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مركز دراسات التنمية

تاأ�ش�س المركز في عام 1997 كبرنامج بحثي متخ�ش�س في الدرا�شات التنموية. يهدف المركز الى تعميق مفاهيم 

التنمي���ة وربطه���ا ب�شياقها العملي من خالل تقديم اأط���ر نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع التنمي���ة في فل�شطين. وهذا 

ي�شم���ل درا�شة التفاعالت بي���ن العوامل االقت�شادية واالجتماعية وال�شيا�شية للتنمي���ة. ف�شاًل عن درا�شة بنى ال�شلطة 

وال�شيط���رة القائم���ة التي تحول دون تحقي���ق تنمية م�شتدامة ارتباط���ا بال�شياق الذي يفر�شه االحت���الل عليها. فمنذ 

االحتالل االإ�شرائيلي لالأرا�شي الفل�شطينية عام 1967 فر�شت قيود م�شددة على حق المجتمع الفل�شطيني بالتنمية. 

يرى مركز درا�شات التنمية اأن اأكثر تعبير عن التنمية في فل�شطين هي ا�شتراتيجيات ال�شمود والبقاء، واإنتاج بدائل 

محلي���ة لبنى القوى المهيمنة وباالإ�شافة الى ذلك فان المركز ي�شعى الى توفير اطار موؤ�ش�شي يمكن من خالله النظر 

ف���ي جميع الق�شاي���ا ذات ال�شلة بالتنمية وبحثها ومناق�شتها وذلك بهدف توفي���ر التوجيه والم�شاعدة العلمية ل�شناع 

القرار.

يح���اول مرك���ز درا�شات التنمية م���ن خالل جمعه بين االبح���اث االكاديمي���ة والن�شاطات المجتمعي���ة اأن يعزز الربط 

المحك���م بي���ن النظري���ة والممار�شة التنموي���ة اذ ت�شمل اأن�شطته ف���ي هذا المجال الن���دوات وور�س العم���ل، والم�شوح 

الميداني���ة والدرا�شات التقييمي���ة، وتقييم االحتياجات فمن ناحية يعمل المركز على ع���دد من الم�شاريع البحثية في 

�شتى المجالت التنموية بالتعاون والتن�شيق مع موؤ�ش�شات محلية ودولية. ومن ناحية اأخرى ينفذ المركز عددا اآخر من 

الم�شاريع المجتمعية التي تهدف الى تمكين الفئات المهم�شة ودمجها في عملية التنمية.



احملتويات

5 ............................................................................................................... المقدمة

8 .................................... اال�ستعمار  ا�ستمرار  �سمان  الخارجية-  الم�ساعدات  �سيا�سة   .1

التغير في النظرة التنموية- من التحرير اإلى مرحلة ما بعد اإجماع وا�شنطن............. 11  .2

ن�شق التنمية ما بعد اأو�شلو مقابل الن�شال �شد ال�شتعمار والآثار الناجمة عن ذلك.......... 16  .3

16 ................................. 3.1  النمو االقت�شادي كاإقت�شاد �شالم: تكري�س الخ�شوع ل�شيطرة اال�شتعمار

3.2  التجزئة............................................................................................................................ 21

22 ........................ 3.3  ال�شلطة الفل�شطينية وم�شروع بناء الدولة: دور الم�شروع في التفكيك ال�شيا�شي

اإعادة �شياغة مفهوم التنمية: المبادئ البديلة..................................................... 25  .4



5

املقدمة

هناك نكتة تتردد في رام اهلل تقول »لدينا �شبكة مجاري، ولي�س �شيادة«، يرددها الفل�شطينيون للتعبير عن الحالة التي 

ي�شهدونها والمتمثلة في الم�شاريع االقت�شادية النيوليبرالية المطبقة في ظل واقع اال�شتعمار اال�شتيطاني الذي يم�س 

 
1
الحياة اليومية لكافة ال�شرائح االجتماعية.

وم���ن ال�شه���ل مالحظة ه���ذا التناق�س من خ���الل الكم الكبير م���ن االأمثلة التي تثب���ت طبيعة النم���ط المهيمن حاليا 

والمتمثلة في تهدئة النا�س واإيهامهم عبر التعوي�س المادي عن غياب �شيادتهم الوطنية وحالة االإحباط التي ت�شيطر 

عليه���م نتيجة لحالة االنكما�س ال�شيا�شي التي تواجهها ق�شيتهم. فعلى �شبيل المثال، بالكاد تنجح المركبات الحديثة 

لل�شابط���ة الجمركي���ة، والتي تجوب �شوارع مدين���ة رام اهلل وغيرها من الم���دن، في اإخفاء حقيق���ة اأن الفل�شطينيين 

ال ي�شيط���رون عل���ى اأي م���ن النقاط الحدودي���ة الخارجية. كم���ا اأن االإ�شارة الدائمة ل���دور القانون وبن���اء الموؤ�ش�شات 

الفل�شطيني���ة، لن يخف���ي المقاطعة التي فر�شه���ا المجتمع الدولي عل���ى الحكومة الفل�شطيني���ة المنتخبة ديمقراطيا 

)2006 -2007(، كما لن يخفي انهيار نظام الموؤ�ش�شات الفل�شطينية الواقع اال�شتبدادي. وفي الوقت الذي تتغنى 

في���ه مجل���ة )�شليت( باالزدهار ال���ذي ت�شهده مدينة رام اهلل معتب���رة اإياها نموذجا م�شغرا لتل اأبي���ب، وبينما تتولى 

ال�شلط���ة الفل�شطيني���ة م�شوؤولية تنظيف ال�شوارع وتجمي���ل المدينة، فاإن االمتداد اال�شتيطان���ي االإ�شرائيلي في ال�شفة 

الغربي���ة وقط���اع غزة يتوا�ش���ل ب�شكل يومي. وحاليا، ب���ات الفل�شطينيون يواجهون مزيدا من االإج���راءات الرامية اإلى 

اقتالعه���م م���ن اأرا�شيهم اإ�شافة اإلى القيود المفرو�شة على حقوقهم ال�شيا�شي���ة والمدنية في ظل �شيق االأفق المتاح 

اأمامهم حاليا لتحقيق ا�شتقاللهم الوطني وحريتهم.

 وه���ذه االأمثلة تكفي لتثبت ع���دم منطقية اأي عملية تحليل للم�شاريع التنموية المنفذة حاليا في االأرا�شي الفل�شطينية 

المحتل���ة. م���ن جانبه���ا، فاإن مجلة )�شلي���ت( تدلل على النجاح الذي تلم���ح اإليه من خالل حقيق���ة اأن مدينة رام اهلل 

، اإل���ى حد ما، بينما ال ت���زال النكتة تتردد في 
2
ت�شي���ر عل���ى الم�شار ال�شحي���ح باتجاه التحديث كما ه���و حال تل اأبيب

ال�ش���ارع الفل�شطين���ي ب�شخرية لتدلل على ع���دم جدوى للم�شاريع التنموي���ة في فل�شطين حيث ه���ذه الم�شاريع ال تعود 

عل���ى الفل�شطينيي���ن اإال ب�شبكة مجاري ولي�س ب�شيادة وطنية، ب�شابطة جمركية ولكن لي�س بحدود �شيا�شية، اأو بخطاب 

ديمقراطي، ولكن لي�س بحرية �شيا�شية. 

1 Nu’man Kanafani, “As If There Was No Occupation: Limits of Palestinian Authority Strategy”, 
Middle East Research and Information Project, September 2011, http://www.merip.org/mero/
mero092211.

2 Michael Weiss, “Palestine’s Great Hope”, Slate, June 2010, http://www.slate.com/articles/news_
and_politics/foreigners/2010/06/palestines_great_hope.html
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وكذلك االأمر فم�شاريع التنمية في فل�شطين تنفذ في �شياق ال يتوافق اأبدا مع االحتياجات ال�شيا�شية الفل�شطينية الطارئة. 

فمن جهة، نجد اأن البنك الدولي، مثال، يعلن بو�شوح اأن ن�شاطه في ال�شفة الغربية وقطاع غزة يتمثل في »�شرورة العمل 

على توفير البنية المالية الثابتة للدولة الفل�شطينية والحد من ال�شرقات وتوفير الحكم الر�شيد �شواء في اإطار الموؤ�ش�شات 

«، من اجل تحقيق االأهداف التنموية للبنك في فل�شطين.
3
الحكومية اأو موؤ�ش�شات المجتمع المدني

اأما الخطة التنموية التي تطرحها ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية فاإنها تن�شجم تماما مع االأهداف �شالفة الذكر. اإال اأن 

الحياة اليومية للفل�شطينيين ومعاناتهم من اال�شتيطان واال�شتعمار ي�شكل واقعا مختلفا ويمثل حالة تختلف تماما عن 

تلك التي تتغنى بها الخطط التنموية اأو البنك الدولي. وفي مقال لمجلة )ني�شن( حول معاناة القرويين الفل�شطينيين 

ف���ي منطق���ة بيت لحم، اأ�شارت المجلة: »وه���و جال�س على �شرفة منزله ونظره �شارح �ش���وب الوادي المحيط بقريته، 

بتي���ر، حي���ث يمر القطار الذي يربط القد�س بتل اأبيب، يتحدث عوينة عن الو�شع في قريته حيث كانت محطة للقطار 

في العهدين العثماني والبريطاني«. اإال اأن القرية فقدت ما يقرب من ن�شف م�شاحة اأرا�شيها التي �شادرتها اإ�شرائيل 

ول���م يع���د ي�شمح الأ�شحاب هذه االأرا�شي باالنتفاع منها. وفي لحظة، يمد عوينة ج�شده اإلى االأمام ويتنهد قائال: »وفي 

النهاية، �شن�شل اإلى مرحلة يحرم فيها طالب المدار�س من الو�شول اإلى مدار�شهم و�شيحرم العمال من حق الو�شول 

اإل���ى عملهم، ناهيك ع���ن منع الفالحين من الو�شول اإلى حقولهم ومزارعه���م«. ويم�شي في حديثه ليقول: »ولن يجد 

4
ال�شكان في النهاية من خيار �شوى الرحيل لالإقامة في بيت لحم وهجر قريتهم«.

م���ا يرويه الفل�شطينيون عن حاله���م بنوع من ال�شخرية اأو المرارة، يعك�س الو�شع ال�شيا�شي المعقد النا�شئ منذ توقيع 

اتفاقي���ات اأو�شل���و، والذي جاء ان�شجاما م���ع اإجماع وا�شنطن. فمن حال���ة الن�شال والكفاح �ش���د اال�شتعمار اإلى حالة 

جديدة اأو نمط جديد للتنمية يركز على »النمو االقت�شادي« »وبناء الموؤ�ش�شات«، »والحكم الر�شيد«.

وف���ي الوق���ت الذي �شهد فيه االنتقال من حالة الن�شال التحرري للدول الم�شطهدة في عقدي ال�شتينات وال�شبعينات، 

اإل���ى التنمي���ة االقت�شادية �شال�شة وا�شحة، فاإن الحالة الفل�شطينية تعتب���ر اإ�شكالية كون هذا االنتقال جاء في ظروف 

غي���ر طبيعي���ة ولي����س في �شياق طبيعي كم���ا ينبغي اأن يح���دث، بمعنى اأن ه���ذا االنتقال جاء في الوق���ت الذي ال يزال 

اال�شتعمار قائما ولم ي�شل الفل�شطينيون اإلى مرحلة التمتع باأي من حقوقهم ال�شيا�شية والوطنية بعد.

ته���دف الورقة �شم���ن ما تهدف اإليه، اإلى الوقوف اأمام اأهمية هذه النقلة التنموية في ال�شياق الفل�شطيني والتي بنيت 

عل���ى ما بع���د اإجماع وا�شنطن ليت���م تطبيقها في �شياق اال�شتعم���ار واال�شتيطان. و�شاأحاول نقا����س مدى عقالنية هذا 

النمط التنموي ومدى تاأثيره وتاأثره بالن�شال الوطني الفل�شطيني �شد اال�شتعمار.

3 World Bank, “A Unique Challenge: Commitment in an Uncertain Environment”, June 2010. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/WESTBANKGAZAEXTN/
0,,contentMDK:22626587~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:294365,00.html

4 Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, “Palestinian Roads: Cementing Statehood, or Israeli 
Annexation?”, The Nation, April 2010, http://www.thenation.com/article/palestinian-roads-
cementing-statehood-or-israeli-annexation
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وعبر ال�شفحات التالية، �شاأقف اأمام ثالث حجج:

اأواًل، وم���ن ناحي���ة تاريخية، فاإن الم�شاعدات الدولية الهدامة للفل�شطينيين ت�شير اإل���ى اأنه، ومنذ اتفاق اأو�شلو، هناك 

�شع���ف لالأجندة ال�شيا�شي���ة التي تترافق مع هذه االأنماط م���ن العمل التنموي، اأي اأنها هدف���ت اإلى تح�شين الظروف 

المعي�شي���ة للفل�شطينيين دون اأي دعوة للتخل�س من اال�شتعمار ب���ل التعامل معه كحقيقة واقت�شار العمل على تخفيف 

وطاأته. وهنا ي�شار اإلى اأن من اأهم االآثار الناجمة عن اال�شتعمار والتي �شعت الم�شاعدات الدولية للتخفيف من حدتها، 

التو�ش���ع اال�شتيطان���ي وغيره م���ن الممار�شات القمعية بح���ق الفل�شطينيين والت���ي اأدت اإلى اآثار �شيا�شي���ة واقت�شادية 

واجتماعية مهلكة طالت كافة �شرائح المجتمع الفل�شطيني.

ثانيًا، بالرغم من غياب العمل ال�شيا�شي عن العمل التنموي في فل�شطين، والتعامل مع العمل التنموي بمنطق حيادي 

وب�شكل تقني، حيث تكمن الم�شكلة الحقيقية في هذا ال�شكل من الخطاب الخالي من اأي بعد �شيا�شي. وبالتالي، نجد 

اأن المانحين قد تحولوا من اال�شتر�شاد باالحتياجات ال�شيا�شية للفل�شطينيين في عملهم )وهو ال�شرط الكفيل بتحقيق 

االأه���داف الفعلي���ة للعمل التنم���وي( اإلى تطبيق نم���ط عمل نيوليبرالي وه���و االقت�شاد المرك���ز والمتمحور حول بناء 

الموؤ�ش�شات والذي ي�شب في �شالح تحقيق النمو االقت�شادي وتعزيز البيروقراطية اإ�شافة اإلى تعزيز دور الموؤ�ش�شات 

المختلف���ة ف���ي العمل االقت�شادي دون االهتمام بتاأثي���ر مثل هذا النمط من العمل على م�ش���روع مناه�شة اال�شتعمار. 

وف���ي ظ���ل كون هذا ال�شياق يبن���ى على تجاهل بنى القوى المختلف���ة التي تمثل اال�شطهاد، ويتجاه���ل في الوقت عينه 

الممار�شات اال�شتعمارية، فاإن الق�شايا ال�شيا�شية ال ترد �شمن ح�شابات العاملين في هذا المجال اأبدا بل يتم التعامل 

م���ع االحتياج���ات ال�شيا�شية بو�شفها ق�شايا تقنية تحتاج لحلول ربم���ا تكمن، من وجهة نظر العاملين في المجال، في 

اال�شتمرار في تنفيذ نف�س ال�شياق من العمل التنموي.

ثالث���ًا، فاإن ه���ذا النمط ال�شائد للعمل التنموي ف���ي فل�شطين يعزز من الممار�شات اال�شتعماري���ة ويدفع الفل�شطينيين 

للخ�شوع لال�شتعمار والتعامل معه كحقيقة ناهيك عن تفتيت ال�شعب الفل�شطيني وتجزئته. 

وفي الجزء االأخير من الورقة، �شاألقي ال�شوء على بع�س مفاهيم العمل التنموي في فل�شطين كعملية ت�شهم في توفير 

الظروف المنا�شبة من اجل مقارعة اال�شتعمار كما �شاأتطرق اإلى الو�شائل التي تعتمد عليها الم�شاريع التنموية لفر�س 

�شيطرته���ا عل���ى المتلقين اإ�شافة اإلى الدور الذي تلعبه هذه الم�شاريع ف���ي عملية تفتيت البنى االجتماعية في اأو�شاط 

الفل�شطينيين ووحدتهم الوطنية.
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سياسة املساعدات اخلارجية- ضمان استمرار االستعمار . 1

بالرغم من المعار�شة ال�شديدة التي لقيتها عملية اأو�شلو من عدد كبير من الفل�شطينيين، اإال اأن المجتمع الدولي �شرعان 

م���ا ب���ادر اإلى العمل على تعزيز »عملية ال�شالم«. ومنذ ذلك الحين، بات العمل التنموي مرتبطا بالعملية ال�شيا�شية التي 

افرزه���ا اتف���اق اأو�شلو وفي الحقيق���ة، لم يتعدى هذا العمل ح���دود ال�شعي للتخفيف من وط���اأة الممار�شات اال�شتعمارية 

االإ�شرائيلي���ة وم�شاع���دة الفل�شطينيين على التعاي�س مع الو�شع القائم، اأي �ش���رورة حماية امن اإ�شرائيل من جهة وقبول 

التو�ش���ع اال�شتيطان���ي االإ�شرائيل���ي من الجه���ة االأخرى، اإلى جان���ب الحفاظ على ا�شتم���رار ال�شيط���رة االإ�شرائيلية على 

الفل�شطينيي���ن اجتماعي���ا و�شيا�شيا واإن بات ذل���ك يتم عبر ال�شلطة الفل�شطينية. وكان جلي���ا اأن اأجندة المانحين قد تم 

تعديلها وتطويعها لتخدم االأهداف �شالفة الذكر.

ومن���ذ بداية عملي���ة اأو�شلو، بدا جليا اأن ه���ذه العملية محكومة بال�ش���روط االإ�شرائيلية. فمن جه���ة، كفلت االتفاقيات 

المذكورة ا�شتمرار الممار�شات اال�شتعمارية االإ�شرائيلية وا�شتمرار النمو اال�شتيطاني وكفلت ا�شتمرار تطبيق االأوامر 

الع�شكرية ال�شادرة منذ العام 1967، اإلى جانب التركيز على �شمان امن اإ�شرائيل. وكان رئي�س الوزراء االإ�شرائيلي 

اإ�شح���ق رابي���ن قد اأ�شار ومنذ البداية، من���ذ اأيلول من العام 1993، بو�شوح اإلى ال���دور المتوقع من الحكومة الذاتية 

الفل�شطيني���ة: »الفل�شطيني���ون اأف�شل منا نحن في محاربتها )يق�شد محاربة المقاومة( كونهم لن يتركوا مجاال لرفع 

اأي ق�شي���ة �شدهم اإلى محكمة الع���دل العليا كما لن يتركوا مجاال لمنظمات حقوق االإن�شان االإ�شرائيلية لتوجيه �شهام 

نقده���ا �شدهم، حيث اأنه���م لن ي�شمحوا لهذه المنظمات بالعمل في مناطقه���م. �شيحكمون بطريقتهم الخا�شة، مما 

5
يعفي الجنود االإ�شرائيليين، وهذا هو االأهم، من المهام التي يقومون بها حاليا«.

من جانبها فاإن الدول المانحة ربطت ن�شاطها ال�شيا�شي �شمن اإطار اتفاق اأو�شلو مبا�شرة بعد توقيع االتفاقيات المذكورة 

خ���الل اأيلول من الع���ام 1993. وكان الهدف المعلن من وراء هذا التوجه، هو دعم »عملية ال�شالم«، من خالل الترويج 

للمنافع االقت�شادية المترتبة على العملية المذكورة. ولم تكد تم�شي �شوى ب�شعة اأ�شابيع على توقيع االتفاقيات المذكورة 

حت���ى عقد الموؤتمر االأول للمانحين المحتملي���ن. وتال ذلك اإعالن �شريح �شدر عن وزي���ر الخارجية االأمريكي في ذلك 

الوق���ت، وارن كري�شتوف���ر، قال فيه اأن »الهدف المن�شود ه���و توفير الم�شادر الكافية ل�شمان تطبي���ق االتفاقية و�شمان 

نجاحه���ا. عل���ى المجتمع الدولي اأن ينتبه اإلى اأن االتفاقية قادت اإل���ى نتائج ملمو�شة على االأر�س في المجال االأمني وفي 

تح�شين الظروف المعي�شية للفل�شطينيين واالإ�شرائيليين. ولتحقيق ال�شالم، يجب ترجمة االتفاقية عمليا وتحقيق نتائج 

.
6
فعلية على ار�س الواقع«

اأم���ا حكومات دول االتحاد االأوروبي، من جهته���ا، فقد اأعلنت اأن »اأولويتها االأولى �شمن �شيا�شتها الخارجية واالأمنية، 

.
7
هو دعم عملية ال�شالم واال�شتعداد لح�شد كافة م�شادرها ال�شيا�شية واالقت�شادية والمالية لتحقيق ذلك«

5 Glenn Robinson, Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution, Bloomington: Indiana 
University Press, 1997, p. 189. 

6 Address by Warren Christopher at Columbia University, New York, September 20, 1993

7 Francois d’Alancon, “The EC Looks to a New Middle East,” Journal of Palestine Studies 23, no. 2, 
Winter 1994:41.



9

وق���د ت�شمن���ت اتفاقيات اأو�شلو عددا من االأهداف التي �شكلت االإطار الناظ���م لعمل الجهات المانحة، فعلى الم�شتوى 

االأول، لعب���ت االحتياج���ات االأمنية االإ�شرائيلية الدور الرئي�س في تحديد مالمح عمل الجهات المانحة في مجال دعم 

االإ�شالحات. فقد اأدرك الالعبون الدوليون اأن �شمان امن اإ�شرائيل في ظل ا�شتمرار اال�شتعمار وال�شراع، لن ياأتى اإال 

عبر تعزيز وتقوية االأجهزة االأمنية الفل�شطينية. وقد تجلت اأهمية تقوية جهاز ال�شرطة الفل�شطيني في حقيقة ت�شكيل 

لجنة التن�شيق المحلية للم�شاعدات الدولية للفل�شطينيين لت�شكل اأولى االآليات واللجان التي انبثقت عن لجنة االت�شال 

8
العالمية والمجموعة اال�شت�شارية لتن�شيق الم�شاعدات الدولية.

 ومع مرور الوقت، اأ�شبحت 
9
وق���د تمثل اله���دف االأولي للجنة المذكورة في دعم وتدريب جهاز ال�شرط���ة الفل�شطيني.

االأجه���زة االأمنية الفل�شطينية من �شمن القطاعات المركزية التي ا�شتهدفته���ا برامج التنمية المختلفة في فل�شطين 

والت���ي نفذت تحت ل���واء الحكم ال�شالح ومبداأ �شيادة القان���ون وهو التوجه الذي دعمته وتبنت���ه ال�شلطة الفل�شطينية 

ذاته���ا قلب���ا وقالبا. فقد خ�ش�ش���ت ال�شلطة ما قيمته 228 ملي���ون دوالر اأمريكي الإ�شالح القط���اع االأمني والبرنامج 

.
االنتقالي 2010-2008 10

ول���م يقت�ش���ر هذا التطور االأمني عل���ى ال�شماح باإن�شاء مكتب التن�شي���ق االأوروبي للقوات االأمني���ة الفل�شطينية ودخول 

الجن���رال االأمريكي كي���ث دايتون كالعبين اأ�شا�شيين في عمل االأجهزة االأمني���ة الفل�شطينية، بل قاد اإلى تحقيق اأعلى 

م�شت���وى من التن�شي���ق االأمني بين االأجه���زة االأمنية الفل�شطينية ونظيرته���ا االإ�شرائيلية في ظ���ل اإدارة حكومة �شالم 

فيا����س. وف���ي الوقع، فاإن دع���اة »الفيا�شي���ة« يتباهون بما ورد عب���ر �شفح���ات )وول �شتريت جورنال( م���ن اأن النمو 

االقت�ش���ادي الب�شي���ط المتحقق في فل�شطين، مرده ف���ي االأ�شا�س اإلى التطور الذي �شهده القط���اع االأمني الفل�شطيني 

 .
11

معتبرين ذلك نموذجا لبرنامج بناء الدولة ب�شكل عام

ثاني���ا، عمل الالعب���ون الدوليون على اإن�ش���اء نظام �شيا�شي متما�ش���ك ومركزي )ال�شلطة الفل�شطيني���ة( لين�شجم في 

طروحات���ه مع ما اأفرزته اتفاقيات اأو�شلو. والى جانب الم�شاعدات المالية، فاإن م�شاريع االإ�شالح التي تبنتها الجهات 

المانح���ة هدف���ت بالدرجة االأولى اإلى دع���م التوجهات ال�شيا�شية لل�شلط���ة الفل�شطينية والتي ارتك���زت باالأ�شا�س على 

م���ا ج���اء في اتفاق اأو�شلو ذات���ه وفي الوقت ذاته عملت ه���ذه الم�شاريع على الحد من اأي معار�ش���ة �شيا�شية للمطالب 

االإ�شرائيلية. ففي ت�شعينات القرن الما�شي، على �شبيل المثال، وبالرغم من اإدراكهم ل�شوء االإدارة وات�شاع رقعة الف�شاد 

، اإال 
12

ف���ي اإدارة االأم���وال العامة في فل�شطين وت�شاعد دعوات الموؤ�ش�شات الر�شمي���ة الفل�شطينية المنادية باالإ�شالح

اأن الموؤ�ش�ش���ات المانح���ة لم تكن معنية بممار�شة اأية �شغوطات على ال�شلط���ة الفل�شطينية لتطبيق االإ�شالحات طالما 

8 Rex Brynen, A Very Political Economy: Peacebuilding and Foreign Aid in West Bank and Gaza, 
United States Institute of Peace, Washington DC, 2000

9 Coordinating Committee for International Assistance to a Palestinian Police Force, ‘Terms of 
Reference’, March 25, 1994.

10 Raja Khalidi and Sobhi Samour, “Neoliberalism as Liberation : The Statehood Program and the 
Remaking of the Palestinian National Movement”, Journal Of Palestine Studies, Vol. 40, No. 2, 
Winter 2011.

11 Raja Khalidi, “Is Fayyadism Working?”, Haaretz, October 2010.

12 Palestinian Legislative Council, Corruption Report, 1997.
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بقي���ت تلك القيادة ملتزمة بالخط ال�شيا�ش���ي »ال�شحيح«. وبالرغم من االإدانة القوية التي وجهها المجل�س الت�شريعي 

الفل�شطين���ي لل�شلط���ة الفل�شطينية من خالل تقري���ر الف�شاد ال�شادر ف���ي الع���ام 1997، اإال اأن المانحين قد اأكدوا، 

خ���الل ت�شرين ثاني من العام 1998، التزامه���م بموا�شلة دعم العملية ال�شلمية من خالل التعهد بتقديم 3.4 مليار 

 اإال اأن الفترة التي تلت رف�س عرف���ات لما عر�س عليه في كامب 
13

دوالر اأمريك���ي خ���الل االأعوام الخم�شة التي تل���ت.

ديفيد، �شهدت بداية التغيير في �شيا�شة التعاون الدولي. فقد اقترنت الم�شاعدات الدولية االقت�شادية با�شتراط قيام 

ال�شلط���ة بتطبيق بع�س االإ�شالحات والت���ي اأدرجت �شمن خطة المئة يوم لالإ�شالح الت���ي تبنتها ال�شلطة الفل�شطينية 

ف���ي العام 2002، اإلى جانب ت�شاع���د الدعوات االأمريكية واالإ�شرائيلية وبع����س دول العالم االأخرى، النتخاب قيادة 

فل�شطينية جديدة.

وت�ش���كل المقاطع���ة الدولية التي فر�شت على حما����س عقب انتخابها في العام 2006 وتوليه���ا مقاليد قيادة ال�شلطة 

الفل�شطيني���ة، مث���اال اآخر على درجة الت�شيي�س العالية التي تحكم الم�شاعدات االإن�شانية. فبعد اأن اأعلنت حما�س غداة 

انتخابه���ا، رف�شها ل�ش���روط الرباعية الدولية ولل�شروط االإ�شرائيلية، بادرت العديد م���ن الدول الغربية والعربية، اإلى 

وقف تمويلها لوزارة االقت�شاد الفل�شطينية. وقد تم االلتفاف على قيادة حما�س المنتخبة وتم تطبيق اإجراءات بديلة 

تمثل���ت باآلية دولية موؤقتة عملت على تقدي���م الم�شاعدات للفل�شطينيين، خالل العامين 2006 -2007، عبر مكتب 

الرئي�س مبا�شرة. ومن خالل ذلك، فاإن الممولين قد اأعادوا تطبيق ما اأطلقوا عليه »االإدارة الر�شيدة« لالأموال العامة 

وبالتال���ي فر�س االإ�شالح ببعدين، مركزة النفوذ واالأمن، والذي نادت به الجهات المانحة في الفترة ما بين العامين 

2002 -2005. اإال ان���ه ومع ت�شكيل حكومة فتح لت�شريف االأعمال في ال�شفة الغربية في العام 2007 والتي تبنت 

النه���ج النيوليبرالي، عادت الم�شاع���دات التقنية والمالية تتدفق على الفل�شطينيين بالرغم من الجدل الذي ثار حول 

مدى �شرعية الحكومة الجديدة.

13 Rex Brynen, op. cit.
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التغري يف النظرة التنموية- من التحرير إىل مرحلة ما بعد إجماع . 2
واشنطن

كم���ا ا�شرنا �شالفا، فاإنه وبالرغم من و�شوح �شيا�شة الممولي���ن في فل�شطين، فاإن العاملين التنمويين يطبقون خطابا 

تقني���ا مو�شوعيا وحياديا في مقاربة تخلو تماما من االعت���راف بالحقائق المترتبة على وجود اال�شتعمار وعدم توازن 

الق���وى بي���ن والم�شتعِمر والم�شتعَمر والذي يقف وراء ال�ش���راع ويقود اإلى االأو�شاع القائمة حالي���ا، اإ�شافة اإلى تجنب 

التط���رق اإلى �شيا�شة الحرم���ان واالإخ�شاع التي يتعر�س لها الفل�شطينيون. وبدال من ذل���ك، فاإن النمط ال�شائد حاليا 

للعم���ل التنموي، يظهر الفل�شطينيي���ن كاأي مجموعة »نامية« اأخرى ت�شعى لتحقيق االأهداف التنموية العالمية المتمثلة 

في االزدهار االقت�شادي الفردي من خالل النمو االقت�شادي الوطني وتج�شيد الحكم الر�شيد والتمكين، ان�شجاما مع 

تدخل ليبرالي محايد يبنى على اإجماع وا�شنطن الم�شار اإليه �شابقا. بالتالي، فاإن ن�شق العمل هذا، انتقل من الترابط 

م���ع االحتياج���ات ال�شيا�شي���ة الفل�شطينية )وهو ال�ش���رط ال�شروري لنجاح اأي عم���ل تنموي( اإلى منح���ى نيوليبرالي: 

اقت�ش���اد ممركز، وتركي���ز على بناء الموؤ�ش�شات والتي تق���ود اإلى اإعطاء االأولوية لق�شايا م���ن قبيل النمو االقت�شادي 

وبروز نظام بيروقراطي وكذلك بناء الموؤ�ش�شات. 

وق���د بات الخطاب االقت�شادي النيوليبرال���ي والموؤ�ش�شاتي هو المهيمن على الخطة االإ�شتراتيجية التنموية الفل�شطينية 

بدل اأن ي�شكل البرنامج ال�شيا�شي الوطني العري�س البو�شلة لمثل هذه الخطة. ويبدو هذا التوجه جليا في الخطة الوطنية 

الفل�شطينية للتنمية واالإ�شالح. فح�شب الخطة �شالفة الذكر، وكذلك الوثائق ال�شادرة موؤخرا عن الحكومة الفل�شطينية 

التي تحكم ال�شفة الغربية، فاإن التركيز على تح�شين اأداء الموؤ�ش�شات وتعزيز دورها باعتبار ذلك ال�شبيل لتحقيق التحرر 

 .
14

الوطني. واإذا ما اأخذنا اأجندة ال�شيا�شة االقت�شادية التي تبناها ما ي�شمى »ما بعد اإجماع وا�شنطن«

 كما ونجد اأن خطة االإ�شالح والتنمية الفل�شطينية تتبنى تحقيق الحكم الر�شيد على اأ�شا�س االأمن العام وتعزيز �شيادة 

القان���ون كجزء من االأهداف الوطنية العام���ة. فبناء الموؤ�ش�شات وال�شفافية وتعزيز مبداأ الم�شاءلة لموؤ�ش�شات القطاع 

الع���ام اإل���ى جانب تح�شين م�شتوى الخدمات المقدمة للجمهور وتنمية القط���اع الخا�س اإلى جانب تقلي�س دور الدولة 

وتعزيز �شيا�شة اقت�شاد ال�شوق المفتوحة، ت�شكل جميعا جوهر »االأهداف الوطنية« الجديدة للخطاب ال�شابق وطريقة 

عر�س الم�شاكل التنموية، دفعت بنمط الم�شاعدات االإن�شانية بعيدا عن الن�شال ال�شيا�شي بطريقتين:

اأواًل: م���ن خ���الل ا�شتبدال البعد ال�شيا�شي في العمل التنموي ببعد نيوليبرالي موؤ�ش�شاتي. فاالأن�شطة التنموية الحالية، 

تتجن���ب التط���رق لنقا�س الواقع الذي فر�شه اال�شتعم���ار وتركز على موا�شيع ال �شلة لها بذل���ك من قبيل »االقت�شاد، 

ال�ش���وق، الموؤ�ش�ش���ات، والفق���راء«، حيث يتم التعاطي معها بمع���زل تام عن مراكز القوى المهيمن���ة و�شبكة العالقات 

االجتماعي���ة وال�شيا�شية. كما اأن الموا�شيع المذكورة هنا، يمك���ن التعبير عنها من خالل بع�س الممار�شات »الجيدة« 

والتقنيات التي ت�شمنها اإجماع وا�شنطن وما تاله. 

14 Khalidi and Samour, op. cit.
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ثانيًا: من خالل تجاهل الواقع اال�شتعماري �شمن التحليل المقدم في ال�شياق التنموي �شالف الذكر. ويبقى االأهم اأن 

العم���ل التنموي يج���ب اأن يعمل على خلخلة عالقات القوى القائمة وعدم التعام���ل معها بو�شفها عامال خارجيا يجب 

 
15

القبول بوجوده.

اإن التعامل مع الو�شع بمعزل عن االعتراف بحقيقة طبيعة ال�شراع ال�شيا�شي، يدفع بالم�شكلة ال�شيا�شية اإلى حيز البروز 

كم�شكل���ة تقني���ة ويقدم حلوال تقنية لها، في الوق���ت الذي تتطلب فيه هذه االأمور حال �شيا�شي���ا. وفي ال�شفحات التالية، 

�شيتم تناول ثالثة اأمثلة ت�شير بو�شوح كيف تم تطبيق منطق »ما بعد اإجماع وا�شنطن التنموي« في فل�شطين مما اأدى اإلى 

التغا�شي عن اال�شتعمار كم�شكلة في الوقت الذي يتطلب فيه االأمر العمل الجماعي ال�شيا�شي �شد اال�شتعمار ومحاولة و�شع 

حد لنظام اال�شتعمار وممار�شاته.

المث���ال االأول ه���و تقرير �شدر موؤخرا عن البنك الدول���ي حول الفقر في فل�شطين ويو�شح كي���ف اأن االإ�شارة الموجزة 

والجزئي���ة للواق���ع النات���ج عن اال�شتعمار، يغي���ب الوجه الحقيقي لالأزم���ة ويعر�شها وكاأنها ف�شل ف���ي تطبيق المعايير 

االأ�شا�شية للنيوليبرالية والتي ت�شكل بدورها الحل للم�شكلة. فح�شب التقرير المذكور، فاإن ال�شبب الحقيقي للفقر في 

فل�شطي���ن، يكمن في �شعف قدرة ال�شوق المحلية و�ش���ح فر�س العمل والذي يتم اإرجاعه اإلى حقيقة اأن هناك اعتمادا 

كبيرا لالقت�شاد الفل�شطيني على نظيره االإ�شرائيلي وان هذا االقت�شاد يتاأثر كثيرا بالح�شار الذي تفر�شه اإ�شرائيل 

.
16

وكذلك بتحكم اإ�شرائيل بالتجارة الخارجية الفل�شطينية

وبالرغ���م من اأن ق���راءة ا�شتعرا�شية للتقرير تظهر اأن هن���اك بع�س الحقائق الناجمة ع���ن اال�شتعمار وردت فيه، اأي 

اعتم���اد الفل�شطينيي���ن على االقت�ش���اد االإ�شرائيلي والح�شار المفرو����س اإ�شرائيليا، اإال اأن التحلي���ل الوارد فيه يبقى 

 
17

جزئي���ا ويتجاهل عددا من العوامل الحا�شمة كم�شادرة موارد الفل�شطينيين الطبيعية وعملية تفكيك موؤ�ش�شاتهم،

اإلى جانب ال�شيطرة اال�شتعمارية الكاملة المفرو�شة على الفل�شطينيين عبر موؤ�ش�شات اال�شتعمار المختلفة. وال يمكن 

فهم ال�شورة كاملة وتو�شيح �شبب تراجع التنمية في ظل وجود اال�شتعمار، اإال اإذا اأخذت مختلف العوامل �شالفة الذكر 

في عين االعتبار واأعطيت الحيز الكافي من المراجعة والنقا�س.

اأما التقرير، فاإنه يتناول ب�شكل جزئي، بع�س الق�شايا التي ت�شكل مقدمة للدعوة لتطبيق االقت�شاد النيوليبرالي ومن 

بينه���ا الحد من المعيقات الخارجية والداخلية التي تقف في وجه التجارة وكذلك تنمية القطاع الخا�س وخلق فر�س 

العم���ل. وفي اللحظة الت���ي يتم فيها عر�س الم�شكلة باالعتم���اد على هذه المفاهيم الرنانة، ف���اإن ذلك يمهد الطريق 

اأم���ام تقدي���م حلول من وجهة نظ���ر نيوليبرالية تتمثل في اال�شتثمارات الكبيرة وكذلك تعزي���ز دور ال�شوق على اأ�شا�س 

اأنها هي الحل االأن�شب. وهذا ما يف�شر االإ�شالح الذي ت�شهده اأجندة الجهات المانحة والتي تميل للتركيز على »تعزيز 

دور القان���ون »وتحقيق اال�شتق���رار ال�شيا�شي«، »وخلق البيئة الداعمة لال�شتثمار«، كما ينادي بذلك برنامج م�شاعدات 

15 Adam Haniyeh, “Development as Struggle: Confronting the Reality of Power in Palestine”, Working 
Paper in Progress, June 2011.

16	 World	Bank,	“Coping	With	Conflict:	Poverty	and	Inclusion	in	the	West	Bank	and	Gaza”,	October	
2011.

17 Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, Washington D.C: Institute 
for Palestine Studies, 1995.
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ال�شع���ب االأمريك���ي )الوكالة االمريكي���ة للتنمية( ح�شب ما ورد في خط���ة االإ�شالح التي قدمته���ا مجموعة )بوز الين 

.
18

هاملتون( اال�شت�شارية 

وف���ي ظل هذا التوج���ه، فاإن االأولوية تعطى الحتياجات ال�شوق لتح�شين »الظروف االجتماعية«، والتما�شك االجتماعي 

واال�شتق���رار، وهي التوجهات التي تبنته���ا ال�شلطة الفل�شطينية واأطلقت عليها الحوكم���ة الداخلية الر�شيدة، بينما تم 

النظر اإلى الن�شاط ال�شيا�شي والتعبئة الجماهيرية بو�شفهما م�شاكل ربما توؤثر �شلبا على التقدم االقت�شادي.

المثال الثاني يو�شح كيف اأن مقاربة التنمية الحقيقية توؤدي اإلى بروز ظواهر منف�شلة »كالفقر«، ليتم درا�شتها وطرح 

برام���ج التدخل لحلها، بحيث يتم تحليلها بمعزل عن عالقات الق���وة والهيمنة ال�شائدة في ال�شياق العام. ففي تقرير 

البن���ك الدول���ي �شال���ف الذكر، تم تناول منطقة م�شاف���ر الواقعة جنوب بلدة يطا كمثال حيث ت���م التعامل مع »الفقر« 

م���ن خ���الل درا�شة اأو�شاع الفقراء في فل�شطين وطرح الحل للم�شكلة من خ���الل تعزيز م�شتوى الم�شاعدات االإن�شانية 

المقدم���ة لهم، ب���دال من تبني المقاربة الت���ي تتناول حرم���ان الفل�شطينيين من حق الو�شول اإل���ى الم�شادر »كنتيجة 

 وبالتالي العمل على 
19

للعالق���ات ال�شيا�شي���ة واالقت�شادية الناتجة عن االحتالل في تلك المنطقة منذ فت���رة طويلة«.

تغيي���ر نم���ط هذه العالق���ات باعتبار اأن ذلك ه���و الحل الفعلي لم�شكلة الفق���ر. وكان البنك الدولي ق���د قام في العام 

2004 بدرا�شة اأو�شاع �شكان الكهوف في ذات المنطقة وهي المنطقة المكونة مما يقارب الع�شرون خربة في التالل 

 .
20

الجنوبية ال�شرقية لمدينة الخليل ويقطنها ما يزيد عن االألف فل�شطيني وفل�شطينية

وقد تعر�س �شكان منطقة الم�شافر المذكورة اإلى العديد من الحمالت التي �شنها الجي�س االإ�شرائيلي �شدهم لتنفيذ 

مخط���ط الحكوم���ة االإ�شرائيلي���ة الرامي اإل���ى تهجيرهم من اج���ل بناء جدار الف�ش���ل العن�شري. وقد ج���اءت عملية 

التهجي���ر هذه كامتداد ل�شيا�شة اإ�شرائيل الهادفة اإلى تهجي���ر �شكان هذه المنطقة حيث قامت اإ�شرائيل بعدة عمليات 

لم�ش���ادرة االأرا�شي هناك وقام جي�س االحت���الل بتحويل جزء من المنطقة اإلى �شاحة تدريب ع�شكري منذ �شبعينات 

القرن الما�شي، وتم ت�شنيف الجزء المتبقي من المنطقة باعتبارها منطقة )ج( ح�شب التق�شيم الذي فر�شه اتفاق 

اأو�شل���و على الفل�شطينيين، كما تم بن���اء عدد من الم�شتوطنات في المنطقة لتحا�ش���ر التجمعات الفل�شطينية هناك. 

وم���ن خ���الل ممار�شات جي�س االحتالل والمتمثلة في الح�شار وهدم المن���ازل وتجريف االأرا�شي الزراعية اإلى جانب 

منع م�شاريع البنية التحتية وخا�شة الطرق و�شبكات المياه، وكذلك العنف الممار�س من قبل الم�شتوطنين، باتت حياة 

الفل�شطينيي���ن عر�شة للخطر الدائم وا�شطر عدد كبير منهم اإلى اإخ���الء مناطق �شكنهم والخرب التي يقيمون فيها 

.
21

منذ ع�شرات ال�شنين

18 Booz Allen Hamilton, “BizClir: For the Palestinian Economy”, March 2010. http://bizclir.com/
galleries/country-assessments/West%20Bank%20BizCLIR.pdf

19 David Mosse, “Power and the Durability of Poverty :A Critical Exploration of the Links between 
Culture, Marginality, and Chronic Poverty”, Chronic Poverty Research Center Working Paper 107, 
December 2007.

20 World Bank, Unpublished report, 2004.

21	 Author’s	fieldwork,	2004.



14

ما يثير االهتمام في تقرير البنك الدولي المذكور، كونه تعامل مع هذه المجموعة من الفل�شطينيين )حيث تم اعتبار 

اإج���راءات االحت���الل االإ�شرائيلي كواحد من االأ�شب���اب التي تحد من العمل التنموي( باعتباره���ا مجموعة تت�شابه في 

ظروفه���ا مع اأي مجموعة اأخرى في ال���دول النامية كالمجموعات المهم�شة التي تحتاج لم�شاعدات اإن�شانية، ودعا اإلى 

تقدي���م الم�شاع���دات الالزمة من اجل الم�شاهمة ف���ي تح�شين ظروفهم المعي�شية. وح�ش���ب التقرير فاإن الم�شاعدات 

المطلوب���ة يجب اأن ت�شم���ل الم�شاعدات االجتماعي���ة، و�شبكات المياه، وم�ش���ادر الدخل، والمدار����س، باالإ�شافة اإلى 

الحكم الر�شيد وبناء القدرات.

وم���ع اأن التقري���ر دع���ا اإلى توفي���ر الدعم للمناطق الم�شنف���ة )ج( والتي يتجاهله���ا العديد من الممولي���ن، اإال انه لم 

يق���دم تحلي���ال منطقيا للفقر كونه تعامل م���ع الق�شية من زاوية االأفراد والمجموعات الت���ي تعاني من الحرمان بينما 

ال�شحيح هو تناول الق�شية من زاوية عالقات القوة ال�شائدة في المنطقة والعنف الذي يمار�شه االحتالل �شد هوؤالء 

الفل�شطينيي���ن وم�شادرة ممتلكاتهم وم�شادرهم الطبيعي���ة واعتبار اأن ذلك هو ال�شبب الحقيقي للفقر في المنطقة. 

وف���ي الوق���ت الذي يرحب في���ه ال�شكان بمب���ادرة الممولين لتوفير م���اأوى له���م اأو �شهاريج المياه، ف���اإن خلو مثل هذه 

المب���ادرات م���ن االأن�شطة ال�شيا�شي���ة المناه�شة لممار�ش���ات اال�شتعمار واالحتالل، لن يوؤدي اإل���ى نتيجة ايجابية كون 

االحتالل �شي�شتمر في تدمير ممتلكات الفل�شطينيين وم�شادرة مقدراتهم. وبالتالي، فاإن م�شاعدات الجهات المانحة 

ل���ن تتع���دى حدود توفير حلول موؤقتة لم�شاكل �شطحية وم�شاعدات طارئة ول���ن يتم العمل على حل الم�شكلة ال�شيا�شية 

والتي ت�شكل االأ�شا�س لكافة االأزمات النا�شئة. 

اأم���ا المثال الثالث فيتناول مقاربة التنمية في فل�شطين والتي هدفت اإلى اإخفاء ال�شورة الحقيقية لعالقات القوة وعدم 

ا�شتقاللية الفل�شطينيين بحيث بات دور ال�شلطة الفل�شطينية في حدود متابعة االأمور المحا�شبية للم�شاعدات االإن�شانية. 

وبالرغم من اأن ال�شلطة الفل�شطينية حرمت من الميزة التي تتمتع بها الدول الحديثة من ال�شيادة واال�شتقاللية كون اتفاق 

اأو�شل���و قي���د �شالحيات ال�شلطة المذكورة داخل المناطق الفل�شطينية ذاتها، فاإنها اأي�شا لم تتمتع باال�شتقالل ال�شيا�شي 

واالقت�شادي وتاأثرت بالفاعلين الخارجيين، اإال اأن التعاطي معها تم على اأ�شا�س اأنها �شاحبة �شيادة كاملة. 

ويت���م التعامل مع ال�شلطة المذكورة بو�شفه���ا حكومة وطنية فعالة ومحايدة تعبر خير تعبير عن االحتياجات التنموية 

للفل�شطينيي���ن ويت���م التعامل معه���ا على قدم الم�ش���اواة مع اإ�شرائي���ل ومجتمع المانحي���ن. وفي العادة، ف���اإن اأدبيات 

الممولي���ن وتحليالته���م للواقع تتوجه اإلى ثالث جهات: ال�شلطة الفل�شطيني���ة، اإ�شرائيل، والجهات المانحة بحيث يتم 

التعام���ل »مع اإ�شرائيل وال�شلطة الفل�شطينية بو�شفهما ج�شمين منف�شلي���ن وم�شتقلين عن بع�شهما البع�س بينما يتم 

النظر اإلى اال�شتيطان اال�شتعماري االإ�شرائيلي بو�شفه جزء من مجموعة من الظروف االإدارية التي قد )وقد ال( توؤثر 

عل���ى االأن�شطة التنموية في فل�شطين ب���دال من التعامل معها بو�شفها ال�شبب الحقيقي للعديد من الم�شاكل التي يعاني 

منها الفل�شطينيون على اأكثر من �شعيد. وبالتالي فاإن التركيز بات على ت�شجيع اإ�شرائيل لتقديم بع�س الت�شهيالت في 

جوانب محددة مما �شيتيح المجال اأمام ال�شلطة الفل�شطينية للقيام بدورها ب�شكل فعال. وبكلمات اأخرى، يتم التعامل 

م���ع اإ�شرائي���ل بو�شفها �شريكا في عملية التنمية في فل�شطين بدال من التعامل معها بو�شفها العقبة الحقيقية في وجه 

.
22

تحقيق االأهداف التنموية المن�شودة«

22 Adam Haniyeh, “Development as Struggle: Confronting the Reality of Power in Palestine”, Working 
Paper in Progress, June 2011. 
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من هنا، فاإنه وتحت �شعار تحقيق الحكم الر�شيد، المحا�شبة، وال�شفافية فاإن مقاربة العمل التنموي الحديث تتجاهل 

عالق���ات القوة والهيمنة وعدم ا�شتقاللية ال�شلط���ة الفل�شطينية ويتم التركيز على الحل���ول التقنية كبناء الموؤ�ش�شات 

وبن���اء الدولة. وعلي���ه، فبدل التركيز عل���ى مواجهة جوهر الم�شكلة وعالق���ات القوة والهيمنة يت���م التركيز على بناء 

الموؤ�ش�شات »والحكم الر�شيد«.
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نسق التنمية ما بعد أوسلو مقابل النضال ضد االستعمار واآلثار . 3
الناجمة عن ذلك

ولكن، ما هي انعكا�شات هذا الو�شع على ال�شياق اال�شتعماري؟ اإال انه من المفيد هنا اأن نفهم المق�شود بن�شق العمل 

ال�شائ���د قب���ل محاولة االإجابة على ال�ش���وؤال ال�شابق. وال بد لنا هنا م���ن االإ�شارة اأوال اإلى الطرح ال���ذي ي�شاوي ما بين 

التنمي���ة والنم���و االقت�شادي وعملية بناء الموؤ�ش�شات والحكم الر�شيد والفه���م الليبرالي للتمكين وكذلك تناول جوهر 

االأه���داف التنموي���ة التي وردت في »ما بعد اإجماع وا�شنطن«. وب�شكل اأهم ال بد من تناول ق�شية الف�شل ما بين العمل 

التنم���وي وعدم ربط ذلك بال�شي���اق اال�شتعماري و�شبكة عالقات القوة النا�شئة نتيجة لذلك بو�شفها ال�شبب الحقيقي 

للحرمان الذي يعانيه الفل�شطينيون.

فالنه���ج الذي يعطي ال�شوق االأهمي���ة الكبرى كمحرك للتنمية على الم�شتوى الوطني ويتعامل معه وكذلك مع االقت�شاد، 

 ومن المفاهيم 
23

بو�شفهم���ا ظواهر تحكمها محددات »ذاتية« م�شتقلة ومنف�شلة عن ال�شي���اق »االجتماعي والتاريخي«.

المركزي���ة المرتبط���ة بهذا الن�ش���ق هو مفهوم االقت�شاد ولكن لي����س بو�شفه من �شاحات المواجه���ة لمقارعة اال�شتعمار 

االإ�شرائيل���ي، بل باعتباره م�شاحة للعمل بعيدا عن الجوانب ال�شيا�شية. من هنا، فاإن التنمية وكذلك االقت�شاد منف�شلة 

تماما عن العمل ال�شيا�شي الوطني ومقاومة اال�شتعمار. 

واإذا ما اأخذنا بعين االعتبار اأن معظم جوانب حياة الفل�شطينيين تتاأثر باال�شتعمار وممار�شاته، فاإن هدف هذا النمط 

من العمل، والذي يتجاهل عالقات القوة والهيمنة، ي�شبح تج�شيد اال�شتعمار كواقع من خالل العمل على تعزيز التبعية 

االقت�شادي���ة وتفتيت التوا�ش���ل الجغرافي بين المناط���ق الفل�شطينية اإلى جانب تفكيك مكون���ات ال�شعب الفل�شطيني 

وتحويل���ه اإلى فئ���ات اجتماعية متباعدة. وبالتالي، فاإن ذلك يوؤدي اإلى اإع���ادة ن�شج �شبكة العالقات االجتماعية داخل 

المجتمع الفل�شطيني ب�شكل يوؤثر �شلبا على الن�شال ال�شيا�شي الجماعي للفل�شطينيين.

1.3 النمو االقتصادي كإقتصاد سالم: تكريس اخلضوع لسيطرة االستعمار

اعتم���دت اإ�شرائيل ومنذ وق���ت طويل على اإلحاق الفل�شطينيي���ن باالقت�شاد االإ�شرائيلي وم�ش���ادرة ممتلكاتهم والحد 

م���ن التنمي���ة في اأو�شاطهم، وكذلك فكفكة موؤ�ش�شاته���م الوطنية، كجزء من اإ�شتراتيجيته���ا و�شيا�شتها لل�شيطرة على 

 من جانبها 
24

ال�شع���ب الفل�شطين���ي والتي ت�شاعدت منذ عهد االنتداب البريطاني وا�شتهدفت االأر����س وال�شكان معًا.

ت�شير �شارة روي اإلى اأن ال�شيا�شة االقت�شادية االإ�شرائيلية، حتى منذ عهد االنتداب البريطاني، ت�شمم بطريقة تخدم 

فيه���ا اأهداف الحركة ال�شهيوني���ة ال�شيا�شية. ومن بين هذه االأهداف، اإلحاق االقت�شاد الفل�شطيني باالإ�شرائيلي عبر 

�شل�شلة من االإجراءات الرامية اإلى منع اأية اآفاق للتنمية في اأو�شاط الفل�شطينيين من خالل تقييد ال�شناعة و�شيا�شة 

ت�شغيل جذبت انتباه العدد االأكبر من اأفراد قوة العمل الفل�شطينية وكذلك العالقات التجارية والتي جعلت المنتجات 

االإ�شرائيلية تحتل المكانة االأولى في واردات الفل�شطينيين.

23 Paul Langley and Mary Mellor, “‘Economy’, Sustainability and Sites of Transformative Space”, 
New Political Economy, Vol. 7, No. 1, 2002, pg. 50.

24 Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, Washington D.C: Institute 
for Palestine Studies, 1995.
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وفي بع�س االأحيان، يتم تنفيذ بع�س ال�شيا�شات الرامية اإلى نفخ الروح في االقت�شاد الفل�شطيني من خالل �شيا�شات 

التطبي���ع وبناء الج�شور المفتوحة مع االقت�شاد االإ�شرائيلي باالإ�شافة اإلى التكاملية ما بين االقت�شادين، حيث هدفت 

ه���ذه ال�شيا�ش���ات باالأ�شا�س اإلى تفكيك المجتمع الفل�شطيني وحماية الم�شال���ح اال�شتعمارية االإ�شرائيلية طالما بقيت 

.
25

اإ�شرائيل تفر�س �شيطرتها على الفل�شطينيين بالمطلق

اأم���ا نظ���ام الجمارك الموحد الذي اقره اتفاق اأو�شلو، فيوؤكد اأن لي�س هناك اأي ف�شل ما بين االقت�شادين الفل�شطيني 

واالإ�شرائيل���ي وال���ذي يعتب���ر االأ�شا�س لتحقيق حل الدولتي���ن، كما اأن هذا النظ���ام يعزز تبعية االقت�ش���اد الفل�شطيني 

 وح�شب البروتوكوالت الملحقة باتفاقيات اأو�شلو، ال تتمتع ال�شلطة الفل�شطينية باأي �شيطرة على اأدوات 
26

لالإ�شرائيلي.

ال�شيا�ش���ات االقت�شادية الرئي�شي���ة مثل التجارة الخارجي���ة، وبالتالي فاإن قراراتها االقت�شادي���ة تبقى مح�شورة في 

 وال يمكن لل�شلطة الفل�شطينية اأن تتحكم بن�شبة 
27

جوانب تتعلق بقدرتها على ال�شيطرة على ال�شيا�شة المالية المحلية.

الفائ���دة اأو الت�شخ���م ما لم يكن لديها بنك مركزي كما ال يمك���ن لها تحديد قيمة �شرف العمالت ب�شكل م�شتقل. كما 

اأن عالق���ات الق���وة القائمة على اأ�شا�س التباين بين ال�شلطة الفل�شطيني���ة واإ�شرائيل تبدو جلية من خالل عمل العديد 

من اللجان الم�شتركة التي اأفرزتها االتفاقيات واأطلقت يد اإ�شرائيل للتدخل في �شوؤون الفل�شطينيين الداخلية ورف�س 

اأي ق���رار اقت�شادي تتخ���ذه ال�شلطة الفل�شطيني���ة اإلى جانب اإعط���اء اإ�شرائيل الحق في التحك���م بالتجارة الخارجية 

والجمارك وكذلك التحكم بالموارد الطبيعية.

واإ�شاف���ة اإل���ى ما �شبق، فاإن الفترة التي تلت توقيع اتفاقيات اأو�شلو، �شه���دت انطالقًا للعديد من الم�شاريع ال�شناعية 

الم�شتركة وم�شاريع التجارة الم�شتركة ما بين رجال االأعمال االإ�شرائيليين ونظرائهم من رجال االأعمال الفل�شطينيين 

وكذل���ك مع النخب ال�شيا�شية االقت�شادية الفل�شطينية النا�شئ���ة، باالإ�شافة اإلى التعاون ما بين الموؤ�ش�شتين االأمنيتين 

من الجانبين، قد اأدى اإلى ظهور االحتكارات الكبرى في ال�شوق الفل�شطينية كاحتكار الوقود واال�شمنت، وكذلك االأمر 

28
بروز الم�شاريع االقت�شادية الم�شتركة الكبرى كم�شروع الكازينو في اأريحا وغيره من الم�شاريع الكبرى االأخرى.

وق���د ت���م تنفيذ هذه الم�شاريع الم�شترك���ة باعتبارها جزء من ال�شالم االقت�شادي مم���ا اأدى اإلى ربط م�شالح النخبة 

االقت�شادية الفل�شطينية باالقت�شاد االإ�شرائيلي وم�شالح اال�شتعمار.

وح�ش���ب ما اعتقد، فاإن منطق النمو االقت�ش���ادي الحالي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفه���وم »ال�شالم االقت�شادي« وذلك 

م���ن خ���الل التركيز على جيوب للنمو االقت�ش���ادي الفل�شطيني دون العمل على و�شع حد لتحك���م اإ�شرائيل باالقت�شاد 

الفل�شطيني وممار�شات اال�شتعمار التي اأدت اإلى تبعية هذا االقت�شاد لنظيره االإ�شرائيلي. 

25  Sara Roy, op. cit.

26  Leila Farsakh, “Independence, Cantons, or Bantustans : Whither the Palestinian State ?”, Middle 
East Journal, 59, 2, Spring 2005.

27 Khalidi and Samour, op. cit.

28	 Markus	E.	Bouillon,	The	Peace	Business:	Money	and	Power	in	the	Palestine	Israel	Conflict,	 I.B.	
Taurus, May 2004; Peter Lagerquist, “Privatizing the Occupation: Political Economy of an Oslo 
Development Project”, Journal of Palestine Studies, Vol. 32, No. 2, Winter 2003.
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اأم���ا برامج ال�شلط���ة الفل�شطينية الرامية لتحقيق االزده���ار االقت�شادي في ظل اال�شتعمار وا�شتب���دال ا�شتراتيجيات 

المقاوم���ة بمثل ه���ذه الم�شاريع، لن يقود في المح�شلة اإال اإلى تعزيز هيمنة اال�شتعمار على فل�شطين. كما اأن التركيز 

عل���ى النمو االقت�ش���ادي وحده �شيوؤدي اإلى بروز براغماتية اقت�شادية والتي ت���رى اأن تدخل الممولين وكذلك م�شاريع 

ال�شلط���ة الفل�شطيني���ة تخ�شع ل�شيطرة موازين الق���وى المهيمنة مما يجعلها تلعب دورا في تعزي���ز �شيطرة اال�شتعمار 

االإ�شرائيلي على مختلف جوانب حياة المجتمع الفل�شطيني. 

وكما اأ�شار كل من الخالدي و�شمور، فاإن الو�شع في فل�شطين ي�شكل المراآة التي تعك�س ا�شتراتيجيات اإ�شرائيل لتفكيك 

المجتم���ع الفل�شطين���ي. فعلى �شبيل المث���ال، ي�شعى كل من مجتمع المانحي���ن وكذلك ال�شلط���ة الفل�شطينية اإلى دعم 

وت�شجي���ع التعاون االقت�ش���ادي وكذلك م�شاريع تاأهيل الط���رق والتي تخدم م�شروع اإ�شرائيل للف�ش���ل ما بين ال�شوارع 

المتاح���ة للفل�شطينيي���ن وتل���ك المخ�ش�ش���ة للم�شتوطنين، اإلى جان���ب ت�شجيع الم�شاري���ع التي ت�شع���ى لتعزيز فعالية 

االأداء االقت�ش���ادي الفل�شطين���ي بالرغم من الجدار ونقاط العبور التي يفر�شها االحتالل، كما اأن العمل في المناطق 

الم�شنف���ة )ج( وبالرغم من االإجراءات المعقدة التي تفر�شه���ا اإ�شرائيل على العمل في هذه المناطق، ت�شكل جميعا 

اأمثلة على ديناميكية العمل التنموي الراهن في فل�شطين. 

م���ن جهة اأخرى، يبدو وا�شحا توجه الممولين وال�شلط���ة الفل�شطينية لدعم الم�شاريع الم�شتركة مما يجعل اال�شتعمار 

االإ�شرائيل���ي للمناطق الفل�شطينية المحتلة يظهر وكاأنه اأمر عادي. وفي ظل الترويج لها بو�شفها م�شاريع لخلق فر�س 

عمل ت�شتوعب قوة العمل الفل�شطينية، �شيتم العمل على تنفيذ العديد من الم�شاريع ال�شناعية الم�شتركة. اإال اأن هذه 

الم�شاري���ع �شتخ�شع لل�شيطرة االإ�شرائيلية الكاملة من ناحية التخطيط وحرية الو�شول اإلى اأماكن العمل فيها وكذلك 

ن���وع الخدمات التي تقدمها وظروف العمل المتاحة للفل�شطينيين فيها. فعلى �شبيل المثال، »فاإن المنطقة ال�شناعية 

الم�شتركة في جنين �شتقوم على اأرا�ٍس فل�شطينية خا�شة �شادرتها اإ�شرائيل ل�شالح بناء جدار الف�شل العن�شري.

اأم���ا الخطة التنفيذية للم�شروع، فتاأت���ي ان�شجاما مع التق�شيم الذي فر�شه اتفاقية اأو�شل���و على االأرا�شي الفل�شطينية 

)اأ، ب، ج( وتوؤك���د تحكم اإ�شرائي���ل بالم�شاريع التنموية في فل�شطين. فالمنطقة المذكورة تقع في االأرا�شي الم�شنفة 

)ب(، بمعن���ى اأنها خا�شعة لل�شيطرة االإ�شرائيلية من الناحية االأمنية والتخطيط العمراني وظروف العمل. وبالتالي، 

فاإن هذه المنطقة خا�شعة الأي اتفاق يمكن اأن يتم ما بين ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية والحكومة االإ�شرائيلية وخا�شة 

ف���ي مجال حرية تنقل الب�شائع واالأفراد وكذلك م�شادر الطاق���ة الكهربائية والماء لت�شغيلها اإلى جانب االآثار البيئية 

 .
29

ال�شلبية الناجمة عن الم�شروع«

وف���ي المح�شل���ة، فاإن ما يهدف اإليه هذا الم�شروع هو ا�شتغالل االأي���دي العاملة الفل�شطينية الرخي�شة من اجل اإنتاج 

ب�شائع لل�شوق االإ�شرائيلية بالرغم من االإجراءات المعقدة التي تفر�شها اإ�شرائيل وتقييدها لحرية حركة الفل�شطينيين 

وموا�شل���ة هيمنتها على االقت�شاد الفل�شطيني. كم���ا اأن خ�شوع المنطقة للقانون االإ�شرائيلي، وكون المنتجات �شتتجه 

اإل���ى ال�شوق االإ�شرائيلية، فاإن اإ�شرائيل هي المتحكم الفعلي به���ذا الم�شروع و�شت�شبح قوة العمل الفل�شطينية خا�شعة 

لل�شروط االإ�شرائيلية والقرارات ال�شيا�شية لحكومة االحتالل.

29  Palestinian Grassroots Anti Apartheid Wall Campaign, “Development or Normalization?: A 
Critique of West Bank Development Approaches and Projects”, undated, p. 25.
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ول���ن تختل���ف حال هذه المنطق���ة ال�شناعية عن تلك التي اأقيم���ت في حاجز ايرز على مدخ���ل القطاع حيث خ�شعت 

لل�شيط���رة االإ�شرائيلي���ة الكاملة واأغلقت في النهاي���ة بفعل الح�شار الذي فر�شته اإ�شرائيل مم���ا افقد ع�شرات االآالف 

م���ن العمال الفل�شطينيين م�شادر رزقهم. وهناك نموذج اآخر يتمث���ل في الم�شروع الم�شمى »ممر ال�شالم واالزدهار« 

حي���ث قامت وكالة التعاون الدولي الياباني )جايكا( بتموي���ل اإن�شاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الزراعية في غور 

االأردن تح���ت �شعار تعزيز النمو االقت�شادي المحلي. وقد لقي الم�شروع ترحيبا كبيرا من الرباعية الدولية حيث دعا 

تون���ي بلير اإل���ى تقديم الدعم التكنولوج���ي والت�شويقي لل�ش���ركات االإ�شرائيلية »العاملة في الخ���ارج« والتي تن�شط في 

منطقة غور االأردن. اأما حملة »اأوقفوا الجدار«، فقد اأ�شارت من جانبها اإلى اأن هذه ال�شركات االإ�شرائيلية المذكورة، 

ه���ي امتداد لل�شركات االإ�شرائيلية المعروفة بت�شويقها لمنتجات الم�شتوطنات والتي تعتبر غير �شرعية ح�شب القانون 

.
30

الدولي

م���ن جه���ة اأخرى، ف���اإن البراغماتية االقت�شادية دفع���ت بال�شلطة الفل�شطيني���ة اإلى دعم م�شاريع �شب���كات الطرق في 

ال�شف���ة الغربي���ة والتي تن�شجم مع الم�شروع االإ�شرائيلي الرامي اإلى الف�شل م���ا بين الفل�شطينيين واالإ�شرائيليين مما 

يمه���د الطري���ق اأمام تحقي���ق الغاية االإ�شرائيلية المتمثلة ب�ش���م م�شاحات كبيرة من اأرا�شي ال�شف���ة الغربية ومنع اأي 

توا�شل جغرافي بين ما تبقى من هذه االأرا�شي. 

وم���ن االأمثل���ة عل���ى المع�شلة التي تواجهه���ا ال�شلطة الفل�شطينية في ه���ذا ال�شياق، طريق وادي الن���ار التي تربط رام 

اهلل ببي���ت لح���م. ففي ظل منعهم م���ن المرور عبر القد�س، وهي الطريق االأقرب ما بي���ن رام اهلل وبيت لحم، ي�شطر 

الفل�شطيني���ون اإل���ى �شلوك طريق وادي النار الجبلية، االأكثر طوال و�شعوب���ة. وبالرغم من اأن العمل على تح�شين و�شع 

الطريق المذكورة �شيجعلها اأكثر اأمنا ويعود بالمنافع االقت�شادية، اإال اأن ذلك �شيعني اإذعانا من ال�شلطة الفل�شطينية 

لقرار الحكومة االإ�شرائيلية باأن القد�س �شتبقى بو�شعها الحالي ويبقى دخولها محظورًا على الفل�شطينيين من ال�شفة 

. ومع ذلك، قررت ال�شلطة الفل�شطينية الم�شي قدما في م�شروع تاأهيل الطريق المذكورة.
31

الغربية

ومم���ا ال �ش���ك في���ه، اأن هذه الحال���ة من فقدان البو�شلة ف���ي االختيار ما بي���ن مقارعة اال�شتعم���ار وتح�شين الظروف 

المعي�شي���ة وو�شائ���ل ال�شمود، ت�شكل واحدة م���ن المع�شالت التي واجهته���ا القيادة الفل�شطينية من���ذ بداية ا�شتعمار 

فل�شطي���ن. اإال اأن النم���ط الحالي ال�شائد للعمل والذي يميل لتبني مقاربة النم���و االقت�شادي، ي�شكل اإذعانا من جانب 

الفل�شطينيي���ن لل�شيط���رة اال�شتعماري���ة المفرو�شة عليه���م. ومن االأمثلة الجلي���ة على هذا التوج���ه، اتفاقيات التعاون 

القائ���م بي���ن ال�شلطة الفل�شطينية و الوكال���ة االمريكية للتنمية في مج���ال تاأهيل الطرق. ففي الع���ام 2004، قدمت 

االإدارة المدنية االإ�شرائيلية مقترح م�شروع للجهات المانحة لتمويل م�شروع �شبكة طرق بديلة بطول 500 كيلومتر في 

المناط���ق الفل�شطينية المحتلة، وهي ال�شبكة التي تحتاجها اإ�شرائيل لتمزيق اأ�شالء المناطق المحتلة. ويكمن الهدف 

الحقيق���ي وراء �شبك���ة الطرق المذكورة اإل���ى اإكمال �شبكة الط���رق االلتفافية التي اأقامتها اإ�شرائي���ل وبالتالي حرمان 

32
الفل�شطينيين من ا�شتخدام الطرق الرئي�شة.

30 Palestinian Grassroots Anti Apartheid Wall Campaign, ibid, pg. 35a.

31 Nu’man Kanafani, op. cit.

32 For discussion of segregated road networks, see MA’AN Development Center, “Apartheid Roads: 
Promoting Settlements Punishing Palestinans”, December 2008.
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وبالرغ���م من اإدراكها لالأهداف ال�شيا�شي���ة لخطط الوكالة االمريكية للتنمية، اإال اأنها تعاط���ت مع التمويل الذي قدمته 

 وحتى االآن 
33

هذه الجهة ل�شبكة الطرق والتي تتما�شى مع الخطة االإ�شتراتيجية االإ�شرائيلية بحيث تم منذ العام 2004،

انج���از م���ا قيمته 22% من الخطة المذكورة. ففي قرية بتي���ر في محافظة بيت لحم، على �شبيل المثال، قامت ال�شلطة 

الفل�شطيني���ة و الوكالة االمريكية للتنمية، بحفر نفق ليربط القرية المذكورة بمدينة بيت لحم ولم ي�شمح للفل�شطينيين 

بالمرور عبر طريق 60، الطريق ال�شريع المار في ال�شفة الغربية، والتي تربط القرية ببيت لحم. ومع اكتمال بناء النفق 

المذكور، �شتتمكن اإ�شرائيل من ربط مجمع م�شتوطنات غو�س عت�شيون باإ�شرائيل ب�شكل منف�شل تماما عن الفل�شطينيين. 

وال يق���ف دور النفق عند حد االن�شجام مع خطة ال�ش���م االإ�شرائيلية، بل يتعداها لدرجة انه �شي�شمح لها بال�شيطرة على 

حرك���ة الفل�شطينيين م���ن والى مدينة بيت لحم، حيث تكفي �شيارة ع�شكرية واحدة لتتحكم بعملية المرور عبره. وبعيدا 

عن االآثار التي تعود بها هذه الم�شاريع على االأرا�شي الفل�شطينية، فاإن وزير االأ�شغال الفل�شطيني ال�شابق)محمد ا�شتية( 

قد عبر عن براغماتية العمل التي تتبناها ال�شلطة الفل�شطينية حين قال: »جل هذه الم�شاريع �شاهمت في تح�شين البنية 

. كما يو�شح اأنماط مماثلة في تطوير البنية 
34

التحتي���ة في المناطق الفل�شطينية وجاءت ان�شجاما مع خطط الحكوم���ة«

 .
35

التحتية في قطاع الطاقة

وم���ن ناحي���ة اأكث���ر عمومية، ف���اإن �شياق العم���ل التنم���وي الحالي ي�شهم ف���ي تعزيز خ�ش���وع الفل�شطينيي���ن لل�شيطرة 

االإ�شرائيلي���ة م���ن خالل تخويل اإ�شرائيل ب�شلطة تحديد طبيعة الم�شاريع التنموي���ة المطلوبة في االأرا�شي الفل�شطينية 

وطريق���ة تنفيذ مثل هذه الم�شاريع. ومن المفارقات في هذا ال�شياق، اأن الجهات المانحة تعزف عن تمويل الم�شاريع 

ف���ي المناطق الم�شنف���ة )ج( اأو في القد�س ال�شرقية مما يعني قبوال من هذه الجه���ات ل�شيا�شة اإ�شرائيل الرامية اإلى 

.
36

تمزيق االأرا�شي واإ�شعاف التوا�شل بين المواطنين الفل�شطينيين

كم���ا اأن اللجان الم�شتركة كاللجنة االقت�شادية ولجنة المي���اه وكذلك الحال لجان الجمارك والتجارة، تخ�شع جميعا 

لل�شلط���ة االإ�شرائيلية وللقانون االإ�شرائيلي. فعلى �شبيل المثال، اقر البنك الدولي اأن باإمكان اإ�شرائيل المحافظة على 

اأمنها من خالل تطبيق االإجراءات التي تكفل توفير الحماية ومنع االختراقات االأمنية عبر ا�شتخدام التكنولوجيا في 

.
37

عمليات التفتي�س على نقاط العبور الحدودية

اأم���ا بال تري���د )مركز التجارة الفل�شطين���ي( فيم�شي في االأمر اإل���ى ابعد من ذلك الحد اإذ ي�شير ف���ي احد تقاريره: 

»م���ن حق اإ�شرائيل اأن تحمي مواطنيه���ا من الهجمات، اإال انه ال بد من نقا�س بع�س االإجراءات التي تتخذها اإ�شرائيل 

.
38

ك�شيا�شة االإغالق كون مثل هذه االإجراءات تعتبر مبالغة ويمكن اال�شتغناء عنها«

33 Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, op. cit.

34 Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, op. cit.

35 Palestinian Grassroots Anti Apartheid Wall Campaign, “Development or Normalization?: A 
Critique of West Bank Development Approaches and Projects”, undated, pg. 8.

36 Adam Haniyeh, op. cit.

37 World Bank, “The Door to Door Movement of Goods”, July 2005, http://siteresources.worldbank.
org/INTWESTBANKGAZA/Resources/Door_to_Door.pdf

38 PalTrade, “The Untapped Potential: Palestinian Israeli Economic Relations – Policy Options 
and Recommendations”, October 2006, http://www.paltrade.org/en/publications/other/
Untapped%20Potential%20-%20Dec%202006%20PRINTED%20(Arabic-English).pdf
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وهنا نالحظ اأن ق�شية االأمن باتت تحتل االأولوية مما دفع بالموؤ�ش�شة الفل�شطينية للمطالبة بالحوار حول طبيعة ممار�شات 

اال�شتعمار. وعند الحديث ب�شكل مو�شع عن دور وجهود الممولين، ن�شير اإلى ما ذكره الخالدي و�شمور: »ع�شرات ال�شاعات 

من المفاو�شات ت�شيع فقط في محاولة الح�شول على موافقة االحتالل لبناء الطرق وا�شتيراد المعدات ويناء المن�شاآت 

ال�شناعي���ة وت�شري���ع اإجراءات مرور الب�شائع عبر النقاط الحدودية وتقليل تكاليف الواردات وم���ا اإلى ذلك. اإال اأن ما ال 

معنى له هو لماذا االإ�شرار على الم�شي في مثل هذه المفاو�شات بالرغم من اأنها ق�شايا لها عالقة باإجراءات االحتالل 

 .
39

وممار�شاته والخو�س فيها �شرب من �شروب العبث«

2.3 التجزئة

وبعي���دا عن كون ه���ذا النمط من التقدم االقت�ش���ادي يقود اإلى اإخ�ش���اع الفل�شطينيين لل�شيط���رة االإ�شرائيلية ويزيد 

م���ن اعتماد اقت�شادهم على نظيره االإ�شرائيلي، فاإنه اأي�شا �شاه���م في خلق طبقات اجتماعية جديدة وعزز ال�شراع 

الطبقي بدل اأن يلعب دورا في تعزيز وحدة الفل�شطينيين وتما�شكهم.

وهن���اك العديد من الطرق التي ت�شاهم فيها االأن�شطة التنموي���ة الحديثة في تعزيز حالة التمزق والت�شتت المفرو�شة 

عل���ى الفل�شطينيي���ن. فمن جهة �شهدت المرحلة التي تلت توقيع اتفاقي���ات اأو�شلو، بروز التكتالت االقت�شادية الكبرى 

والت���ي لعب���ت دورا في تركيز راأ�س الم���ال ال�شيا�ش���ي واالقت�شادي في يد نخب���ة قليلة مرتبطة بال�شلط���ة الفل�شطينية 

ونظامها. كما يت�شاعد الف�شل ما بين الطبقات في المجتمع الفل�شطيني مع بروز نخبة �شيا�شية ت�شتغل فر�س المنافع 

.
40

الناجمة عن اتفاقيات التجارة ما بين ال�شلطة الفل�شطينية والجهات االإ�شرائيلية

فبينم���ا ت�شكل ال�شيا�شة الموروثة لمنظم���ة التحرير الفل�شطينية وال�شلطة الفل�شطينية احد اأهم العوامل التي تف�شر هذه 

الديناميكية، فاإن المنحى النيوليبرالي للنمط التنموي ال�شائد حاليا، ي�شاهم في تعزيز هذا التوجه كونه ي�شجع الفردانية 

ويع���زز دور القطاع الخا�س وبالتالي ت�شبح المنفعة �شاحبة االأولوية تطغى كهدف على االأهداف الوطنية الكبرى وحتى 

اأن االأه���داف الوطنية تتال�ش���ى وال تعود جزءًا من الم�شهد، هذا من جهة، ومن جه���ة اأخرى، فاإن النيوليبرالية تتجاهل 

�شراعات القوى وراء الو�شع الراهن وتركز على االأن�شطة االقت�شادية واأن�شطة ال�شوق كبديل لذلك.

وباالإ�شاف���ة اإلى ذل���ك، فاإن اآدم هنية يتناول ب�شكل مكثف دور االأنماط والمقارب���ات التنموية الحديثة في تعزيز حالة 

التجزئة والت�شتيت ال�شائدة. اأما كيف يتم ذلك، فح�شب ما ي�شير الكاتب، اإما من خالل تبني ا�شتراتيجيات اال�شتعمار 

.
41

ذاتها اأو من خالل الترويج للنيوليبرالية ومالمحها كاالإقرا�س والتمويل اللذان يوؤديان في م�شاعفة »التجزئة«

كما اأن اال�شتهالك ي�شكل احد اأهم مالمح الم�شاريع التنموية الحالية اإذ بات التركيز على اال�شتهالك بالدرجة االأولى 

 
42

�شمن اغلب هذه الم�شاريع، مما يعزز من الفردانية ويجعل مثل هذه الم�شاريع خالية من اأي بعد �شيا�شي.

39 Khalidi and Samour, op. cit., pg. 10.

40 Mushtaq Khan and I. Amundsen (eds), State Formation in Palestine: Viability and Governance 
During a Social Transformation, Routledge, 2004. 

41 Adam Haniyeh, op. cit.

42 Nasser Abourahme, “The bantustan sublime: reframing the colonial in Ramallah”, City, Vol. 12, 
No.3, December 2009.
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من الناحية ال�شيا�شية، فاإن هذه الديناميكيات لعبت دورا ملحوظا في بروز المجموعات المنتفعة وذات النفوذ، والتي 

ترتبط م�شالحها وعالقاتها باال�شتعمار على عك�س حال غالبية الفل�شطينيين، كما اأن هذه المجموعات تعلن طالقها 

م���ن الم�ش���روع الوطني ال�شيا�شي. كم���ا اأن بع�س هذه المجموع���ات اأعلنت براءتها من الم�ش���روع الوطني والم�شلحة 

الوطني���ة وتف�شل بقاء الو�شع على ما هو عليه وبقاء ال�شلط���ة الفل�شطينية بذات الحالة اأو تعلن تناق�شها كمجموعات 

مع الم�شالح الوطنية الفل�شطينية.

وفي درا�شة �شدرت موؤخرا، ات�شح اأن »الفل�شطينيين ينفقون داخل اإ�شرائيل �شعفي ما ينفقونه تقريبا في ال�شفة الغربية«، 

43
حيث و�شلت قيمة اال�شتثمار الفل�شطيني داخل اإ�شرائيل وفي الم�شتوطنات ما يقرب من 2.5 مليار دوالر اأمريكي.

3.3 السلطة الفلسطينية ومشروع بناء الدولة: دور املشروع يف التفكيك 
السياسي

مع توقيع اتفاقية اأو�شلو، والوعد الذي ت�شمنته تلك االتفاقيات باإقامة دولتين كحل لل�شراع، بات بناء قدرات ال�شلطة 

الفل�شطينية باعتبارها من �شتتولى اإدارة الدولة الفل�شطينية المن�شودة، من �شمن اأولويات الجهات المانحة. ولم تقف 

الم�شاع���دات الت���ي قدمها الممولون عند حد �شخ ال�شيولة النقدية في موازنة ال�شلطة، بل اأي�شا تمويل م�شاريع الحكم 

الر�شي���د لتعزي���ز قدرات ال�شلطة في هذا المج���ال وكذلك تعزيز ال�شفافية و�شيادة القان���ون، وتج�شيد مبداأ الم�شاءلة 

للحكوم���ة. اإال ان���ه وبعيدًا عن تعزيز ديمقراطية ال�شلطة وت�شيي�س عملها كحكوم���ة، اإال اأن اأجندة ال�شلطة الفل�شطينية 

وم�شروع بناء الموؤ�ش�شات الذي تبنته، قد �شاهم في زيادة تفكيك العمل ال�شيا�شي في اأو�شاط الفل�شطينيين.

فاأوال، نجد اأن بنية الجهات المانحة واإطار عملها قد تم ت�شكيلهما بما يتنا�شب ودعم بع�س االأهداف التي ت�شمنها اتفاق 

اأو�شلو وتحديدا اإقامة �شلطة فل�شطينية معتدلة يمكنها اأن تتماهى مع اال�شتراطات االأمنية االإ�شرائيلية وتعمل على حمايتها 

وكذلك احتواء المعار�شة الفل�شطينية. فالم�شاعدات التنموية والتي ركزت على م�شروع بناء الدولة، �شاهمت في تحويل 

ال�شلطة الفل�شطينية اإلى موؤ�ش�شة �شيا�شية فل�شطينية مهيمنة ت�شتر�شد بالتوجهات ال�شيا�شية لقيادة ال�شلطة الفل�شطينية 

وقيادة منظمة التحرير. فمن جهة، باتت ال�شلطة الفل�شطينية ذاتها هي الم�شتهدفة بالدرجة االأولى بالم�شاعدات التنموية 

حيث تم تخ�شي�س الم�شادر التمويلية الكافية لتعزيز عملها ودورها. وفي حديثه عن دور �شندوق هول�شت، اأحد 

الموؤ�ش�ش���ات الممولة الخا�شعة لرقابة البنك الدولي والتي مول���ت برنامج الت�شغيل في العامين 1996 -1997، 

ي�شير رك�س براين اإلى اأن الم�شروع لم ين�شجم مع االإطار التقليدي للم�شاعدات التنموية.

وف���ي الواق���ع، فاإنه ومن وجهة نظر العديد من الموؤ�ش�شات المانحة، فاإن الم�ش���روع المذكور كان هدرا للم�شادر كونه 

ع���زز من اعتماد الم�شتهدفين عل���ى الم�شاعدات الخارجية ولم ي�شهم في تحقيق نمو دائم. اإال انه في ال�شفة الغربية 

 اإال اأن ال�شلطة 
44

وقطاع غزة، باتت الحاجة لتحقيق اال�شتقرار ال�شيا�شي واالجتماعي اأكثر اإلحاحًا في الو�شع الراهن،

الفل�شطينية غدت القناة الر�شمية الفعلية للم�شاعدات التنموية.

43 Haaretz, “Study: Palestinians invest twice as much in Israel as they do in the West Bank”, Nov. 22, 
2011, http://www.haaretz.com/print-edition/features/study-palestinians-invest-twice-as-much-in-
israel-as-they-do-in-west-bank-1.396979

44 Rex Brynen, op. cit., pg. 200.
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وق���د مهد التركي���ز على بناء الدولة الطريق اأمام تعزي���ز قوة ال�شلطة الجديدة. فمن جهة، ف���اإن الم�شاعدات المالية 

لموازن���ة ال�شلط���ة مه���دت الطري���ق اأمامها لتلع���ب دور الدولة من خ���الل تطوير قدرته���ا في مجال توفي���ر الخدمات 

االجتماعي���ة والت�شغي���ل في القط���اع العام مما عزز من ق���درة ال�شلط���ة الفل�شطينية على فر�س �شيطرته���ا ال�شيا�شية 

واالجتماعية. ومن جهة اأخرى، فاإن هذا التركيز للتمويل عزز من �شطوة البيروقراطية والتي ح�شب ما يقوله جيم�س 

.
45

فيغ�شون تبدو نتاجا طبيعيا للم�شاريع التنموية التي تحمل اأكثر من بعد في عملية بناء الدولة

ومن ابرز نتائج هذه الحالة، اأن ال�شلطة الفل�شطينية باتت تتحكم بالم�شاريع التنموية وبالتالي تقرر اأي من موؤ�ش�شات 

المجتم���ع المدن���ي ي�شمح لها باالنخراط في ه���ذه الم�شاريع واأيها تعاقب باال�شتبعاد. اأم���ا المرحلة التي �شبقت توقيع 

اتفاقي���ات اأو�شل���و، فاإن النف���وذ كان يتوزع في �شياق �شرعي عب���ر عدد من الالعبين بما ي�شم���ل التنظيمات ال�شيا�شية 

المن�شوي���ة تح���ت اإطار منظم���ة التحرير الفل�شطينية، الح���ركات االإ�شالمي���ة، المجال�س المحلية، اللج���ان ال�شعبية، 

الحرك���ة الطالبية، الحركة النقابي���ة، المجموعات الن�شوية، وغيرها من المنظم���ات والموؤ�ش�شات الجماهيرية، لكن 

ال�شلط���ة نجحت عبر اأجهزتها البيروقراطية في الحد من دور هذه الموؤ�ش�شات في التعبئة ال�شيا�شية واحتكرت العمل 

ال�سيا�سي.

اأما الموؤ�ش�شات غير الحكومية والتي كان من الممكن اأن ت�شكل م�شاحة للمعار�شة ال�شيا�شية، فقد تم محا�شرتها من 

قبل ال�شلطة الفل�شطينية وفر�شت عليها ال�شيطرة حيث بات ج�شم الدولة الراأ�شمالية المتمثل في ال�شلطة الفل�شطينية 

.
46

يتحكم في عمل هذه الموؤ�ش�شات

كما اأن ال�شلطة النا�شئة من ناحية �شيا�شية، قل�شت م�شاحة العمل والم�شاركة ال�شيا�شية وكذلك االأن�شطة االجتماعية 

التي تخرج عن اإطار العمل ال�شيا�شي المترتب على اتفاق اأو�شلو اأو االإطار ال�شيا�شي لعمل ال�شلطة الفل�شطينية. 

ثاني���ًا، من خ���الل تجاهل عالقات الق���وة ال�شيا�شي���ة واالقت�شادية بين ال�شلط���ة الفل�شطينية والفاعلي���ن الخارجيين 

وتحدي���دا اإ�شرائي���ل والمجتم���ع الدولي، اإلى جان���ب الديناميكيات الفا�شي���ة الداخلية، فاإن الممار�ش���ات المبنية على 

»م���ا بع���د اإجماع وا�شنطن«، وخا�شة تلك المرتبطة ببناء الموؤ�ش�شات والحك���م الر�شيد، قد �شوهت مفاهيم الم�شاركة 

ال�شيا�شي���ة والتمكي���ن وق���ادت ب�شكل اأو باآخر، اإلى اإلغ���اء الدور ال�شيا�ش���ي للمجتمع المدني واإفق���اد التعبئة ال�شيا�شية 

ف���ي اأو�شاط الفل�شطينيي���ن لم�شمونها في المرحلة التي تل���ت توقيع اتفاقيات اأو�شلو. فالتركيز عل���ى بناء الموؤ�ش�شات 

 قد لعب دورا في تحويل دور الفاعلين التنمويي���ن من ن�شطاء، اإلى ما اأ�شبح يطلق عليه 
47

�شم���ن مفاهي���م »التمكين«،

»الحيادية المهنية«.

45 James Ferguson, The Anti-Politics Machine, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.

46 Rex Brynen, op. cit. pg. 189.

47 For a discussion on “instrumental” versus resistance based conception of empowerment, see 
article by Eileen Kuttab, “Empowerment as Resistance: Conceptualizing Palestinian Women’s 
Empowerment”, Development 53 (2), 2010.
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 فب���دال م���ن التركيز على التعبئة واالأن�شطة ال�شيا�شية التي ميزت عقدي ال�شبعينات والثمانينات، فاإن كال من ال�شلطة 

الفل�شطيني���ة وموؤ�ش�شات المجتم���ع المدني تغرق حاليا في التركيز على المجموعات البوؤري���ة الت�شاركية، ور�س العمل 

للموؤثري���ن والمتاأثرين، وتح�شير الميزانيات، ولقاءات بناء الق���درات، وتدريبات مهارات القيادة، واإعداد مقترحات 

التموي���ل لتحقيق »الحكم الر�شيد«. فقد حل���ت خطة االإ�شالح والتنمية التي اأطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

التابعة لل�شلطة الفل�شطينية محل البرامج ال�شيا�شية بالرغم من اأن هذه الخطة اقترحت في االأ�شل من قبل مجموعة 

م���ن الم�شت�شاري���ن التابعين للبنك الدولي والتي تعبر عما ورد في »ما بعد اإجم���اع وا�شنطن« والتي تعتبر و�شفة لكافة 

الدول النامية.

وف���ي ه���ذا االإطار، يت���م التعامل مع موؤ�ش�ش���ات المجتمع المدني بو�شفه���ا جهات غير �شيا�شية تعم���ل في مجال توفير 

الخدمات وتتكامل في عملها مع الدولة �شواء من خالل التركيز على تقديم الخدمات، اأو من خالل التعبئة الجماهيرية 

ومراقب���ة اأداء الموؤ�ش�شات الحكومي���ة ل�شمان تطبيق مبادئ الحكم الر�شيد. بالتالي ت�شب���ح قانونية الموؤ�ش�شات غير 

الحكومية وتمويلها واآفاق م�شاركتها في العملية التنموية الحديثة، م�شروطة بقدرة هذه الموؤ�ش�شات وجاهزيتها للعمل 

�شم���ن ال�شي���اق المهيمن. اأما في حالة قيام بع�س الموؤ�ش�شات بانتقاد النه���ج التنموي ال�شائد في فل�شطين والمطالبة 

باإع���ادة �شياغت���ه، تكون النتيجة ا�شتثناوؤها من العمل بذريعة كونها موؤ�ش�شات �شيا�شية راديكالية ال قيمة لها وال يمكن 

لمواقفه���ا اأن توؤث���ر على ال�شياق الع���ام للعمل التنموي. وق���د اأدى ال�شغط في المح�شلة اإلى تبن���ي الخطاب التقدمي 

الداع���ي لتبن���ي نهج بناء الموؤ�ش�شات �شواء من قبل الموؤ�ش�شات ذاتها اأو حتى م���ن قبل االأفراد حيث اأن النمط التقني 

ال�شائ���د ه���ذا قد نجح في ا�شتبدال الح���راك االجتماعي بااللتفاف ح���ول م�شروع بناء الموؤ�ش�ش���ات، ودفع بموؤ�ش�شات 

.
48

المجتمع المدني اإلى »االبتعاد عن االأجندة الوطنية«

48	 Sari	Hanafi	and	Linda	Tabar,	The	Emergence	of	a	Palestinian	Globalized	Elite,	Muwatin	and	the	
Institute for Jerusalem Studies, 2005.
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إعادة صياغة مفهوم التنمية: املبادئ البديلة. 4

ف���ي القرن التا�ش���ع ع�شر وفي نقده لتطبيق نهج االقت�ش���اد الليبرالي بمعزل عن ال�شياق الع���ام والذي طبق في الهند 

الخا�شع���ة لال�شتعمار، يقول االقت�شادي الهندي )ماه���ادف كوفند رانادي(: »طالما انه في درا�شة العلوم ال�شيا�شية 

واالإن�شاني���ة، يت���م االأخذ بعين االعتبار الظ���روف الزمانية والمكانية وقدرات االأفراد وظروفه���م وعاداتهم اإلى جانب 

طبيع���ة موؤ�ش�شاتهم وقوانينهم وما�شيهم، فاإن من الغريب انه وحين الحديث عن الجوانب االقت�شادية لحياة الب�شر، 

.
49

ال يتم تطبيق ذات الفل�شفة ويتم االفترا�س باأن هناك منظومة واحدة �شالحة لكل زمان ومكان«

وم���ن اأه���م النقاط في الورقة التي بين اأيدينا تكمن في اأن نمط التنمي���ة النيوليبرالية المطبق في فل�شطين حاليا، ال 

ياأخ���ذ بعي���ن االعتبار اأيا من هذه المتغيرات وتحدي���دا التاريخ ال�شابق وال�شياق الحالي. فه���ذا ال�شياق هو احد نتائج 

الهيمنة اال�شتعمارية كما هو حال التجزئة المفرو�شة على االأر�س وال�شكان، بالتالي فاإن و�شع حد لهذا الحال يتطلب 

قبل كل �شيء االلتفاف حول االأهداف الوطنية والن�شال الجماعي من اجل التحرير. اإال اأن هذه الميزات بالذات، هي 

التي �شعى العاملون على تطبيق �شيا�شات ومقاربات »ما بعد اإجماع وا�شنطن«، اإلى اإ�شعافها والق�شاء عليها. 

م���ن هن���ا، يبدو اأن الخط���وة االأولى على طريق طرح ن�شق تنم���وي بديل في فل�شطين، تكمن ف���ي اإعادة �شياغة مفهوم 

التنمي���ة ذات���ه. وال بد من اإعادة االعتب���ار للعمل التنموي القائم عل���ى اأ�شا�س مناه�شة الم�ش���روع اال�شتعماري وتغيير 

نم���ط العمل ال�شائد حاليا والفه���م الحالي للتنمية. وفي ظل رف�شنا لنمط التنمية ال�شائد حاليا في العالم ومحدودية 

قدرتنا على تغييره وبقائنا فقط في دائرة توجيه النقد، فاإن من واجبنا العمل على التاأ�شيل التاريخي للعمل التنموي 

ومحاول���ة تحدي���د مفهومه ليتنا�شب مع الو�شع المحلي في فل�شطين. بالتالي، ف���اإن ذلك يتطلب اإعادة �شياغة مفهوم 

التنمي���ة في فل�شطي���ن باعتبارها عملية ت�شهل وتدعم الن�شاطات المناه�شة لال�شتعم���ار وهيمنته وموازين القوة التي 

يفر�شها اإلى جانب مناه�شة الم�شروع الرامي اإلى فر�س التجزئة على ال�شعب الفل�شطيني. 

وقب���ل الخو����س عميقا في ه���ذا النقا�س، �شيكون من المفيد ج���دا التوقف اأمام �شياق مناه�ش���ة اال�شتعمار في اأماكن 

اأخرى، حيث �شاأقف تحديدا اأمام تجربة جنوب اآ�شيا. وبالرغم من اأن طبيعة اأهداف الحركة اال�شتعمارية في جنوب 

اآ�شي���ا تختل���ف عنها في فل�شطي���ن، اإال اأن ما ت�شير اإليه الحركة الوطنية الهندية حول اآث���ار الحركة اال�شتعمارية، يعبر 

ع���ن الم�شاكل التي يعاني منه���ا الفل�شطينيون من جراء اال�شتعمار والتي �شاأتناولها في الق�شم االأخير من الورقة. كما 

اأنها تحدد كذلك ا�شتراتيجيات المقاومة الوطنية والتي تعتبر االأ�شا�س فيما لو فكرنا في طرح مقاربات تنموية بديلة 

في ال�شياق الفل�شطيني. 

وق���د وجه المفكرون الوطنيون الهنود نقدا موؤثرا للهيمن���ة اال�شتعمارية البريطانية المطبقة على �شبه القارة الهندية 

خ���الل القرن التا�شع ع�ش���ر من جهة، وللزج باالقت�شاد الهندي �شمن منظومة االقت�شاد الراأ�شمالي من جهة اأخرى. 

وم���ن خالل تحليلهم لالآثار االمبريالية على االقت�شاد الهندي ودمج هذا االقت�شاد بالنظام العالمي في ظل الهيمنة 

49 Mahadev Govind Ranade, ‘Indian Political Economy’ (1891), in Bipan Chandra, Ranade’s 
Economic Writings, Delhi: Gyan Books Pvt. Ltd, 1990, pg. 324-325. 
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البريطاني���ة علي���ه، اأ�شار المفك���رون الهنود اإل���ى اأن بالدهم تتحول اإلى مزرع���ة للمواد الخام الت���ي تنتظرها ال�شفن 

البريطاني���ة لتع���ود بها اإلى بريطانيا، اأو اأن يتم ت�شغيل ال�شعب الهن���دي في الن�شيج براأ�س مال وتقنيات بريطانية ليتم 

�شحنه���ا اإل���ى بريطانيا وتحويلها اإلى منتجات من القما�س البريطاني ويعاد ت�شديرها اإلى الهند عن طريق ال�شركات 

 .
50

البريطانية الكبرى، مما يعزز من اعتماد ال�شعب الهندي في احتياجاته على قوة اال�شتعمار البريطانية«

وم���ن خالل ذل���ك، نجحت الحرك���ة الوطنية الهندي���ة في رف�س طبيع���ة القان���ون االقت�شادي المرتب���ط بالنظريات 

االقت�شادي���ة التقليدي���ة ال�شائدة اآنذاك، واأكدت تلك الحركة اأن ف�شل االأن�شط���ة االقت�شادية عن �شياقها وعزلها عن 

م�شاره���ا التاريخي وتطبيق مبادئ التجارة الحرة، هدف باالأ�شا�س لخدمة م�شالح االمبريالية البريطانية من خالل 

تجاهل موازين القوى ال�شائدة و�شيطرة التجارة العالمية.

م�شتعي���دا النقد الحديث الموجه للتجزئة والت�شتيت الذي قاد اإليه نهج و�شيا�شات التنمية النيوليبرالية في فل�شطين، 

فاإن راندي ينتقد هذه الحالة م�شتر�شدا في كتابته بتجربة الهند في القرن التا�شع ع�شر. ويم�شي في نقده لي�شير اإلى 

اأن النظري���ات االقت�شادي���ة الكال�شيكية قد اأ�شهمت في فك االرتباط ما بين العمل الوطني واالأهداف التنموية، حيث 

يقول حول النظرية االقت�شادية الكال�شيكية:

»يت���م من���ح االأف�شلية للم�شالح الفردية ب�شكل ممنهج. فمن خالل االفترا�س بمركزية الم�شالح الفردية، يتم تجاهل 

الم�شال���ح العلي���ا لل�شعب والتن���ازل عنها وي�شبح بالتال���ي االقت�شاد لي����س اإال علما نظريا بال تطبيق���ًا عمليا«. وال بد 

واأن تتكام���ل م�شال���ح االأفراد مع الم�شالح العامة وم�شالح ال�شعب ككل. اأم���ا ال�شعي الإعادة البعد المعياري للنظرية 

االقت�شادي���ة التقليدية، فقد جاء على �شكل الدعوة اإلى تطبيق االقت�ش���اد ال�شيا�شي والنموذجي. »الم�شالح الفردية 

لي�ش���ت الق�شية التي عل���ى النظرية التركيز عليه���ا... التركيز الحقيقي يجب اأن يكون عل���ى الج�شم ال�شيا�شي والذي 

ي�ش���كل الف���رد في النهاية ع�شوا فيه كم���ا يجب مركزة الم�شال���ح الجماعية كال�شالمة العام���ة، والتعليم المجتمعي، 

.
51

والنظام، وغير ذلك، �شيعني بال�شرورة اأن هذه النظرية �شتقوم على مفهوم الدولة اليوتوبيا«

اأم���ا الحرك���ة الوطني���ة الهندية، فقد ردت على ذل���ك من خالل التعبئ���ة الجماهيرية لدعم فك���رة االقت�شاد الوطني 

لتح���دي �شرعية اال�شتعمار. ومن اأهم عنا�شر هذه االإ�شتراتيجية، عر�س االقت�شاد الهندي بو�شفه اقت�شادا م�شتقال 

خا�شعا لال�شتعمار والدعوة اإلى فهم هذا االقت�شاد في �شياقه الوطني والتاريخي. وفي حالة �شبيهة بالحملة ال�شعبية 

التي �شهدتها فل�شطين خالل االنتفا�شة االأولى، انطلقت في الهند الخا�شعة لال�شتعمار �شل�شلة من الحمالت ال�شعبية 

حمل���ت ت�شمي���ة حمالت »�شوادي�س« حيث �شعت هذه الحمالت اإلى دعم المنتج���ات الوطنية لل�شكان االأ�شليين واإعالن 

االإ�شراب والمقاطعة في وجه الواردات البريطانية. 

50 Manu Goswami, ‘From “Swadeshi to Swaraj: Nation, Economy, Territory in Colonial South Asia 
1870-1907’, Comparative Studies in Society and History, Vol. 40, No. 4, October 1998.

51 Mahadev Govind Ranade, “Review of free trade and English Commerce,” in Ranade’s Economic 
Writings, Bipan Chandra, 1900 [1881]. ed. Delhi: Gian Publishers. pg. 149-150, in Manu 
Gosawmi, op. cit., pg. 619.
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وق���د يك���ون اأهم الدرو����س الم�شتقاة على مدار الق���رن من التجربة الهندي���ة وكذلك من التجرب���ة الفل�شطينية خالل 

االنتفا�شة االأولى اأن الفعل االقت�شادي لي�س منف�شال بالمرة عن الفعلين ال�شيا�شي والوطني. وهنا نذكر اأن الف�شل ما 

بين االقت�شاد والخدمات من جهة وال�شيا�شة من الجهة االأخرى ال يفر�س فقط عبر الو�شائل ال�شيا�شية والم�شاعدات 

الم�شروطة، بل يمتد عميقا اأي�شا في عمق المفهوم االقت�شادي ال�شائد وجذور هذا المفهوم. 

وم���ن المهم اأي�شا االنتباه اإلى حقيقة اأن االقت�ش���اد ي�شكل جبهة من جبهات المقاومة و�شاحة من �شاحات الن�شال التي 

يمك���ن للفل�شطينيي���ن االعتماد عليها لتحقيق اأهدافهم الوطنية. تتمثل المقارب���ة الحديثة للتنمية والتي تتبناها القيادة 

الفل�شطينية في تطبيق مفاهيم النيوليبرالية العالمية للو�شول اإلى ما يمكن اعتباره نموا وازدهارا اقت�شاديا يوؤ�شر عليه 

»ن�ش���اط ال�ش���وق« المنف�شلة تماما عن ال�شياق االجتماع���ي. اإال اأن االإ�شتراتيجية االقت�شادي���ة الفل�شطينية يجب اأن يتم 

مراجعتها في �شوء االأهداف الوطنية الفل�شطينية الكبرى على طريق تحقيق ال�شيادة وكيفية ارتباط االقت�شاد بالم�شروع 

الوطن���ي وكيف ال�شبيل لتجيير كاف���ة اال�شتراتيجيات االقت�شادية لخدم���ة االأهداف الوطنية. ومثل ه���ذه الق�شايا التي 

ت���روج لها النيوليبرالية، تتطلب �شيا�شات تهدف للتروي���ج لنمو اقت�شادي معزول عن ال�شياقات االجتماعية وال�شيا�شية، 

بينم���ا المطلوب اأن يتم ا�شتب���دال هذه المقاربة باأخرى تقر بوجود �شراعات الق���وى الناتجة عن وجود اال�شتعمار والتي 

توؤث���ر بدوره���ا على جميع جوانب حياة الفل�شطينيي���ن االقت�شادية وت�شعى لتحقيق اال�شتق���الل االقت�شادي واالجتماعي 

للفل�شطينيين على طريق خلق مجتمع متما�شك، وفي ذات الوقت تعزيز حركة الن�شال �شد اال�شتعمار.

وف���ي الواق���ع، فاإن التعامل مع االقت�ش���اد بو�شفه من جبهات مقارع���ة اال�شتعمار واأنظمته، ي�ش���كل مكونا اأ�شا�شيا من 

مكون���ات الن�ش���ال الفل�شطيني التاريخي، �شواء عبر الدعوات التي يوجهها المثقف���ون للقيام بذلك، اأو عبر الممار�شة 

الفعلي���ة. وتعود جذور هذا الن�ش���ال اإلى ثورة 1936-1939 واالإ�شراب الوطني الفع���ال الذي رافق تلك الثورة اإلى 

جان���ب المقاوم���ة االقت�شادية التي ا�شتهرت في �شبعيني���ات وثمانينات القرن الما�شي و�شوال اإل���ى تجربة االنتفا�شة 

االأولى وغيرها من المبادرات التي �شهدتها ال�شنوات االأخيرة.

فعلى �شبيل المثال، وكدليل على عدم اإمكانية تحقيق التنمية في ظل �شيطرة اال�شتعمار و�شيا�شاته الرامية اإلى اإخ�شاع 

االقت�ش���اد الفل�شطين���ي وم�شادرة الموارد الطبيعي���ة، عبر الفل�شطينيون خ���الل الثمانين���ات والت�شعينات من القرن 

االآف���ل، ع���ن اأولويات الن�شاط االقت�شادي من خالل مفه���وم ال�شمود وال�شمود المقاوم. ويعب���ر مفهوم ال�شمود عن 

ا�شتراتيجيات البقاء المتمثلة في كون »اأي ن�شاط اقت�شادي في المناطق الفل�شطينية المحتلة يعتبر �شكل من اأ�شكال 

 وعل���ى العك�س تماما من »�شروط 
52

المقاوم���ة ال�شيا�شي���ة التي تهدف لتقوية وتمتين عالق���ة الفل�شطينيين باأر�شهم«.

 فاإن هدف التنمية في اإط���ار مقاربة ال�شمود »كان بهدف »تقدي���م الخدمات للفل�شطينيين 
53

االقت�ش���اد المتح���ول«،

وحماي���ة وجودهم على اأرا�شيه���م والعمل على الحد قدر االإمكان من الهجرة باعتبار ذلك الهدف الحقيقي وراء هذا 

.
54

النهج في العمل«

52 Sara Roy, op. cit. pg. 150.

53 Sara Roy, op. cit.

54 Ibrahim Dakkak, “Development From Within: A Strategy for Survival”, in George Abed (editor), 
The Palestinian Economy: Studies in Development Under Prolonged Occupation, Routledge, 
1998, pg. 288. 
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اإال اأن مقاربة ال�شمود الجامدة والتي حملت قيادة منظمة التحرير الفل�شطينية في الخارج، لواء التنظير لها، قادت 

ف���ي الع���ام 1978 اإلى اإن�شاء اللجنة االأردني���ة الفل�شطينية الم�شتركة والتي تم عبرها توفي���ر التمويل لم�شاريع البنية 

التحتية وقطاعي ال�شحة والتعليم وقطاع الخدمات االجتماعية كذلك.

ومع ت�شاعد النقد ال�شديد للممار�شات، التي رافقت مقاربة ال�شمود الجامدة، من قبل المثقفين والن�شطاء المحليين 

والت���ي ت���م التعامل معها بو�شفه���ا مقاربة �شلبية ق���ادت اإلى تعزيز �شيط���رة النخبة التقليدي���ة والمجموعة المرتبطة 

 وقد تبنى هذا المفهوم مقاربة ال�شمود االأ�شلي القائم على 
55

باالأردن، برز على ال�شطح مفهوم »ال�شمود المقاوم«،

اأ�شا�س تعزيز دور االأن�شطة االقت�شادية الداعمة للمقاومة حيث اأن جوهر هذه المقاربة يكمن في حقيقة »اأن التنمية 

 .
56

ت�شكل احد اأهم مكونات المقاومة االأ�شا�شية«

وف���ي الموؤتمر ال���ذي عقد في العام 1982 ح���ول دور التنمية في تعزيز ال�شمود، تم التعبي���ر عن محددات ال�شمود 

المق���اوم فيما يلي: »ال�شم���ود في وجه االحتالل اال�شتعم���اري االإ�شرائيلي يتطلب مراجعة منهجي���ات العمل ال�شابقة 

لو�ش���ع حد للتدهور الم�شتمر الناجم ع���ن ال�شيا�شات االإ�شرائيلية. كما يتطلب ذلك تحديد م�شتوى معي�شي مقبول في 

اأو�ش���اط الفل�شطينيين لتعزيز قدراتهم على مواجهة التحدي���ات التي يفر�شها االحتالل �شمن ا�شتراتيجيات وا�شحة 

.
57

المالمح. ومن ال�شروري التعامل في هذه الحالة مع التنمية كاأحد اأهم الو�شائل الفعالة لل�شغط على االحتالل«

وق���د لعب���ت حالة ال�شمود المقاوم دورا في اإحداث نقلة نوعية ف���ي نمط العمل التنموي الذي برز في عقد الثمانينات 

وتحدي���دا خ���الل االنتفا�شة االأولى م���ن خالل تركيز م�شروع التنمي���ة على تحقيق االكتفاء الذات���ي اأوال، وثانيا تعزيز 

دور الجماهي���ر والمنظمات الجماهيري���ة والموؤ�ش�شات غير الحكومية في الن�شال الوطن���ي. ومن االأمثلة البارزة على 

مب���ادرات المقاومة الجماعية خ���الل االنتفا�شة االأولى، االإ�شرابات ال�شاملة )اإ�ش���راب الطالب واأ�شحاب المحالت 

التجاري���ة، والعاملين في مجال الخدم���ات المدنية( وكذلك مقاطعة المنتج���ات االإ�شرائيلية، وتحريم بيع االأرا�شي، 

 .
58

وتن�شيق الجهود للحفاظ على المنتجات الزراعية المحلية، وتلك التابعة لبع�س العائالت

ومن المهم االإ�شارة هنا اإلى اأن ا�شتعرا�س ديناميكيات المقاومة الفعالة خالل االنتفا�شة االأولى وغيرها من المراحل 

ال�شابق���ة، ال يعني بال�شرورة العمل على خلق �شروط وظروف �شبيه���ة )كون ذلك عملية م�شتحيلة التحقيق( من اجل 

اإع���ادة تطبي���ق ذات اال�شتراتيجي���ات التي كان���ت �شائدة في تلك الفت���رة. الق�شية هي كيف يمكن لن���ا اأن ن�شتفيد من 

تج���ارب الما�ش���ي ومن الفت���رة التي لقي فيها االقت�شاد اهتمام���ا جماعيا وكيف تم الربط بي���ن الن�شاط االقت�شادي 

والروؤي���ة ال�شيا�شية، حيث توحدت الجه���ود الفردية والجماعية مع اأهداف واأولويات الم�ش���روع الوطني العام. كما اأن 

ذل���ك يمهد لطرح بع����س من المبادئ االأ�شا�شية )�شيتم تناولها الحقا( والتي تعتب���ر مهمة جدا خالل الفترة الحالية 

من اجل العمل على خلق اإ�شتراتيجية تنموية وطنية في فل�شطين. 

55 Ibrahim Dakkak, op. cit.

56 Sara Roy, op. cit.

57 Ibrahim Dakkak, op. cit. pg. 294.

58 Jamal Nassar and Roger Heacock (editors), Intifada: Palestine at the Crossroads, New York: 
Praegar Publishers, 1990.
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اأوال: مب���داأ ال�شم���ود والهادف لدع���م الفل�شطينيين للبقاء عل���ى اأرا�شيهم باعتبار ذلك االأ�شا����س لمواجهة اإجراءات 

االحت���الل االإ�شرائيل���ي كبناء جدار الف�شل العن�شري وخل���ق المناطق المحرمة اإلى جانب حم���الت تفريغ م�شاحات 

وا�شعة من االأرا�شي الم�شنفة )ج(، من �شكانها. 

ثاني���ا: كافة اال�شتراتيجيات االقت�شادية وال�شيا�شات والمبادرات المختلف���ة، يجب اأن تتركز حول مواجهة ممار�شات 

االحت���الل الرامي���ة اإلى اإخ�ش���اع االقت�شاد الفل�شطيني والو�ش���ول اإلى حالة من االعتماد االقت�ش���ادي على الذات في 

اأو�ش���اط الفل�شطينيي���ن. وقد �شكلت هذه الحال���ة واحدة من الق�شايا الت���ي احتلت حيزا كبيرا ف���ي اأذهان المفكرين 

الفل�شطينيي���ن لفترات طويلة بمعنى الو�ش���ول اإلى حالة من التنمية االقت�شادية الفاعلة ت�شمن للفل�شطينيين حياتهم 

ف���ي ظ���ل اال�شتعمار، اإال اأن ذلك يجب اأن ال يتم عبر تعزيز االعتماد على االحتالل واإ�شعاف الن�شال الوطني لمقاومة 

اال�شتعم���ار. فعل���ى �شبي���ل المثال، في تناول���ه الآثار نم���و اإ�شتراتيجية ال�شادرات ف���ي ثمانينات الق���رن ال�شابق، ي�شير 

اإبراهي���م الدقاق اإل���ى اأن ذلك عزز من االعتماد على االقت�شاد االإ�شرائيلي وتحكم���ه باالقت�شاد الفل�شطيني، كما اأن 

ذلك قد يوؤدي اإلى خلق حالة من اال�شتقطاب الداخلي في المجتمع الفل�شطيني كنتيجة لل�شراع المتوقع اأن يدور حول 

 .
59

اآليات الو�شول لالأ�شواق المختلفة بين الم�شدرين الفل�شطينيين

وم���ع االإدراك لحقيق���ة اعتماد االقت�ش���اد الفل�شطيني عل���ى االإ�شرائيل���ي، واأن اإ�شرائيل تفر�س �شيط���رة مطلقة على 

حي���اة الفل�شطينيين، اإال اأن المفكري���ن االقت�شاديين الفل�شطينيين الحاليين، يطالب���ون با�شتمرار تحقيق اال�شتقالل 

االقت�ش���ادي ف���ي اأو�ش���اط الفل�شطينيين قدر االإمكان في ظل الظ���روف الحالية. ومن بين التكتي���كات التي ينادي بها 

المعنيون في هذا المجال، اإعادة التفكير في اال�شتهالك واالإنتاج لتحقيق الر�شا وتلبية االحتياجات المحلية وبالتالي 

تقليل االعتماد على المنتجات االإ�شرائيلية. في هذا ال�شياق، تبرز الزراعة المنزلية كاإحدى الو�شائل لتحقيق ذلك من 

خالل تحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية باالعتماد على المنتج المحلي كما كان الحال خالل االنتفا�شة 

االأولى. وفي الوقت الذي تتحكم فيه اإ�شرائيل بم�شادر المياه والتجارة الداخلية، وتمار�س �شيا�شات ا�شتعمارية بهدف 

تجزئة االأرا�ش���ي الفل�شطينية وقطع اإمكانية التوا�شل بين المناطق المختلف���ة، والتحكم االقت�شادي بالفل�شطينيين، 

فاإن المقاربة ال�شابقة يمكنها اأن ت�شاهم في الحد من االعتماد على المنتجات الزراعية االإ�شرائيلية وفي ذات الوقت 

ت�شاه���م في دعم �شمود الجماهي���ر الفل�شطينية في ظل هذه االأزمات. اأما المثال الثاني، فيتمثل في الدعوة لمقاطعة 

المنتج���ات االإ�شرائيلي���ة تما�شيا مع حملة مقاطع���ة اإ�شرائيل و�شحب اال�شتثمارات منها. وه���ذه الحملة ال تهدف فقط 

للتقلي���ل من االعتماد على المنتجات االإ�شرائيلية، ب���ل ت�شعى اأي�شا اإلى قطع الطريق اأمام م�شاريع التطبيع مع النظام 

اال�شتعماري االإ�شرائيلي. 

وم���ن االآلي���ات االأخرى لتقليل اعتماد االقت�شاد الفل�شطيني على االإ�شرائيل���ي، تو�شيع قنوات التجارة الفل�شطينية. في 

ه���ذا االإطار، فاإن تجارة االأنفاق التي برزت ك�شرورة ف���ي قطاع غزة في اأعقاب محا�شرة اإ�شرائيل للقطاع، يمكن اأن 

تعتبر �شكال من اأ�شكال المقاومة. وفي تحليله القت�شاد االأنفاق في قطاع غزة، يقول نيكوال�س بيلهام: »ال ت�شكل االأنفاق 

متنف�ش���ا للحياة فقط، بل ه���ي اأي�شا تلعب دورا في تقليل اعتماد غزة على االقت�ش���اد االإ�شرائيلي، فمن خالل تحرير 

غ���زة م���ن ا�شتراطات بروتوكول باري�س االقت�شادي، ف���اإن الجزئية التي اأخ�شعت االقت�ش���اد الفل�شطيني لالإ�شرائيلي 

59 Ibrahim Dakkak, op. cit., pg. 296.
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�شم���ن اتفاق اأو�شلو، قد �شقطت بفعل اقت�شاد االأنفاق لي�ش���كل ذلك تطبيقا للبرنامج االنتخابي الذي طرحته حما�س 

لالنتخاب���ات. وق���د ا�شتطاعت غزة فر�س ال�شيطرة على موارد الب�شائع الخا�شة به���ا وفتحت لنف�شها قناة مع العالم 

.
60

االإ�شالمي وتحررت من نظام الجمارك االإ�شرائيلي المفرو�س على الواردات من م�شر«

اأما المبداأ الثالث فيتمثل في خلق تنمية بديلة تتحدى حالة التجزئة التي تفر�شها اإ�شرائيل على المناطق الفل�شطينية 

باعتبار ذلك من �شمن اال�شتراتيجيات التي يلجاأ اإليها اال�شتعمار. وفي حديثه عن هذه التجزئة، يقول اآدم هنية: »من 

اأه���م االأ�شا�شيات الإعادة ت�شكيل مفه���وم التنمية هو مواجهة عملية التجزئة التي يفر�شه���ا اال�شتعمار واإعادة الوحدة 

اإل���ى ال�شعب الفل�شطين���ي. وهذا يتطلب العمل على بناء العالقات عبر الحدود الت���ي فر�شها اال�شتعمار �شواء الحدود 

.
61

الفيريائية اأو الحدود النف�شية«

من اأهم الق�شايا الواجب تناولها هنا، النمو الم�شطرد لظاهرة عدم الم�شاواة في ال�شفة الغربية ذاتها. في هذا االإطار، 

من المهم العودة اإلى تجربة االنتفا�شة االأولى وتحليل ما جرى خاللها حيث اأن االئتالفات الوطنية التي ت�شكلت اآنذاك، 

.
62

عبر مختلف الطبقات االجتماعية �شكلت المحرك االأ�شا�شي للحمالت الجماهيرية والن�شال الجماعي

اأما ال�شوؤال المحوري هنا، فهو كيف يمكن خلق الظروف التي تمهد لحالة من الن�شال الجماعي. وهنا ن�شير اإلى اأن تحقيق 

اال�شتق���الل االقت�شادي يعتبر من اأهم الو�شائل للو�شول اإلى ذلك، وبالتالي تطبيق نهج اقت�شادي يتما�شى مع االأهداف 

الوطني���ة واالجتماعية وتحقيق العدالة االجتماعي���ة المن�شودة في اأو�شاط الفل�شطينيين. وبم���ا اأن الخو�س في تفا�شيل 

ال�شيا�شات االقت�شادية التي يمكن اأن تقود اإلى ما �شبق لي�س من �شمن ما تحتويه هذه الورقة، اإال انه من المفيد القول هنا 

اأن االإ�شتراتيجية االقت�شادية )�شمن الم�شاحة المتاحة لل�شلطة الفل�شطينية للمناورة( يجب اأن تقوم على اأ�شا�س تنمية 

هذه القطاعات، كونها قطاعات اإنتاجية وتعود بالفائدة على قطاع وا�شع من الجماهير الفل�شطينية. 

من جهة اأخرى، فاإن مثل هذه المنهجية تتطلب توفير الحماية لحقوق العمال وتح�شين ظروف العمل واالأجور، وتوفير 

الحماية للعمال العاملين في المناطق ال�شناعية جراء المخاطر التي قد يتعر�شون لها.

ثالث���ا، يج���ب ا�شتبدال التوجه نح���و خ�شخ�شة قطاع الخدم���ات، ببرنامج تنموي ي�شمن توفي���ر الحماية االجتماعية 

وي�شمن لكافة الفل�شطينيين اإمكانية الو�شول اإلى م�شادر الخدمات المختلفة. 

وم���ن االأبع���اد االأخرى المطلوب العمل عليها لو�شع حد لحالة التجزئة المفرو�شة على الفل�شطينيين، العمل على خلق 

روابط اقت�شادية مع الفل�شطينيين في ال�شتات وفي مناطق 48. وقد كانت هذه الق�شية من �شمن مجموعة الق�شايا 

التي تناولها اإبراهيم الدقاق في نقا�شه للعالقات بين الداخل والخارج خالل ثمانينات القرن الما�شي. وبالرغم من 

اأن الدق���اق دعا اإل���ى �شرورة التوا�شل ما بين ا�شتراتيجي���ات الداخل التي يتبناها الن�شط���اء الفل�شطينيون، والحركة 

الوطنية الفل�شطينية العامة التي قادتها منظمة التحرير. 

60 Nicholas Pelham, “Gaza’s Tunnel Complex”, Middle East Research and Information Project, 261, 
Vol. 41, Winter 2011.

61 Adam Haniyeh, op. cit.

62 Joost Hiltermann, Behind the Intifada: Labor and Women’s Movement in the Occupied Territories, 
Princeton University Press, 1993, pg. 8.
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وهنا ن�شير اإلى اأن هذا العمل ي�شكل حاليا حاجة ملحة لم�شاريع التنمية الفل�شطينية. اإال اأن ال�شوؤال كيف يمكن توحيد 

العمل على االأهداف الوطنية واالقت�شادية للفل�شطينيين في الداخل وفي ال�شتات. اأما ال�شوؤال الثاني فيكمن في كيفية 

ماأ�ش�ش���ة الدعم المق���دم من الفل�شطينيين في المهجر وكي���ف يمكن جمع مثل هذا التموي���ل وتقنيته باتجاه المناطق 

المحتل���ة لي�شكل بديال عن الم�شاعدات الخارجية الم�شروطة وبالتالي، يمكن االعتماد على التمويل من الفل�شطينيين 

المهجري���ن م���ن اجل الحد م���ن التجزئة التي يفر�شه���ا اال�شتعمار على االأرا�ش���ي الفل�شطينية المحتل���ة. كما اأن مثل 

ه���ذا التموي���ل يمكن اأن ي�شكل مقاربة تنموية يمكن االعتماد عليها من اجل رف����س التق�شيم الذي فر�شه اتفاق اأو�شلو 

عل���ى المناطق الفل�شطيني���ة المحتلة وبالتالي ت�شمح بالعمل ف���ي المناطق الم�شنفة )ج( ودمجه���ا مع بقية المناطق 

الفل�شطينية �شمن م�شروع تنموي موحد ي�شتجيب لالحتياجات الفل�شطينية. 

رابع���ا، اإذا كان���ت التنمية يمك���ن اأن ت�شكل مقاربة لو�ش���ع حد لممار�شات اال�شتعم���ار، فاإن الن�ش���ال ال�شعبي والتعبئة 

الجماهيري���ة تعتب���ران االأ�شا�س من اجل خلق تنمي���ة بديلة. اأما جوهر هذا النهج في العم���ل، فيكمن في كيفية العمل 

الجماع���ي واإمكانية بروز وكالة جماعية مقاومة لال�شتعمار ت���رد على النهج التفكيكي الذي ت�شعى �شيا�شات االحتالل 

لتحقيقه. 

وف���ي واحدة م���ن المقاربات الالزمة ف���ي هذا ال�شياق، تتطل���ب تو�شيع البني���ة التحتية الموؤ�ش�شاتي���ة للمنخرطين في 

الم�ش���روع التنموي حيث يمكن اإعادة �شياغة المنهجية التنموية على اأ�شا�س كونها م�شروع مقاومة وتحدي لال�شتعمار 

وممار�شاته. في هذا ال�شياق، تبدو تجربة النتفا�شة االأولى هي االأ�شا�س لذلك، حيث كان هناك العديد من الموؤ�ش�شات 

�شب���ه القانونية المرتبط���ة بالتنظيمات ال�شيا�شية المن�شوية تحت مظلة منظمة التحرير الفل�شطينية اإلى جانب بع�س 

الموؤ�ش�ش���ات الجماهيرية االأخرى والتي عملت على تعبئ���ة الجماهير وتوفير احتياجاتها االأ�شا�شية، بينما كان التعبير 

.
63

عن الهم الوطني جزءَا من الن�شاط اليومي لهذه الموؤ�ش�شات والمنظمات

 فبينم���ا االأجندة ال�شيا�شي���ة وتحدي ممار�شات اال�شتعمار، لها اآثارها ال�شلبية، ف���اإن تعدد قنوات التعبئة الجماهيرية 

ودم���ج الجماهير في االأن�شطة الوطنية، يمك���ن اأن ي�شكل التحدي الحقيقي لممار�ش���ات اال�شتعمار ويمهد لخلق وكالة 

 اإعادة �شياغة نهج العمل التنموي باعتباره 
64

جماعي���ة مقاومة وهو االأمر القابل للتحقيق في ظ���ل ظروف اال�شتعمار.

�ش���رورة للمقاوم���ة والن�شال، يتطلب دمج الجماهير في الن�شال الوطني المق���اوم والعمل على ماأ�ش�شة التنمية وعدم 

اقت�شار العمل التنموي على قطاع محدد، وفي ذات الوقت العمل على رف�س المقاربة التقنية للعمل التنموي.

وه���ذا يتطلب دعم الن�شطاء الجماهيريين العاملين على توعية الجماهي���ر بحقوقها والعمل على رفع قدراتها للدفاع 

عن هذه الحقوق. واأنا ال اأوؤمن اأن »نهج تنمية بديل«يمكن اأن ي�شاهم في تحريك الن�شال االجتماعي وتعبئة الجماهير. 

وم���ع ذلك، فاإن اأ�ش���كال المقاومة التي تطبق حاليا في فل�شطين تتخذ اأ�شكاال ع���دة من بينها حملة المقاطعة و�شحب 

اال�شتثم���ارات، وحمل���ة اأوقفوا الج���دار، واللجان ال�شعبية في العدي���د من القرى والتي تنظ���م المظاهرات االأ�شبوعية 

المناه�شة للجدار كالحال في بلعين والنبي �شالح والحمالت التي ي�شهدها غور االأردن وغير ذلك الكثير من االأمثلة. 

63 Joost Hiltermann, op. cit., pg. 5. 

64 Nassar and Heacock, op. cit. ; Hiltermann, ibid.
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وبما اأننا ن�شعى هنا اإلى اإعادة تقييم مفهوم التنمية، فقد يكون من المفيد االإ�شارة اإلى ما ذكره فيرغ�شون:

»يب���دو م���ن الوا�شح اأن التحوالت االأه���م والتغييرات ذات المعنى، ال تتاأتى كمنة م���ن التكنوقراط، بل هي نتاج عملية 

ن�شال طويلة ال تتطلب فقط انخراط الدولة ووكالئها، بل انخراط جميع االأطراف الموؤثرة والمتاأثرة في هذه العملية، 

وبا�شت���راك كاف���ة الفئات االجتماعية والذين يعملون على التكيف مع الظ���روف المفرو�شة عليهم، حيث يمكنهم خلق 

التح���ول المن�ش���ود باالعتماد على و�شائلهم الخا�ش���ة وينا�شلون كذلك �شد البنية الطبقي���ة النا�شئة. وكما اأ�شار فوكو 

ف���ي و�شف���ه لل�شج���ون، عندما يتحول النظ���ام »فاإن ذلك لي����س نتاج خطط االإ�ش���الح التي تدور في اأذه���ان العاملين 

االجتماعيي���ن، بل عندم���ا يدرك من يعانون من تبعات الو�شع القائم، الحاجة اإل���ى التحالف مع بع�شهم البع�س ومع 

ذاته���م بعد و�شولهم اإلى حائط م�شدود في التعامل مع الم�شاكل التي يواجهونها. ي�شق التحول في النظام طريقه من 

خ���الل المواجه���ة وال�شراع مع ما هو قائ���م من ظلم وا�شطهاد، فخطط االإ�شالح ال تحق���ق التحول واإنما نقد الو�شع 

.
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65 James Ferguson, op. cit., pg. 281 


