداعمة اأن الأو�ساع يف فل�سطني هي على ما يرام ولكن ثمة منغ�سات هنا وهناك 
�سنعمل على حلها. وبالتايل فهي تخلق �سورة مغايرة للواقع وتتجنب اخلو�ض يف الأ�سا�ض اجلذري لتلك 
امل�رصوع  فهذا  اأي�سًا  العن�رصي.  الإحاليل  الكولونيايل  الع�سكري  الحتالل  بوجود  املتمثلة  ال�سعوبات 
هذا  يتغنى  فمثاًل  اخلا�ض؛  للقطاع  نوع  هكذا  ميثلها  التي  والنتقائية  الرباغماتية  ملدى  ي�سري  كمثال 
امل�رصوع اأنه تغلب على معوقات احلركة من خالل اإح�سار طواقم امل�ساريع من غزة اإىل ال�سفة الغربية 
ا�ستقالليته  على  احلفاظ  ا�ستطاع  امل�رصوع  هذا  باأن  يتغنى  ذلك  من  اأكرث  بل  عمل)30(  ت�ساريح  مبوجب 
وتنب التعامل مع ال�سلطة الفل�سطينية خ�سو�سًا تلك التي كانت حتت �سيطرة حركة حما�ض، وهذا ل 
29. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/20
12/01/16/000333038_20120116034042/Rendered/PDF/663110BRI00PUB0ckNote520C
onflictPSD.pdf

غزة  من  فل�سطيني  اأعمال  ورجل  تاجرًا   8411 اأن حوايل   )COGAT( املناطق«  يف  احلكومة  اأعمال  »تن�سيق  تدعي وحدة   .30
يهودا   - الإلكرتوين  موقعهم  على  يقولون  كما  )اأو  الغربية  ال�سفة  زاروا  منهم  والعديد  عمل،  كزيارات  اإ�رصائيل  زاروا  قد 
وال�سامرة-( من اأجل تعزيز التجارة والأعمال بني املناطق اجلغرافية الثالث. �سوؤال اآخر مفتوح للقطاع اخلا�ض والتجار ورجال 
الأعمال وموؤ�س�ساتهم التمثيلية املختلفة وحبذا لو اأننا ن�سري يف اتاه عك�سي بحيث ي�سبح امل�ستفيدون من »اقت�ساد ال�رصاع« قلة 

قليلة ول يقدرون بالآلف يف غزة وحدها. للمزيد انظر مقالة عمرية ها�ض على الرابط:
http://www.haaretz.com/misc/iphone-article/israel-is-doing-everything-to-separate-
gaza-west-bank.premium-1.432020

وللمزيد من التفا�سيل حول وحدة »تن�سيق اأعمال احلكومة يف املناطق« )COGAT( انظر املوقع الإلكرتوين التايل:
 http://www.cogat.idf.il/894-ar/Matpash.aspx
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يوؤ�رص فقط اإىل تواطوؤ هكذا م�ساريع يف اإدامة النق�سام ورف�ض اإرادة ال�سعب الفل�سطيني، واللتفاف عليها 
مب�ساعدة اأقطاب فل�سطينية اأخرى، ولكنه اأي�سًا يدل على اأن جمتمع املانحني واملمولني و�رصكاتهم تعمل 
مبعزل عن خطط ال�سلطة الفل�سطينية، اأو حتاول تطويعها عنوة، ووجود بع�ض موؤ�س�سات ال�سلطة كوزارة 
اأمام عيون  القت�ساد الوطني يف هذا امل�رصوع مثاًل هو �سكلي بامتياز، وفقط لإعطاء نوع من ال�رصعية 
رجالت و�سيدات برملانات الدول املانحة. اأ�سف اإىل كل هذه الإ�سكاليات م�ساألة البريوقراطية التمويلية، 
اإىل هيكلية  اأنف�سهم ول�رصكاتهم الأجنبية ومل�ست�ساريهم، وبالنظر  وكم ير�سح من هذه املاليني للممولني 
امل�رصوع فاإنه ميكن مل�ض الن�سبة املئوية الرزينة التي رجعت اإىل البلدان الداعمة وموؤ�س�ساتها. فوق كل 
وبالتايل  وق�سرية  حمدودة  زمنية  لفرتة  م�رصوع  جمرد  املطاف  نهاية  يف  تبقى  هذه  النجاح  فق�سة  هذا 
فعن�رص ال�ستدامة والدميومة غائبا متامًا فيها؛ فمثاًل يف هذا امل�رصوع مت اإ�ساعة �سنتني من عمر امل�رصوع 
اأي ن�سف فرتة امل�رصوع من اأجل التح�سري وال�ستعداد له كتح�سري املدونات والآليات، اأي اأنه مع بدء 
التنفيذ الفعلي للم�رصوع كان على القائمني عليه البدء باإعداد مناذج وتقارير اإغالقه. هذه الإ�سكالية يف 
ال�ستدامة مرتبطة اأي�سًا بفهم هذه املوؤ�س�سات الدولية ال�رصيكة للقطاع اخلا�ض لفهمها املرتبط باملرونة. 
كمثال  ال�رصيعة  ال�ستجابة  عليهم  كان  واحلركة  والتنقل  العمل  الحتالل  �سّهل  كلما  باأنه  حُتاجُّ  فهي 
اأن عملهم  اإن هذا يعني  اإذ  اإىل غزة؛ وبذا فهم يخلطون فكرة املرونة بفكرة امل�رصوطية؛  ت�سهيل املرور 
اأن ادعاءهم باملرونة يتعار�ض  ِبلة  م�رصوط بح�سن نية �سلطات الحتالل الإ�رصائيلي، ومما يزيد الطني 
الدولية. باملح�سلة  املوؤ�س�سات  مع كل البريوقراطيات الطويلة وامل�ستغرقة للوقت والتي متتاز بها تلك 
ويبقي  عط�سان،  ويرجعه  البحر  اإىل  �سخ�سًا  معه  ي�سطحب  مبن  اأ�سبه  كهذا  م�رصوع  فوجود  النهائية 
ال�ساحة الفل�سطينية حقل تارب متناثرة ل توؤ�س�ض اأو تبني، بل رمبا حتقق جناحات غري م�ستدامة هنا 
اأنف�سهم - ماليًا - منه كما ي�ستفيد بع�ض  وهناك. على النطاق الأو�سع م�رصوع كهذا ي�ستفيد املمولون 
ا�ستثمارًا م�سرتكًا؛ فتجارب  اأم  اأكان ميثل دعمًا ماليًا  تاأطري �سواٌء  اإعادة  اإىل  الفل�سطينيني منه، بحاجة 
ال�سني يف اإفريقيا مثاًل ومع كل الآراء املتباينة حولها اإّل اأنها ل تدعي دعم اإفريقيا، بل اأنها ت�ستثمر فيها. 
رمبا اإعادة تاأطري كهذه يف احلالة الفل�سطينية �ستفرز نتائج خمتلفة وتبعدنا عن وهم ال�ستثمار املتخيل يف 

العملية ال�سلمية.
اإلقاء ال�سوء على تلك الأوجه العديدة  اأوجه هذا الدعم متنوعة ومتعددة وما يهمنا يف هذه الدرا�سة هو 
التي ت�سبب ال�رصر ول تلتزم مببادئ عدم اإحداث ال�رصر)Do No Harm( )31( عن طريق اإعطاء بع�ض 
الأمثلة والتف�سريات كاملثال اأعاله والأمثلة الالحقة اأدناه. الهدف الرئي�ض من هكذا اختيار »منحاز« هو 
حماولة جلب النتباه والنظر اإىل اأمور قد تكون اعتيادية اأو يومية، ويتم التغا�سي عنها بحجج خمتلفة، 
تنا�سينا  بل  به،  م�سّلمًا  اأمرًا  التمويل  اعتياد  وجعلت  اليوم،  حالتنا  اإىل  اأي�سًا  اأو�سلتنا  برتاكمها  والتي 
منهم«  اأح�سن  منهم  »اللي  وركبنا موجة  وكرامتنا،  وا�ستقاللنا وحريتنا  اقت�سادنا  على  املدمرة  اآثارها 
وموجة »�سو يعني هي موقفة على هاي«، وموجة »املهم البزن�ض �سّغال« وهكذا. فاملثال اأعاله هو يف �سميم 

31.  انظر مثاًل:
 OECD )2010( و Keating et al. )2005(و Anderson )1999.2005(و Tandon )2012(.
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اإىل ذاك امل�رصوع من منظور  اأعاله كانت تهدف للنظر  ق�سة التمويل الدويل للقطاع اخلا�ض، واملحاولة 
الدويل  للتمويل  اآخر وا�سح ومنوذج  الق�سة. مثال  الرواية عن  الأخرى يف �ُسلب  الأبعاد  خمتلف ي�سع 
للقطاع اخلا�ض هو ما تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( و�رصكاتها مثل كيمونك�ض 
)CHEMONICS( على �سبيل املثال بدعم للقطاع اخلا�ض عن طريق ت�سهيل احلركة على احلواجز 
تقنية  ناحية  من  احلواجز  و�سع  »لتح�سني«  امل�ساريع  هذه  تهدف  بب�ساطة  الإ�رصائيلية)32(.  الع�سكرية 
وفنية بدل التفكري على الأقل يف كيفية اإزالتها، وبالطبع هذه الفل�سفة ل تد معار�سة من القطاع اخلا�ض 
اأو من ال�سلطة الفل�سطينية، بل ي�سجعونها، وهنا تكمن امل�سكلة؛ لأنها بب�ساطة ت�ستثمر يف دميومة الحتالل 
ودميومة ال�سطهاد والعن�رصية، ومتوله، وتغطي تكاليفه با�سم الأمن ودعم ال�سعب الفل�سطيني ومنوه 
القت�سادي. فمثاًل عدا عن امل�ساريع التي تنفذها �رصكة كيمونك�ض والـ USAID فيما يتعلق »بتجهيز« 
القت�ساد الفل�سطيني لالن�سمام اإىل منظمة التجارة العاملية وكل التبعات ال�سلبية لذلك والتي تعني القطاع 
اخلا�ض اأي�سًا، فهي تقوم مب�رصوعني: »ت�سهيل التجارة« و»اتفاقية التجارة املتكاملة الفل�سطينية« والتي 
تدعم من خاللها تكنولوجيات م�ستوردة اأمريكية اأو مطورة اإ�رصائيليًا واأنظمة اإ�سعاعية ورقابية لت�سهل 
مرور ب�سائع القطاع اخلا�ض عرب احلواجز، وهم يتغنون باأنهم جنحوا من خالل هذه امل�ساريع بت�سهيل 
الإ�رصائيلي عن طريق  الأمن  اأخرى بحفظ متطلبات  الفل�سطينية من جهة، ومن جهة  التجارية  احلركة 

تعاون احلكومات الإ�رصائيلية والفل�سطينية واأقطاب القطاع اخلا�ض.
اأهي فعاًل اأولوية تنموية فل�سطينية وطنية عندما تعطى الأحقية ملرور الب�سائع ول تعطي حق املرور للعمال 
واملواطنني؟ اأهي اجناز يفاخر به عندما يدمي الحتالل؟ اأ�سئلة اأخرى مفتوحة لالإجابة من ذوي العالقة؟ 
بالتاأكيد فاإن فعلها ل ينم عن جهل واإمنا عن معرفة مطلقة بالأثر وال�سوؤال الذي يطرح هنا: ملاذا هكذا دعم 
للقطاع اخلا�ض وت�سهيل عمله ُيعطى الأولوية مع اأنه ي�رص بكل ال�سعب الفل�سطيني؛ لأنه يدمي الحتالل؟ 
اأم اأن اأفكار وممار�سات »اإقامة الدولة« ت�سطع اأكرث من الواجب واملتوقع بحيث اأنها ت�ستطيع اأن تغطي 
ال�سم�ض بغربال؟ الأدهى من ذلك اأن هكذا م�ساريع لي�ست مقت�رصة على الدعم الأمريكي و�رصكاته واإمنا 
متتد اإىل اليابان ودول اأوروبية عديدة؛ فالعديد منهم كما يف حالة ال�سفارة اليابانية يف »تل اأبيب« تطلب 
اأمريكية على وجه اخل�سو�ض)33(  اأجنبية  الغالب من موؤ�س�سات ومراكز  ُتقدم يف  ا�ست�سارات  وت�ستدرج 
بكيفية جعل هذه احلواجز الع�سكرية متَحَملة اأكرث، بل لكيفية رفدها بتكنولوجيات ت�ستطيع من خاللها 
حفظ الأمن الإ�رصائيلي وت�سهيل حياة التاجر الفل�سطيني )انظر مثاُل Green 2010(. ما ُي�رصف على 
هكذا م�ساريع با�سم القطاع اخلا�ض وبا�سم الدعم املايل املقدم لل�سعب الفل�سطيني مبالغ طائلة تتطلب وقفة 

تفكري وحتليل.

32. انظر مثاًل: 
http://www.chemonics.com/OurWork/OurProjects/Pages/defaultaspx?k=)ccCountries:
%22West%20Bank/Gaza%22(%20SCOPE:Projects

33. انظر مثاًل:
http://www.international.ucla.edu/media/files/MA%20Report%20Final%20-%20
April%2015.pdf
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اأما التمويل الدويل والدعم للقطاع اخلا�ض وب�سكل خا�ض يف قطاع غزة لإنتاج وت�سدير الفراولة والزهور 
للت�سدير  »حما�سيل«  لإنتاج  القطاع  اأُيدعم  متويل.  هكذا  لإ�سكالية  اآخر  وجانب  مثال  اإىل  يوؤ�رص  اإمنا 
اأبناء قطاع غزة يعانون �سوء التغذية، و88% يح�سلون على م�ساعدات غذائية، و%75  بينما 75% من 
ال�سيادين  من  و%90  الغذاء،  ل�رصاء  الديون  على  يعتمدون  و%59  الغذائي،  الأمن  لنعدام  معر�سون 
عاطلون عن العمل، و30% من اأرا�سي القطاع حتت ال�سيطرة الأمنية الإ�رصائيلية، ومينع الو�سول اإليها 
اأو فالحتها )Zurayk and Gough 2012، وزريق واآخرون 2012(؟ األي�ست هي اأ�سبه ِبَذرٍّ للرماد 
والزهور وي�سدرها  الفراولة  لينتج  لقطاع خا�ض  بدعم دويل  املعطيات  تواجه كل هذه  عندما  العيون  يف 
لالأ�سواق الأوروبية )انظر مثاًل قرزم 2001ب(؟ �سوؤال اآخر مفتوح ويا حبذا لو اأن اأحدهم من امل�ستفيدين 
�سد  اإىل  اأن دعمًا كهذا يهدف  اأم  باأجوبة دقيقة وعلمية ووا�سحة،  اأن يطالعنا  �سيا�سات ودعم  من هكذا 
»عجز« ال�سوق الإ�رصائيلية وي�سكل مثاًل اآخر للتعاون القت�سادي من اأجل »ال�سالم«؟ هل نحن بحاجة 
اإىل اإنتاج الفراولة والورود ل�سد حاجات الغري اأم اأننا بحاجة اإىل دعم خلق اقت�ساد �سمود ومقاومة ل�سد 
حاجياتنا وخلق حالة من الكتفاء الذاتي؟ األي�ست هي �سورة  �سرييالية - رمبا جميلة للبع�ض - عندما 
للتعاطف معه وتقدمي  العامل  الأ�سا�سيات وتت�سابق دول  بينما تنق�سه  للعامل  ي�سدر قطاع غزة كماليات 

دعمها الإن�ساين الإغاثي له؟ اأم اأن ال�سورة اأب�سط اأو اأعقد من ذلك ونحن نف�سل يف فهمها؟
كذلك األ يدل ما حدث موؤخرًا وفيما اأ�سبح يعرف »بف�سيحة اليوني�سيف«)34( على اأن ثمة اإ�سكالية عميقة 
يف منظومة امل�ساعدات الدولية - لي�ض التنموية فح�سب، واإمنا الإغاثية اأي�سًا - ت�ستمر يف التك�سف والطفو 
الإ�رصائيلية وكاأنها �رصكات حملية  ال�رصكات  اأن تعترب  ال�سطح. فكيف ميكن ملوؤ�س�سة دولية كهذه  على 
ت�ستطيع تنفيذ عطاءات وم�ساريع بناء و�سحة وبنية حتتية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة وخا�سة يف 
قطاع غزة الذي حتا�رصه؟ بالطبع هي لي�ست م�سكلة القطاع اخلا�ض الفل�سطيني بالتحديد - واإن كان 
مثال  ال�رصاع؟ رمبا  واقت�ساد  التمويل  م�سكلة �سناعة  ولكنه  منه -  �سما�رصته جزءًا  بع�ض  اأو  بع�سه 
اليوني�سيف وقبولها ال�رصكات الإ�رصائيلية ب�سكل علني بالتناف�ض يف عطاءاتها يف الأرا�سي الفل�سطينية 
مع  العالقة  ذوي  من  اأخرى  وقفة  اإىل  بحاجة   - والبيانات  والتربيرات  الإي�ساحات  كل  رغم  املحتلة- 
حوايل  باأن  ْت  حاجَّ والتي  مثاًل  كالأونكتاد  دولية  موؤ�س�سات  من  املتاأتية  التقديرات  العتبار  بعني  الأخذ 
خم�سة واأربعني �سنتًا من كل دولر اأمريكي ي�رصف يف القت�ساد الفل�سطيني - ومن �سمنها امل�ساعدات 
طبعًا - يذهب ب�سكل مبا�رص وغري مبا�رص لالقت�ساد الإ�رصائيلي )UNCTAD 2003(؟ الأمثلة عديدة 
عن اإ�سكالية التمويل للقطاع اخلا�ض فكم هم كرث اأولئك الذين يقدمون- وعلى ا�ستعداد لتقدمي- الدعم 
ملجال الأعمال الفل�سطينية-الإ�رصائيلية امل�سرتكة، مرة اأخرى حتت م�سمى الدعم الدويل لت�سجيع القطاع 
اخلا�ض الفل�سطيني وحت�سني بيئة ال�ستثمار وما �سابه؟ وكم هم كرث الذين اهتموا مبوؤمترات ال�ستثمار 
ودعموها ونظموا العديد من الزيارات لوفود القطاع اخلا�ض اإىل الأ�سواق الأوروبية لرواية ق�سة النجاح 
فهو  التعريف  وبالطبع ومبوجب  الفل�سطيني  للقطاع اخلا�ض  دويل  بند متويل  كله حتت   - الفل�سطينية 
اأي�سًا جزء من الدعم الدويل املقدم لل�سعب الفل�سطيني؟ وكم هي كثرية تلك البيانات ال�سحفية ومرا�سم 
34. http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=491661 
 http://www.alkhaleej.ae/portal/f01d380f-5740-4b37-8316-68c021d38a83.aspx
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التوقيع والتفاقيات ال�سادرة من البنك الدويل مثاًل لدعم القطاع اخلا�ض، فال تكاد تقراأ خربًا حول ذلك 
الدولرات هنا وهناك، ول داعي  باأخرى م�سابهة كلها تتحدث عن ماليني من  التايل  اليوم  اإل ويطالعك 
الإ�سارة  تدر  ولكن  اخلا�ض،  بالقطاع  يتعلق  فيما  مثاًل  الدويل  البنك  �سيا�سات  بتفا�سيل  للخو�ض  هنا 
احلالة  على  واإ�سقاطها  وتطبيقها   )Blueprints( جاهزة  منظومة  تبني  يف  عميقة  اإ�سكالية  ثمة  اأن  اإىل 
الفل�سطينية، لي�ض فقط على ال�سعيد ال�سيا�ساتي احلكومي، واإمنا اأي�سًا فيما يتعلق ب�سلب عمل القطاع 
اخلا�ض واأدائه و�سيطرته - وهذا ينطبق اأي�سًا على حالة �سندوق النقد الدويل اأي�سًا، وعالقته بالقطاع 

امل�رصيف وال�سيا�سات النقدية -. 
اأما النقطة الأخرى والأخرية هنا والتي من املمكن الإ�سارة اإليها وهي اأحد اأوجه ال�سيا�سات النيوليربالية 
فغرق  ال�سخ�سي.  والتمويل  والديون  القرو�ض  با�ستخدام  القت�سادي  النمو  من  حالة  بخلق  فتتمثل 
املواطن الواحد بعدة قرو�ض ملتزم بدفعها لع�رصات ال�سنني ما هو اإل تقييد اآخر للحرية، والذي يجعل 
الهم الأ�سا�سي للفرد هو �سد الدفعة امل�ستحقة للبنك يف اآخر ال�سهر، وقد و�سلت »املحفظة« الئتمانية يف 
عملية  بداأت  الإجمايل بحيث  املحلي  الناجت  اأو 50% من  مليار دولر   3 اإىل حوايل  الفل�سطينية  الأرا�سي 
والقطاعات  الأدوات  هيمنة  اإىل  ت�سري  التي  هذه  الأمولة  حالة   .)2012 )خالدي،  الفل�سطينية  »الأمولة« 
املالية على القت�ساد احلقيقي )الإنتاجي واخلدمي( لأي بلد تتفاعل بالطبع مع القطاع اخلا�ض ومتويله 
امل�سارف  منحت   ،2006 منذ  ال�ست  ال�سنوات  ففي  اأمريكية.  ب�سمانات  املدعوم  والداخلي  اخلارجي 
الفل�سطينية ما يقارب ع�رصة مليارات دولر للقطاع اخلا�ض، موزع على القرو�ض الإ�سكانية وال�ستهالكية 
الإجمايل  الإقرا�ض   %50 بحوايل  يفوق  املبلغ  وهذا  النقدية.  ال�سيولة  وتوفري  والتجارية/القت�سادية 
املمنوح يف ال�سنوات ال�سبع التي �سبقت 2006. التدخل من اخلارج يف خلق هكذا حالة كان له عدة اأ�سكال 
اأهمها متثل مثاًل »مببادرة الوليات املتحدة لإقامة برنامج »اأمل« للرهن العقاري، ودفع ال�سلطة  ولكن 
لدعم روابي وال�سواحي  الأجل هذا واملر�سود  الطويل  العقاري  الرهن  الفل�سطينية باتاهه، وبرنامج 
ال�رصق  ومبادرة   ،)OPIC( البحار  عرب  اخلا�ض  ال�ستثمار  �رصكة  خالل  من  ُيطرح  الأخرى  املرتفة 
ال�سفة  يف  الفل�سطينيني  اإدخال  اليوم هي  املاثلة  )MELL(. والنتيجة  الربحي  لال�ستثمار غري  الأو�سط 
موؤ�س�سة  دور  اإىل  عامًا«)35(. اأ�سف  الثالثني  حتى  ي�سل  الأمد  طويل  اإقرا�ض  دوامة  يف  ال�سلطة  ومعهم 
القت�سادي  التطوير  تعزيز  تعمل على  اأمريكية  )اأوبيك( وهي موؤ�س�سة حكومية  البحار  ال�ستثمار عرب 
يف الدول النامية من خالل ت�سجيع ال�ستثمار الأمريكي اخلا�ض يف هذه الدول، موؤ�س�سة التمويل الدولية         
)IFC(وهي الذراع ال�ستثماري للبنك الدويل، وتعنى بت�سجيع ا�ستثمارات القطاع اخلا�ض امل�ستدامة يف 
الدول النامية وموؤ�س�سة الإ�سكان الدولية )CHF( ومعهد »اآ�سنب« والوكالة الدولية ل�سمان ال�ستثمار 
)MIGA( والقائمة تطول)36(. اإحدى الإ�سكاليات هنا تتمثل بتطبيع ومتييع احلالة الفل�سطينية والتغرير 
بها على اأنها اعتيادية ومن حق الفل�سطينيني احل�سول على قرو�ض طويلة الأمد من اأجل �سد حاجياتهم 
الأ�سا�سية كال�سكن - مثاًل - ولكن لي�ض من حقهم التمتع بحياة كرمية وبالتايل فهي يف طياتها ت�ساهم يف 
تغيري �سلوك املواطن وامل�ستهلك )لأن املنِتج �سبه �سائع( والقطاع اخلا�ض على حد �سواء، بحيث ي�سبح 

اجلميع من�سغاًل يف هذه القرو�ض وكفالتها على ح�ساب الق�سايا الأخرى الأكرث اإحلاحًا. 
35. http://www.al-akhbar.com/node/94483
36. http://www.pif.ps/print.php?lang=ar&page=1274181934952
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اإذن فباملح�سلة النهائية ما حاولنا عنونته هنا متثل يف َم�سكلة العالقة ما بني القطاع اخلا�ض والتمويل 
الذي يح�سل عليه اأو ياأتي با�سمه ومن اأجله، وكيف يتفاعل معه، مع اإدراك اأن هذا القطاع يبقى ناديًا 
معادلة  هذا يف  يوؤثر  الفل�سطينية 2011( وكيف  الدرا�سات  )موؤ�س�سة  بع�سهم  كما حاجَّ  والكبار  للنخب 
الإثراء الفردي والإفقار الوطني اجلماعي؟ اأ�سئلة ُتركت مفتوحة ومالحظات مت ت�سجيلها لالإ�سارة اإىل اأن 
ثمة اإ�سكاليات عدة يف منظومة امل�ساعدات الدولية والتمويل للقطاع اخلا�ض بحاجة اإىل عنونة واإجابات 
واأفعال وكلما ا�ستمرت املمار�سات تلك وات�سعت زاد عدد امل�ستفيدين منها، وبالتايل اإدامة الو�سع الراهن 
والذي يعني ف�ساًل اآَخَر ُي�سجل للم�ساعدات الدولية يف مهمتها الأ�سا�سية وم�سادر وجهودًا اإ�سافية ُتهدر 

وتدمي حالة ال�سطهاد والحتالل.   
ب- ال�سالم القت�سادي)37(: ا�ستثمار يف الحتالل اأم انعكا�ص حلالة النحطاط والرتهل 

الوطني؟
تاأ�سي�سًا على ما �سبق يبدو اأن تغلغل اأوجه التمويل الدويل يف احلياة الفل�سطينية وحالة العتمادية �سبه 
املطلقة عليه، اأ�سف اإىل ذلك حالة الرتهل ال�سيا�سي الفل�سطيني، والنق�سام الداخلي، والتعنت الإ�رصائيلي، 
اقت�سادية  بحيث و�سفت حلول  ونهج جديد،  ملرحلة جديدة  اأ�س�ست  قد  كلها  املفاو�سات،  م�سار  وف�سل 
ن�سبة  »الفيا�سية«  بنهج  ُيعرف  اأ�سبح  ما  اأو  وحتررية،  و�سيادية  �سيا�سية  مل�ساكل  وموؤ�س�ساتية  وتقنية 
فيا�ض )Freidman 2009. 2011(. وبالتايل  د.�سالم  الغربية  ال�سفة  الوزراء يف حكومة  اإىل رئي�ض 
لعام  الت�رصيعية  النتخابات  بعد  خا�سة  و�سلطته،  الفل�سطيني  املجتمع  يعي�سها  التي  الرتنح  حالة  ومع 
2006، فقد ك�سبت »الفيا�سية« زخمًا اإ�سافيًا وح�رصيًا؛ وبذلك فقد كان ن�سوء »الفيا�سية« و�سيا�ساتها 
التنموية-القت�سادية نتاجًا ل�سعف فل�سطيني ا�ستطاع »منوذج التكنوقراط« ملء الفراغ فيه واحلظوة 
بدعم مايل ودبلوما�سي غربي ودويل غري م�سبوق - خا�سة فيما يخ�ض تعزيز الثقة يف ال�سلطة الفل�سطينية 
ُيرى  التي جعلته  العميقة  بالتناق�سات والإ�سكاليات  النهج كان وما زال مليئًا  وموؤ�س�ساتها. ولكن هذا 
على اأنه نهج اأدام وعزز الحتالل �سواء ب�سورة متعمدة اأم غري متعمدة )ليي�ض 2012(، وغرّي اأولويات 
الن�سال الفل�سطيني )اخلالدي و�سمور 2011(، وّبدل املعادلة التاريخية »التحرير قبل الدولة« لت�سبح 
»الدولة قبل التحرير« )Brown 2010 a.b.c and 2011( وكان النموذج املطلوب يف مرحلة »ال�رصكاء 
من اأجل ال�سالم« )Turner 2009.2011( بالرغم من كل الكالم املع�سول عن النمو القت�سادي وبناء 
الدولة وموؤ�س�ساتها ومتكني املواطن الفل�سطيني يف اأر�سه ودعم �سموده )الرتتري واآخرون 2012(. يف 
�ُسلب هذا النموذج الفيا�سي كانت حماور الأمن والقت�ساد حمل الهتمام الرئي�ض، فقد �سهدت احلالة 
اأمنية جدية هدفت لفر�ض �سعار ال�سلطة الفل�سطينية )�سلطة واحدة، قانون واحد،  الفل�سطينية حمالت 
اخلا�ض،  القطاع  وت�سجيع  ومنوه  القت�ساد  على  الرتكيز  من  الثاين  الن�سف  اإعطاء  ومت  واحد(  �سالح 

37. يطلق م�سطلح ال�سالم القت�سادي على الأفكار التي طرحها رئي�ض الوزراء الإ�رصائيلي بنيامني نتانياهو، وترتكز 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. الفيا�سية نف�سها مت اتهامها اأو حتليلها يف العديد من املنا�سبات على اأنها املرادف 

الفل�سطيني لفكرة ال�سالم القت�سادي الإ�رصائيلي )انظر مثاًل ليي�ض 2012(.
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 - املو�سوع  يف  الأخطر  ولكن  امل�ستقلة.  الفل�سطينية  للدولة  املوؤ�س�ساتية  اجلاهزية  اأوجه  كاأحد  كالهما 
بحيث  الواقع،  عن  جزئية  �سورة  ر�سم  حماولة  هو   - مثاًل  اهلل  رام  مدينة  يف  املختلَقة  احلالة  اإىل  انظر 
يتم م�سخ وجود الحتالل، وت�سوير الفل�سطينيني كاأنهم يعي�سون يف ظل دولة، ومنو اقت�سادي، وبنيان 
للقطاع اخلا�ض واأقطابه، و�سهدت  الدولة. هذه احلالة كانت م�سجعة  العديد من مظاهر  م�سيد والعديد 
يف  ولكنها  ونهج،  �سيا�سات  هكذا  من  ا�ستفادوا  الذين  اجلدد  واملبادرين  الرياديني  من  جديد  عدد  منو 
الطرف الآخر من املعادلة ك�سفت اإ�سكالية نهج كهذا غري م�ستبك، بل يتجنب ال�ستباك مع قوة الحتالل 
واحلالة الكولونيالية. خطورتها تكمن باأنها تعطي الأولوية بطريقة مبا�رصة وغري مبا�رصة ملا ا�سطلح 
على ت�سميته بال�سالم القت�سادي، واإغراق النا�ض بالديون، واأفكار ال�ستثمارات، والأرباح، والكفاءة، 

والقابلية القت�سادية للم�ساريع حتى و�سل الأمر اإىل اعتيادها.
نية  القطاع اخلا�ض - تخرج منهم بح�سن  اأقطاب  اإنه مل يعد غريبًا �سماع ت�رصيحات غريبة لبع�ض  اإذ 
من اأجل جلب وت�سجيع ال�ستثمار اخلارجي - اإّل اأنها تنم عن خطورة بالغة لها انعكا�ساتها على الأبعاد 
املختلفة للق�سية الفل�سطينية، وت�ساهم يف خلق �سورة م�سللة. فتجد القطاع اخلا�ض يتغنى بحالة الأمن 
التي ُفر�ست، وين�سى يف الوقت نف�سه التكلفة لذلك، والتي ت�سمل مثاًل انتهاكات حقوق الإن�سان، ومقاومة 
املحتل واللذان يقعان يف �سميم فهمنا للعملية التنموية. فاأحد اأقطاب القطاع اخلا�ض �رصح باأن اأف�سل 
يكون فخورًا يف  لأن  د.فيا�ض  الأمن، ودعا  التح�سن يف  للقطاع اخلا�ض هو  اأن يح�سل  املمكن  �سيء من 
هكذا اإجناز. اأما اأحد الأقطاب الرئي�سيني الآخرين فقد زاد باأن اأمنًا داخليًا اأكرث يعني ا�ستطاعة النا�ض 
اخلروج اإىل الأ�سواق ب�سكل اأكرب والذي يعني املزيد من ال�رصف وال�ستهالك )Green 2010(. حالة 
ال�ستقرار والأمن هذه واعتياد ال�سطرابات يف فل�سطني جعلت البع�ض الآخر ي�رصح باأن ما يجري يف 
القاهرة هو عبارة عن »لعبة اأطفال« ونحن نعرف كيف نتعامل مع اأ�سباهها)38(. اآخرون ذهبوا اإىل اأبعد 
من ذلك، و�سعب عليهم روؤية الحتالل وهم جال�سون يف مكاتبهم يف رام اهلل، واآخرون دعوا امل�ستثمرين 
لالطالع على التقارير عن احلياة الليلية ملدينة رام اهلل والقائمة فعاًل تطول. اإّل اأن املهم اأن النهج الفيا�سي 
�سمح للبع�ض بتنا�سي اخلطاب الأ�سا�سي الفل�سطيني وت�سكيل خطاب بديل ي�سور الواقع ب�سكل خمتلف، 
ويتحدث �رصاحة عن التعاون التجاري الفل�سطيني الإ�رصائيلي امل�سرتك ويف العديد من املنا�سبات بفخر. 
بالطبع فاإن ت�رصيحات كهذه، وخا�سة لالإعالم الغربي الأوروبي والأمريكي �ساعدت يف خلق فقاعة غري 
�سحية يف رام اهلل)39( مثاًل، وو�سعت القطاع اخلا�ض ورموزه يف مقدمة املعادلة القت�سادية وعملت، على 
تقويتهم، ول �سري يف ذلك ولكن ال�سري يكمن يف ن�سيان من هم بحاجة اإىل التمكني الفعلي، وهم الفقراء 

والفقراء اجلدد.
حد  على  واملمولني  اخلا�ض  القطاع  اأفعال  على  اأي�سًا  وانعك�ض  ان�سحب  الت�رصيحات  يف  الت�سعيد  هذا 
اأو  بالعادية  اأ�سبه  هذه  القت�سادي  ال�سالم  منظومة  القت�سادي �سمن  التطبيع  م�ساريع  وغدت  �سواء، 
حتى امل�سجعة من ِقبل جمتمع املانحني وال�سلطة الفل�سطينية وبع�ض رموز القطاع اخلا�ض. فمع ن�سوء 
38.http://www.businessweek.com/magazine/the-bulletproof-palestinian-stock-
exchange-09152011.html
39.http://www.thenational.ae/news/world/middle-east/ramallah-is-booming-but-
residents-wait-for-the-bubble-to-burst#full
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الفيا�سية ت�ساعدت حدة الأعمال الفل�سطينية الإ�رصائيلية امل�سرتكة وقد ا�ستطاع د.خليل نخلة يف كتابه 
القت�سادي  التطبيع  هذا  اأوجه  من  العديد  العديد  وحتليل  توثيق   )2011( للبيع«  وطن  »فل�سطني: 
ظل  يف  فاعاًل  ع�ساه  وماذا  اأمره،  من  حرية  يف  القارئ  تعل  وخميفة  �سرييالية  حالة  اإىل  و�سلت  والتي 
م�ستنقع التطبيع القت�سادي هذا؟ وي�ساأل هل فعاًل باأن جمتمع الأعمال والنخبة القليلة امل�سيطرة عليه 
يهمها اإنهاء الحتالل اأم اأنها تعمل على تعزيزه واإن كان بطرق غري مبا�رصة لأنها ت�ستفيد من وجوده؟ 
فمجل�ض الأعمال الفل�سطيني الإ�رصائيلي �رصح باأنه »�سي�سعى اإىل تعزيز العالقات بني قطاعات الأعمال 
الفل�سطينية والإ�رصائيلية، و�سيدعم اجلهود الرامية اإىل حتقيق ال�سالم والتعاي�ض امل�سرتك ... و�سيحث 
اإىل  يدعو  اأعمال  جدول  تطوير  على  والإ�رصائيلية  الفل�سطينية  املجتمعات  يف  القت�سادية  القطاعات 
يحظى  الذي  املجل�ض  ذاك  يف  املنطقة«.  يف  القت�سادي  والإ�سالح  البناء  لإعادة  دعما  واحلوار  العقالنية 
 2007 عام  تاأ�سي�سه  عند  اخلا�ض  القطاع  قادة  من  العديد  تواجد  اأي�سًا  الفل�سطينية  ال�سلطة  برعاية 
اأحكام  اأو �سدرت بحقه  على هام�ض املنتدى القت�سادي العاملي عدد منهم متورط الآن يف ق�سايا ف�ساد 
بل وبجهود  يكن وحيدًا،  امل�سرتك هذا مل  الأعمال  الآن)40(. جمل�ض  البالد  اعتقال وهم خارج  ومذكرات 
التجارة  غرفة  تاأ�سي�ض  مت  لل�سالم  برييز  ومركز  الربيطانية  تر�ست«  »بورتالند  موؤ�س�سة  من  مكوكية 
وال�سناعة الإ�رصائيلية-الفل�سطينية التي تعمل على »رعاية وتقوية العالقات التجارية والقت�سادية بني 
الإ�رصائيليني والفل�سطينيني«. بالطبع مل يكن تاأ�سي�ض هذين اجل�سمني �سكليًا، وقد مت اإحلاقهما بالعديد 
من اجتماعات العمل ونوادي الفطور )Breakfast Club( يف »تل اأبيب« وغريها، بل ويف رام اهلل واأريحا 
اأي�سًا، وت�رصف اأقطاب القطاع اخلا�ض وكاأن �سيئًا مل يكن، بل خرجوا علينا بت�رصيحات على �ساكلة »اإن 
اأف�سل اأعمالنا قد تكون مع الإ�رصائيليني« و »ل يجب اأن ينتظر جمتمع الأعمال حتى يبداأ ال�سيا�سيون 
ويتكلموا ... يجب اأن نبداأ بال�ستثمار الآن لكي نخلق م�سالح م�سرتكة. اإذا كان للنا�ض م�سالح م�سرتكة، 
ف�سيكونون م�ستعدين للو�سول اإىل ت�سويات«. هذا جزء ي�سري مما ميكن ذكره، وقد تو�سع د.خليل نخلة 
والطاقة  والتجارة  املعلومات  تكنولوجيا  امل�سرتكة يف جمال  الأعمال  اإىل  واأ�سار  الإطار،  هذا  كتابه يف  يف 
ال�سم�سية والزراعة وغريها العديد. اأما املدن ال�سناعية امل�سرتكة فهي ق�سة اأخرى يف هذا املجال، وملركز 

بي�سان للبحوث والإمناء دور ريادي يف متابعتها وك�سفها)41(.
هذه الأمور تك�سفت اأكرث من خالل درا�سة اأعدها الباحث عي�سى �سمريات )2011(، وقد خلقت جوًا من 
عدم الرتياح يف اأو�ساط القطاع اخلا�ض واحلكومة الفل�سطينية؛ لأنها ك�سفت عن ا�ستثمارات فل�سطينية 
كبرية يف القت�ساد الإ�رصائيلي، ويف اقت�ساد امل�ستوطنات. فوفق هذه الدرا�سة - ومع الأخذ بعني العتبار 
اجلدل ال�سيا�سي والأكادميي والإجرائي واملنهجي الذي �سببته وخلقته)42( - اإّل اأن نتائج هذه الدرا�سة 

40. http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=493138&MARK=%D8%A7%D9%84%
D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8

http://ar.bisan.org/industrialzones :41. انظر مثاًل
42.  انظر مثاًل:

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=443023 
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=450241 
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=425712 
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=439278
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اأ�سارت اإىل »اأن احلد الأدنى حلجم ال�ستثمار الفل�سطيني املبا�رص يف اإ�رصائيل وم�ستوطناتها للفئة الثابتة 
دولر،  مليون   2555 اإىل  ي�سل  ا�ستثمار  مبعدل  اجلارية  بالأ�سعار  دولر  مليون   2230 نحو  اإىل  ي�سل 
ويرتفع احلد الأدنى اإىل 3776 مليون دولر مبعدل 5813 مليون دولر يف ال�سيناريو املتفائل،  يرتكز منها 
22.7% يف قطاع الإن�ساءات، و13.1% يف التجارة، و23.5 يف ال�سناعة، و9.6% يف الزراعة، و4.3% يف 
ال�سياحة، و6.7% يف التكنولوجيا واأنظمة املعلومات، و15.2% يف اخلدمات، و4.8% يف قطاعات اأخرى«. 
ت د.غانية ملحي�ض فاإن العربة لي�ست يف النتائج التي خرجت بها هذه الدرا�سة، واإمنا بت�سليط  وكما حاجَّ
طي  اإبقاءه  العديد  متنى  الذي  الإ�رصائيلي  الفل�سطيني  القت�سادي  الت�سابك  جوانب  اأحد  على  ال�سوء 

.)Business as Usual( الكتمان وال�ستمرار بالقيام بالأعمال كالعادة
وبالتايل فال عجب اأن بع�ض اأقطاب القطاع اخلا�ض والوزارات املعنية يف ال�سلطة الفل�سطينية قد ا�ست�ساطت 
غ�سبًا، وقامت بالتهديد والتقليل من اأهمية هذه الدرا�سة، والالفت اأن هذه الدرا�سة قد اأ�سابت العديد من 
»الأزرار«، وفر�ست على الكثريين اأن يقوموا بالقراءة، وهذا انعكا�ض �سيكولوجي على الأقل مل�سكلة ما ل 
يجب اأن ترتك من دون حما�سبة اأو متحي�ض اإ�سافيني. اإذن فاأوجه وتبعات منظومة ال�سالم القت�سادي 
وال�ستثمار يف الحتالل اأو دولته اأو م�ستوطناته هي متعددة ومت�سعبة، وتزداد تعقيدًا واإبداعًا خا�سة اإن 
تبناها بقوة اأََحُد عنا�رص جمتمع املانحني املهتمني كموؤ�س�سة بورتالند تر�ست مثاًل، والتي حتاجُّ �رصاحة 
وبقوة باأن هدفها هو خلق �سالم اقت�سادي، واأعمال م�سرتكة حلل ال�رصاع ال�سيا�سي، ووجود جرنال 
�سابق يف اجلي�ض الإ�رصائيلي كمدير لها يف مكتب »تل اأبيب« واأقطاب موؤثرة للقطاع اخلا�ض الفل�سطيني 
�سمن اإدارتها يف مكتبها يف رام اهلل وامل�ساريع امل�سرتكة يف غور الأردن والجتماعات والزيارات ودرا�سات 

اجلدوى واإىل ما ذلك اإمنا تزيد ال�ستباك وتعل ال�سورة اأكرث تعقيدًا. 
اأي�سًا،  عربية  اأطرافًا  لي�سمل  القت�سادي  وال�سالم  التطبيع  هذا  يتو�سع  عندما  قتامة  ال�سورة  وتزداد 
وكل  امل�رصوع،  هذا  حول  واجلدل  اللغط  كل  فمع  ذلك.  على  �سارخاٌ  مثاٌل  اإل  روابي  مدينة  حالة  وما 
اأنه  اإّل  الت�رصيحات املت�سمة بالقوة والفخر لإدارته واملدعومة �سيا�سيًا من راأ�ض »القيادة الفل�سطينية« 
ي�سكل منحنى اآخر للدور الإ�سكايل الذي يلعبه راأ�ض املال يف خ�سم وجود احتالل، وعندما يكون راأ�ض املال 
غري ح�سا�ض لهذا الحتالل - بل يتعاقد معه وبفخر ويف العلن - والأدهى من ذلك اأن هكذا م�رصوع ي�سبح 
اإ�سكالية عندما  األ يوجد ثمة  الفل�سطيني، وهنا تتجلى خطورته.  لل�سعب  الأ�سا�سية  الق�سايا  اأحد  عنوة 
ت�سبح مدينة روابي اأحد اأهم اأجندة اجتماعات التفاو�ض؟ امل�سكلة لي�ست وجودها بحد ذاته على طاولة 
املحادثات، واإمنا بالثمن ال�سيا�سي الذي �ستدفعه ال�سلطة الفل�سطينية وبالطبع ال�سعب الفل�سطيني عرب 
ذلك. فقد هبط - اإن كان يف يوم من الأيام عاليًا - �سقف التفاو�ض من التفاو�ض حول الالجئني والقد�ض 
للتفاو�ض الآن حول املوافقة على فتح �سارع لروابي املدينة الفل�سطينية اجلديدة. ولكن كما اأ�سلفنا فهكذا 
م�رصوع والذي �سيجلب بع�ض الفوائد ق�سرية الأجل للبع�ض، ولكن �سي�رص بالأغلبية يف امل�ستقبل، ما هو 
اإل انعكا�ض لنهج �سيا�سي �سيا�ساتي تتبناه ال�سلطة الفل�سطينية واأ�سدقائها العرب. رمبا عندما نفكر يف 
هكذا م�رصوع علينا تذكر ما قاله يومًا فرانز فانون باأن »املنطقة التي ي�سكنها امل�ستعَمرون ل تكمل املنطقة 
التي ي�سكنها امل�ستعِمرون. اإن هاتني املنطقتني تتعار�سان ... اإنهما تخ�سعان ملبداأ التنايف املتبادل؛ فال 
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�سبيل اإىل م�ساحلة«. �سوؤال اآخر مفتوح لذوي العالقة اإن كان �سوؤال كهذا ما زال م�سموحًا اأن ُي�ساأل يف 
حالة الرتهل والنحطاط ال�سيا�سي والوطني والن�سايل التي نعي�سها.

اإن ال�سابق ذكره مل ينجح فقط بخلق طبقة ونخبة جديدة من املبادرين اجلدد، واإمنا اأي�سًا خلق فقراء جدد 
يف ظل حالة الالم�ساواة والتباين التي هي نتاج طبيعي لتبني �سيا�سات اقت�سادية و�سيا�سية نيوليربالية 
 )Mutual Enterprise( امل�سرتك  وامل�رصوع  النق�سام  ا�ستمرار  مع  بالطبع  تعزز  هذا  وبراغماتية. 
ال�ستفادة  كالهما  �سمن  والذي   )Tartir 2012( وحما�ض(  )فتح  الفل�سطينية  ال�سيا�سة  قطبي  بني 
الق�سوى حتى تلك القت�سادية من هكذا انق�سام، والذي �ساعد وي�ساعد على دميومته. فكال الطرفني عمال 
اإىل حد كبري )يف توفري ب�سائع  اأ�ساليب عدة، كتوظيف وتطويع »اقت�ساد الأنفاق«  ما بو�سعهما واتبعا 
 )Pelham. 2011( لل�سوق، ويف حت�سني و�سع املالية العامة من خالل فر�ض �رصائب على اأ�سحاب الأنفاق
لل�سفة  املتعلقة باحل�سار، والكهرباء، وامل�ساعدات، والرواتب، وجلب ال�ستثمارات  بالكروت  وكاللعب 
الغربية، وهكذا. اإذن فاأوجه وتبعات هذا ال�سالم والتطبيع القت�سادي والنهج الفيا�سي وحالة الرتهل 
نتج وينتج عنه  تفاعلها  نت�ساءل: هل  تتفاعل مع بع�سها وتعلنا  القطاع اخلا�ض كلها  ال�سيا�سي ودور 
ا�ستثمار يف الحتالل اأم اأنه انعكا�ض حلالة النحطاط والرتهل الوطني؟ كالهما مر ولكنه ال�سوؤال املفتوح 

الأخري يف هذه الدرا�سة لذوي العالقة.
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يف ختام هذه الدرا�سة ي�سبح من الوا�سح اأن هذه الدرا�سة مل تهدف ومل حتاول اإعادة تعريف ماهية القطاع 
اخلا�ض ومكوناته، وهي اأي�سًا مل تهدف اإىل ال�رصوع بذكر وتف�سيل وحتليل العوائق واملعيقات الوا�سحة 
واجلمة التي تواجه القطاع اخلا�ض، وبالتايل فهي اأي�سًا مل تهدف لرفد القارئ ب�رصد تف�سيلي حتليلي 
الناجت املحلي  بنية وت�سكيل القت�ساد املحلي وم�ساركته يف ت�سكيل  القطاع اخلا�ض وم�ساهمته يف  لدور 
الإجمايل. كذلك فمن الوا�سح اأن هذه الدرا�سة مل تهدف لنتقاد اأو حتليل اأو التعريج على دور موؤ�س�سات 
الأعمال ال�سغرية واملتناهية ال�سغر واملتو�سطة، بل اإن جل تركيزها كان على م�ستوى ال�رصكات الكربى، 
الت�سكيك يف دورها و�سلوكها تاه  اأو  ال�رصكات  باملطلق مهاجمة هذه  الدرا�سة  فلم يكن هدف  وبالطبع 
تكون  رمبا  مغايرة،  نظر  وجهة  من  اإليها  والنظر  َم�سَكلتها  الهدف  كان  واإمنا  املجتمع،  وهموم  ق�سايا 
قد اأ�سابت اأو اأخطاأت، ولكنها حاولت امل�ساهمة يف رفد فهم مغاير لأحداث نعي�سها، ونراقبها، وننتقدها 
النظر والنتباه  الدرا�سة هو عنونة ولفت  الرئي�ض من هذه  الهدف  يف يوميات حياتنا. وبالتايل فقد كان 
وحتليل بع�ض امل�ساهدات والعدد القليل من الأمثلة املختارة ورمبا املنحازة من اأجل ا�ستخراج واإدراك 
اإعادة فهم واإعادة حتليل النهج والأ�ساليب والأ�س�ض  بع�ض الدرو�ض والعرب منها؛ ع�سى اأن ت�ساعدنا يف 
امل�ستخدمة، �سواء تلك املتعلقة بال�سيا�سات احلكومية، اأو �سيا�سات املمولني فيما ُيعنى بالقطاع اخلا�ض، 

اأو نهوج واأ�ساليب القطاع اخلا�ض نف�سه.

بالطبع فاإن الأمثلة التي ا�ستخدمت هنا كانت تهدف لعنونة اأعمال بع�ض اأقطاب القطاع اخلا�ض الفاعلني 
حتليل  لأغرا�ض  اأو  املختلفة  ات  املُحاجَّ لتو�سيح  ا�ستخدامها  كان  الأ�سا�سي  الهدف  ولكن  واملوؤثرين، 
الأحيان  بع�ض  يف  وال�سارة«  »ال�سلبية  الأمثلة  من  العديد  ا�ستخدام  مت  فقد  ولذلك  املتعددة؛  امل�ساهدات 
والنظر اإىل بع�ض املمار�سات والأفعال من اأجل حماولة حتليل اآثارها متعددة اجلوانب والتاهات على 
عدة مناحي يف حياتنا اليومية احلالية وامل�ستقبلية. وقد حاولت الدرا�سة حتليل هذه امل�ساهدات والأمثلة 
تفاعلها مع  امل�سوؤولية الجتماعية ومن زاوية  اإليها من زاوية �سناديق  اإذ نظرت  من خالل عدة زوايا؛ 
الدعم الدويل وامل�ساعدات اخلارجية، واأخريًا من زاوية تفاعلها مع ال�سالم والتطبيع القت�سادي. هذه 
الزوايا الثالث املختلفة التي ا�ستعملت للنظر ولتحليل دور القطاع اخلا�ض يف حالة التنمية الفل�سطينية مت 
تاأطريها باإطار نظري ومفاهيمي حاول اجلمع بني ثالثة حقول معرفية اأولها ُيحاجُّ لدور تنموي خمتلف 
»للدولة«، وثانيها ُيحاجُّ لفهم مغاير للعملية التنموية، وثالثها ُيحاجُّ لأهمية اإعادة تاأ�سي�ض اقت�ساد �سمود 
ومقاومة. الهدف الأ�سا�سي من هذا الإطار النظري واملفاهيمي كان حتديد معامل وم�ساهمة هذه الدرا�سة، 
احلالة  يف  ومفاهيمية  نظرية  ناحية  من  اخلا�ض  القطاع  لدور  اإ�سافية  َم�سَكلة  لطرح  �سعى  اأي�سًا  ولكن 
الفل�سطينية من خالل ال�ستعانة بنظريات ومفاهيم طورت يف �سياقات اأخرى خمتلفة وم�سابهة. باملح�سلة 
النهائية فقد �سعينا من خالل هذه الدرا�سة ومن خالل التحليل والعر�ض الذي قمنا به للم�ساهمة يف خلق 
فهم مغاير للعملية التنموية ودور الفاعلني الرئي�سيني فيها وحاولنا اإعادة تفكري وانتقاد الأ�ساليب والنهج 
امل�ستخدمة، والتي مل تلب على مدار العقدين املا�سيني اإل مزيدًا من حالة الالتنمية. وبذا فقد حاولنا 

بدل خامتة
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حتدي وجمابهة الأفكار ال�سائدة ورمبا ال�سري يف عك�ض التيار ال�سائد؛ لي�ض حبًا يف الختالف، ولكن من 
ة باأن طرقًا اأخرى بديلة ممكنة وفهمًا مغايرًا اأي�سًا هي اأمور ممكنة، والعملية التنموية  اأجل حماولة املُحاجَّ

ميكنها اأن تاأخذ م�سارات اأخرى خمتلفة، وبالتايل فاإن عاملًا وحياة اأخرى هما اأي�سًا ممكنان.

اأو  الت�سكك،  اأو  ال�سك،  الكتابة بعني  اأو  للو�سع احلايل،  باملطلق ر�سم �سورة قامتة  اإذن فلم يكن هدفنا 
الفقرات والأفكار هنا وهناك  الكتابة مبح�ض �سعور نابع من الرومان�سية والعاطفية، واإن كانت بع�ض 
اإدخال  ال�سندوق، وحاولنا  للتفكري يف خارج حدود  �سعينا يف حتليلنا هذا  فاإننا  واإمنا  ذلك.  ل تخلو من 
اإدخال عنا�رص جديدة من اأجل َم�سَكلة وحتليل دور القطاع  متغريات جديدة للمعادلة القدمية، وبالتايل 
اخلا�ض يف العملية التنموية. بجملة واحدة فقد حاولنا اإظهار اأهمية اإيجاد ميكانيكية للمحا�سبة وامل�ساءلة 
للقطاع اخلا�ض بحيث تنتقل من منوذج »حملة الأ�سهم للم�سائلة« اإىل منوذج »كافة املعنيني وذوي العالقة 
للقطاع اخلا�ض فقط،  لي�ض  للمحا�سبة وامل�ساءلة  اإيجاد ميكانيكية  اأي�سًا ل�رصورة  للم�ساءلة« وحاججنا 
واإمنا لكافة اأقطاب احلكم واحلوكمة يف فل�سطني املحتلة. وبالتايل فقد حاججنا يف اأكرث من منا�سبة باأن 
فهم الدور التنموي للقطاع اخلا�ض مبعزل عن فهم الدور التنموي للقطاع العام اإمنا هو ف�سل افرتا�سي 
اإىل  بالإ�سافة  فاإن فهم دورهما مقرتنني  وبالتايل  والعامة،  الإجمالية  ال�سورة  م�سلل و�سيف�سل يف فهم 
هنا  الفل�سطينية. ومن  احلالة  واقعية  اإىل  اأقرب  فهمًا  �سيوفر  الحتالل  وقوة  املانحني  دور  مع  َم�سَكلته 
فاأوجه وق�سايا ال�رصعية والتمثيل واملحا�سبة للفاعلني واملوؤثرين يف العملية التنموية واحلوكمة هي جزء 
املحددات  ي�سكل  واملحا�سبة(  والتمثيل  )ال�رصعية  الثالثي  هذا  كهذا.  تقييم  اأو  حتليل  اأي  من  يتجزاأ  ل 
الأ�سا�سية للمعادلة، وبالتايل فاإن غيابه �سيوؤدي اإىل عدم اإكمال الدائرة، وبالتايل فهذا ينعك�ض باملح�سلة 
انعدام  حالة  يف  املثال،  �سبيل  فعلى  التنموية.  العملية  يف  اخلا�ض  القطاع  دور  وفهم  دور  على  النهائية 
الثقة بال�سلطة احلاكمة، واإن كانت ال�سلطة هي �سلطة غري �رصعية، وغري ممِثلة، وغري حما�َسبة يف عيون 
مواطنيها فاإن هذا يعني وجود اخرتاق ومتزق يف العقد الجتماعي بني املواطنني من جهة وبني حكومتهم 
انعكا�ساته وتلياته  له  بالطبع  العقد الجتماعي  اأخرى. وجود متزق يف  اأو اجلهات احلاكمة من جهة 
واأبعاده التي تطال القطاع اخلا�ض بالطبع ب�سفته جزءًا من هذا العقد الجتماعي والكينونة املجتمعية، 
وبالتايل فهكذا �رصخ يف العقد الجتماعي ل ي�رص فقط مب�ستوى الأمن وال�ستقرار - والذي يطالب به 
القطاع اخلا�ض ليل نهار، بغ�ض النظر عن تكلفة ذلك - بل اأي�سًا تطال ق�سايا اأب�سط تتعلق بدفع فواتري 
اخلدمات اأو ال�رصائب، وبالتايل فعندما ل يثق الفرد بحكومته فلن ميلك الرغبة بالتعاون معها؛ لأنه مدرك 
اأنه اإن دفع التزاماته تاه احلكومة فلن يح�سل عليها لحقًا على �سكل خدمات وبنية حتتية ورفاه وتاأمني 
�سحي واجتماعي وتعليم جماين، وهذا ينعك�ض على موارد ال�سلطة احلاكمة وباملح�سلة النهائية ينعك�ض 
على اأدائها وم�ستوى الثقة بها من ِقَبل القطاع اخلا�ض والتزاماتها تاهه. اإذن فكلمات ال�سحر الثالث 
واملحا�سبة(  والتمثيل  )ال�رصعية  هي  وحتقيقها  بها  اللتزام  واملوؤثرين  الفاعلني  جميع  على  يجب  التي 
وبدونها فلن تكتمل اأ�سالع املثلث ومتغريات املعادلة ويبقى ال�رصخ موجودًا واحللقة املفرغة تعيد نف�سها 

على مر الزمن والتاريخ. 
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بدل خامتة
العن�رصية  وممار�ساته  الحتالل  من  حم�ّسن  اأحد  يوجد  فال  ووا�سحة؛  ق�سرية  النهاية  يف  الر�سالة 
الكولونيالية وعلينا نحن - الفل�سطينيني - اأفرادًا، وجماعات، وموؤ�س�سات، وقطاعًا عامًا، وقطاعًا خا�سًا، 
وقطاعًا مدنيًا، اأن ن�سري يف طريق ر�سم اإ�سرتاتيجيات جديدة للتحرر والتحرير والنعتاق واخلال�ض من 
م�ستجيبًا  يكون  اأن  يجب  التنموية  للعملية  فهمنا  فاإن  وعليه  واإدامته.  معه  التعاي�ض  من  بدًل  الحتالل 
فاإْن مل نكفل، نحن  الإن�سانية،  اأ�س�ض املقاومة والتحرر والكرامة  لتطلعات اجلماهري وي�سع يف �سميمه 

الفل�سطينيني، الكرامَة يف تنميتنا، فاإن اأحدًا لن يكفلها لنا.
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