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مركز دراسات التنمية

تاأ�س����س �لمركز في ع���ام 1997 كبرنامج بحثي متخ�س�س في �لدر��س���ات �لتنموية. يهدف �لمركز �لى 
تعمي���ق مفاهي���م �لتنمية وربطها ب�سياقها �لعمل���ي من خالل تقديم �أطر نظري���ة ومفاهيمية تتحرى و�قع 
�لتنمية ف���ي فل�سطين. وهذ� ي�سمل در��سة �لتفاعالت بين �لعو�م���ل �القت�سادية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية 
للتنمي���ة. ف�ساًل ع���ن در��سة بن���ى �ل�سلطة و�ل�سيط���رة �لقائمة �لتي تح���ول دون تحقيق تنمي���ة م�ستد�مة 
�رتباط���ا بال�سياق �لذي يفر�سه �الحتالل عليها. فمنذ �الحت���الل �الإ�سر�ئيلي لالأر��سي �لفل�سطينية عام 
1967 فر�س���ت قيود م�س���ددة على حق �لمجتمع �لفل�سطين���ي بالتنمية. يرى مركز در��س���ات �لتنمية �أن 

�الأكث���ر تعبيرً� ع���ن �لتنمية في فل�سطين هي ��ستر�تيجي���ات �ل�سمود و�لبقاء، و�إنت���اج بد�ئل محلية لبنى 
�لقوى �لمهيمنة وباالإ�سافة �لى ذلك فان �لمركز ي�سعى �لى توفير �طار موؤ�س�سي يمكن من خالله �لنظر 
ف���ي جميع �لق�ساي���ا ذ�ت �ل�سلة بالتنمي���ة وبحثها ومناق�سته���ا وذلك بهدف توفير �لتوجي���ه و�لم�ساعدة 

�لعلمية ل�سناع �لقر�ر.

يح���اول مركز در��سات �لتنمية من خالل جمعه بين �البحاث �الكاديمية و�لن�ساطات �لمجتمعية �أن يعزز 
�لرب���ط �لمحك���م بين �لنظري���ة و�لممار�سة �لتنموية �ذ ت�سم���ل �أن�سطته في هذ� �لمج���ال �لندو�ت وور�س 
�لعمل، و�لم�سوح �لميد�نية و�لدر��سات �لتقييمية، وتقييم �الحتياجات فمن ناحية يعمل �لمركز على عدد 
م���ن �لم�ساريع �لبحثية في �ستى �لمجالت �لتنموية بالتع���اون و�لتن�سيق مع موؤ�س�سات محلية ودولية. ومن 
ناحي���ة �أخرى ينفذ �لمركز عدد� �آخر من �لم�ساريع �لمجتمعي���ة �لتي تهدف �لى تمكين �لفئات �لمهم�سة 

ودمجها في عملية �لتنمية.
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التنمية كأداة للنضال: مواجهة واقع الهيمنة يف . 1
فلسطني1

�إن �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة منطقة من �أكثر �لمناطق “�عتماد� على �لم�ساعد�ت” )عند ح�ساب �لم�ساعد�ت 
عل���ى �سكل ن�سبة م���ن �إجمالي �لدخل �لقومي( بين مناطق �لعالم )فقد بلغت تل���ك �لن�سبة �إلى 49% �سنة 2002 
وظل���ت مرتفعة خالل �الأع���و�م �لالحقة(.2 وال يقت�سر توزيع تلك �لم�ساعد�ت عل���ى �ل�سلطة �لفل�سطينية وحدها، 
ب���ل �إننا نج���د على �أر�س �لو�ق���ع �آالف �لمنظم���ات �لتنموية �لم�ساركة ف���ي تلقي تلك �لم�ساع���د�ت وتوزيعها حيث 
ت�سم���ل هذه �لقائم���ة �لطويلة على منظمات غير حكومية محلية ودولية، وعلى هيئات متعددة �الأطر�ف مثل �لبنك 
�لدولي وبرنامج �الأمم �لمتحدة �الإنمائي هذ� باالإ�سافة للم�ساعد�ت �لتي ت�سرف من خالل �لعالقات �لثنائية مع 
�لممولي���ن مثل �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية، و�لوكالة �لكندية للتنمي���ة �لدولية، و�لد�ئرة �لبريطانية للتنمية 
�لدولية.3 ف�سال عن �لتمويل �لمبا�سر �لذي تقدمه تلك �لمنظمات فهي �أي�سا توظف عدد� كبير� من �لفل�سطينيين 

و مكنها هذ� �لحال من �أن ت�سبح �أحد �لمكونات �لرئي�سية لالقت�ساد �لفل�سطيني.4

وبالنظر ل�سخامة حجم تلك �لم�ساعد�ت ولالهتمام �لبالغ �لمخ�س�س لق�سية “�لتنمية” في �الأر�س �لفل�سطينية 
�لمحتلة – �لذي ال يتنا�سب في حجمه مع هذ� �الهتمام �لمكر�س لمناطق �أخرى في �لعالم – فاإننا نقف مذهولين 
�أم���ام �لعج���ز �لفادح لتل���ك �لن�ساطات. فعلى �سبي���ل �لمثال ت�سير �لوكال���ة �لكندية للتنمية �لدولي���ة �إلى �أنه “على 
�لرغ���م م���ن تدفق �لم�ساع���د�ت �ل�سخمة ]�إل���ى �الأر�س �لفل�سطيني���ة �لمحتلة[ يظل �لزحف نح���و تحقيق �أهد�ف 
�لتنمية �الألفية بطيئا بل �إن �الأو�ساع تزد�د �سوء� مع �رتفاع م�ستويات �لفقر و�لجوع وتر�جع و�سع �ل�سحة و�لتعليم 
و�لبيئ���ة.”5 ويظ���ل �لفل�سطيني���ون من بين �ل�سعوب �الأكثر فق���ر� في �ل�سرق �الأو�سط مع ت�س���ارع تباعد �لفجوة بين 

تعتمد هذه �لورقة على حما�سرة �ألقيت يف موؤمتر “�لتنمية يف �الأر�س �لفل�سطينية �ملحتلة: تاأمالت نقدية يف �ملمار�سات �حلالية وفتح �ملجال �أمام �لتفكري يف مناهج   1
بديلة”، مركز در��سات �لتنمية، جامعة بريزيت، ر�م �هلل، فل�سطني 23 حزير�ن 2011.

2 Shir Hever (2010). The Political Economy of Israel’s Occupation: Repression Beyond Exploitation. Pluto Press: 
London. p.31

يف در��سة �أجرتها �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية �سنة 2008، قدرت �أن هناك نحو 1200 منظمة غري حكومية يف �ل�سفة �لغربية وحدها )م�سروع م�سح   3
2100 منظمة غري  �أن هناك   2010 �لدويل �سنة  �لبنك  �لدولية(. كما قدر تقرير �سادر عن  للتنمية  �الأمريكية  �لوكالة   ،2008 �ملنظمات غري �حلكومية، 
حكومية م�سجلة يف �ل�سفة �لغربية وغزة و�أن تلك �ملنظمات قد تلقت ما جمموعه 258 مليون دوالر من �لتمويل �خلارجي �سنة 2008 )“�لبنك �لدويل” وثيقة 
تقييم �مل�سروع بخ�سو�س منحة مقرتحة قيمتها 2 مليون دوالر من �لتمويل �خلارجي لل�سفة �لغربية وغزة ل�سالح م�سروع منظمة غري حكومية فل�سطينية”، 27 
�أيار 2010، 2(. �أما وحدة �الأبحاث يف منظمة �أبحاث �ل�سيا�سات �القت�سادية �لفل�سطينية )ما�س( فقد وجدت �أن عدد �ملنظمات غري �حلكومية �لن�سيطة يف 
�الأر�س �لفل�سطينية �ملحتلة قد �رتفع ب�سكل مذهل بن�سبة 61.5% ما بني 2000 و2007 )ما�س “م�سح �ملنظمات غري �حلكومية �لفل�سطينية يف �ل�سفة �لغربية 
وقطاع غزة” 2007(. لالطالع على نظرة نقدية �ساملة على هذ� �لقطاع، �طلع على جميل هالل )“�ملجتمع �ملدين يف فل�سطني: مر�جعة لالأدبيات”، �أور�ق بحثية 

للموؤمتر �الإقليمي لالأبحاث عن منظمات �ملجتمع �ملدين: �لو�سع �حلايل و�الآفاق، كانون �لثاين 2010(

ي�سري هالل )2010، �س. 28( �إلى �أنه بح�سب م�سح �أجري �سنة 2007 فاإن �ملنظمات غري �حلكومية �لفل�سطينية كانت ت�ستخدم ما معدله 20 باملائة من   4
يبلغ  �أنه  على  �ملنظمات غري �حلكومية  وبتقدير عدد  �لعاملة )848000(  �لقوة  �أ�سا�س حجم  على  �الإح�سائي  �لرقم  ��ستخال�س هذ�  وعند  باأجر.  �ملوظفني 
2100 منظمة، فاإن هذ� يعني �أن نحو 5% من �لقوة �لعاملة كانت م�ستخدمة ب�سكل مبا�سر يف قطاع �ملنظمات �الأهلية. ويجب �أن ن�سيف لهذ� �لرقم �الإح�سائي 

عدد �لفل�سطينيني �لعاملني يف �ملنظمات غري �حلكومية �لدولية و�ملنظمات متعددة �الأطر�ف

5 CIDA, West Bank and Gaza, http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/Eng/JUD-124144933-R9J
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�لطبقات. ف�سيطرة �إ�سر�ئيل �لفعلية على �ل�سكان �لفل�سطينيين قد تز�يدت رغم �إن�ساء �ل�سلطة �لفل�سطينية ورغم 
�سخام���ة �لدعم �الأجنبي �لفني و�لمالي لبناء �لموؤ�س�سات. حي���ث ُتنفق مليار�ت �لدوالر�ت على �لم�ساعد�ت ولكن 
دون �أن يوؤدي هذ� �إلى تقوي�س �سلطان �إ�سر�ئيل – في �لو�قع قد يكون �لو�سف �الأف�سل للنتيجة هو �أنه “انحطاط 
للتنمية”.6 هذ� باالإ�سافة �إلى �أنه مع تدهور موؤ�سر�ت �لتنمية، فقد قيل باأن �سما�سرة “�سناعة �لتنمية” قد تحولو� 

�إلى نخبة جديدة في �لمجتمع �لفل�سطيني وهي نخبة تابعة لل�سبكات �لمعولمة لتدفقات �لم�ساعد�ت �لخارجية.7

وتع���زو ه���ذه �لورقة �ل�سبب �لمركزي ور�ء تر�جع �لتنمية �إلى �لف�سل في تكوين فهم حقيقي وكامل لطبيعة �ل�سلطة 
و�ل�سيطرة �الإ�سر�ئيلية على �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة. ففي �لتحليل �لختامي يتم تو�سيف �ل�سيطرة �الإ�سر�ئيلية 
عل���ى �لمنطق���ة على �أنها قد �سممت �أ�سا�سا لت�سهيل ��ستالب �لثرو�ت و�لم���و�رد من �ل�سعب �لفل�سطيني مع �سمان 
�لتو�س���ع �ال�ستيطاني لق�سم من �ل�سكان �الإ�سر�ئيليين في �ل�سفة �لغربية و�الإخ�ساع �لكامل لل�سكان �لفل�سطينيين. 
وه���ذ� هو جوهر �لكولونيالية �الحتاللية ]�لتي ت�ستبدل �سعبا ب�سعب[. فبينما يمكن لل�سيطرة �الإ�سر�ئيلية �أن تتخذ 
��سكاال مختلفة كاأن تكون بيروقر�طية �أو قانونية �أو �قت�سادية �إال �أن كافة محاوالت �لتنمية تحدث في هذ� �ل�سياق.

م���ع ذل���ك يظل نهج �لتنمية عاجز� ع���ن ��ستيعاب عالقات �لقوى ه���ذه في �الإطار �لذي ينط���وي تحته. حيث تظل 
�لنظ���رة للتنمية على �أنها �أمر حيادي وعملية تقنية �سرفة، كل ما يلزمها هو مو��سلة دعم �لمانحين مع �لتفاو�س 
عل���ى تخفي���ف �لقيود �لت���ي تفر�سها �إ�سر�ئيل عل���ى �الأر�س �لفل�سطيني���ة �لمحتلة مع مزج �لكمي���ات �لمنا�سبة من 
�ل�سيا�س���ات �لموؤ�س�سي���ة با�سم �ل�سلط���ة �لفل�سطينية. وتعتبر ه���ذه �لعملية خالية من عالقات �لق���وى �أو مغيبة لها 
لتظهر كما لو كانت في مجملها – �إيجابية – و�أن ما يعيقها هو غياب �لتن�سيق بين “�أ�سحاب �ل�ساأن” ولي�س كونها 

مبنية اأ�سال بالكامل على توا�سل الن�ساط ال�ستعماري لإ�سرائيل في المنطقة.

ت�س���ور �لتنمي���ة يعك����س، ويتعزز �أي�س���ا، بفع���ل �لبرنام���ج �القت�س���ادي �لليبر�لي �لجدي���د �لذي تعتنق���ه �ل�سلطة 
�لفل�سطيني���ة. فالليبر�لية �لجديدة عبارة عن مجموعة من �ل�سيا�سات كانت ن�ساأتها في ثمانينيات �لقرن �لما�سي 
حتى باتت �ليوم �لنمط �لمهمين و�لر�سمي للتفكير �لتنموي على م�ستوى �لعالم. وهي عبارة عن برنامج �قت�سادي 
ي���رد �لم�س���اكل في �لجنوب �إلى �سعف مفتر�س في �لقط���اع �لخا�س و�إلى “�لنهج �لريعي” �لذي يلهث ور�ءه رجال 
�لدولة. ومن هنا فاإن �لليبر�لية �لجديدة تعزو �نعد�م �لتنمية في �لمجتمعات �لفردية �إلى �أ�سباب د�خلية في تلك 
�لمجتمعات في �لجنوب وتعر�س �سورة �أ�سو�ق عالمية غير ��ستغاللية فيها تدفقات لر�أ�س �لمال و�ل�سلع بين �لدول 
تحقق �لفائدة �لمتبادلة )و�لتي عبر عنها على �سبيل �لمثال بالمذهب �القت�سادي �لم�سمى بالميزة �لمقارنة(.8 

6 Roy, S. 1995. The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development. Washington, D.C.: The Institute for 
Palestine Studies; Samara, A. 2001. Epidemic of Globalization: Ventures in World Order, Arab Nation and 
Zionism. Glendale, CA: Palestine Research and Publishing Foundation.

7	 Sari	Hanafi	and	Linda	Tabar	(2005).	The	Emergence	of	a	Palestinian	Globalized	Elite:	Donors,	International	
Organizations and Local NGOs. Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies.

8 See Saad-Filho, A., and D. Johnston. (1995). Neoliberalism: A Critical Reader. London: Pluto Press.
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وم���ن هنا فاإن �لحل لم�س���اكل �لتنمية في �لجنوب هو فتح �أ�سو�قها �أمام �لعال���م �لخارجي ورفع �لقيود �لمفرو�سة 
عل���ى �ال�ستثمار في �لمج���االت �الأ�سا�سية لالقت�ساد و�سن قو�نين لتحرير �لملكية وو�سع حد للدعم �لمالي �لمقدم 
للفقر�ء للح�سول على �لغذ�ء وغيره من �لمو�د �ل�سرورية وزيادة �لمناف�سة في �ل�سوق. ومن خالل تمكين �الأ�سو�ق 
من ت�سيير حركتها بحرية يتحول �لقطاع �لخا�س �إلى �لمحرك �لرئي�س للنمو وبهذ� ي�ساهم في �حت�سان �لمبادر�ت 

�لريادية ويوؤدي �إلى خلق �لوظائف وتحقيق �لرخاء.

تعر����س ه���ذه �لورقة تقييم���ا نقديا لهذ� �الإط���ار �لتنموي �لليبر�لي �لجدي���د حيث تطرح �لحجة �لت���ي مفادها �أنه 
يكر����س وبالتال���ي يعزز من و�قع �ل�سيط���رة �ال�ستعمارية �الإحاللي���ة �الإ�سر�ئيلية في �الأر����س �لفل�سطينية �لمحتلة. 
وتركز �لورقة على ما يتم عمله الإنكار عالقات �لقوى تلك فهي حتى عندما تقر ]تقبل[ من خالل �لهيئات �لتنموية 
�سر�ح���ة بو�ق���ع “�الحت���الل �الإ�سر�ئيلي” فاإنها ال تح���اول �إبعاده عن �ل�سيا�سة بل تع���رف عنا�سر ثالثة تلتحم معا 

لتعيد تعريف و�قعه وبهذ� تطم�س معالمه �لفعلية: 

• �أواًل: نج���د �إن���كار� كامال للتاريخ حيث �إن هن���اك ف�سال كامال بين �حتالل �إ�سر�ئي���ل لل�سفة �لغربية وقطاع 	
غ���زة و�لم�سروع �ال�ستعماري �الإ�سر�ئيلي �ل�سامل. فهذ� �لم�س���روع ومنذ �لعام 1948 يظل هو �لذي ي�سرذم 

�ل�سعب �لفل�سطيني برمته.

• ثاني���ًا: تم تغييب �ل�سيطرة نف�سها ع���ن تحليل �لممار�سات �الإ�سر�ئيلية في �الأر����س �لفل�سطينية �لمحتلة �إلى 	
حد �أن بنى �الحتالل بذ�تها �أ�سبحت ت�سكل جزء� متج�سد� في ��ستر�تيجية �لتنمية �لفل�سطينية �لر�سمية.

• و�أخيرً�: فاإن �ل�سلطة �لفل�سطينية تعتنق �لليبر�لية �لجديدة بناء على ت�سور �أن �الأ�سو�ق محايدة و�أنه �سيكون 	
هن���اك نمو يقوده �لقط���اع �لخا�س وتوقعات باأن �لتنمي���ة �القت�سادية هي هدف وعملي���ة منزوعة �لم�سالح 

ت�سمو على عالقات �لقوة.

�إنه لمدعاة ل�سخرية كبيرة �أن تكون منطقة �ل�سرق �الأو�سط �لتي تتاأثر بهذ� �ل�سكل بتوزيع �لقوى قد �سهدت تحليال 
لم���ا يحدث فيها يبتع���د تمام �البتعاد عن خطاب �لتنمية وفهمه من خالل عالقت���ه بتلك �لقوى. البد من ��ستعادة 
فه���م �حتياج���ات �لقوى �إلى طريقة ت�س���ور �لتنمية في �الأر����س �لفل�سطينية �لمحتلة و��ست���رد�د نموذج بديل يرى 
�لتنمي���ة على �أنها ن�سال. لتحقيق هذه �لغاية تب���د�أ �لورقة بمناق�سة معنى “�ل�سلطة/ �لقوة” وعالقتها بالليبر�لية 
�لجدي���دة. ث���م تنتقل لمناق�س���ة كيف تم �لتغا�سي عن �لو�ق���ع �لحالي لال�ستعمار �الإحالل���ي �الإ�سر�ئيلي من خالل 
منظ���ور النقاط الثالث الت���ي بيناها فيما �سلف. وتختتم الورقة بمالحظات مخت�س���رة حول كيفية ا�ستخدام هذا 

�لنقد لخلق �إطار جديد يعبر عن ��ستر�تيجية بديلة.
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“التمكني” بدون متكن  .2

م���ن �لمو��سيع �ل�سائعة �لتد�ول ف���ي م�ساريع �لمنظمات غير �لحكومية و�لمتع���ددة �الأطر�ف في �الأر�س 
�لفل�سطيني���ة �لمحتلة ياأت���ي مو�سوع “�لتمكين” ب�سفته �أحد �أهد�ف �لتنمي���ة �لرئي�سية. ويتحدث �لبنك 
�لدول���ي بم���لء �ل�س���وت عن “تمكي���ن �لمو�طنين” عل���ى انه �سرط اأ�سا�س���ي لتحقيق التنمي���ة في ال�سرق 
�الأو�س���ط.9 وي�سرف �لبنك نف�سه ع�س���ر�ت �لماليين من �لدوالر�ت لتمويل م�ساريع تحاول جاهدة �إنجاح 
تل���ك �لفكرة.10 وتردد �لمنظمات غير �لحكومية �لمحلي���ة و�لدولية �لحديث نف�سه في عناوين م�ساريعها 
ووثائقه���ا �ال�ستر�تيجية. فنجد على �سبي���ل �لمثال موؤ�س�سة فل�سطينية لتمويل �لم�ساريع �ل�سغيرة تتحدث 
عن “�لحاجة لتمكين �قت�سادي لكافة �سر�ئح �لمجتمع ... مع �لحاجة للتركيز ب�سكل خا�س على �لن�ساء 
و�إ�س���ر�ك هوؤالء �لن�س���اء بزخم وفعالية في هذه �لعملي���ة.”11 وبدورها وز�رة �لخارجي���ة �الأمريكية تمول 
م���ن خالل مبادرة �ل�سر�ك���ة �لخا�سة بها مع �ل�سرق �الأو�سط “برنامج تمكين �لقياد�ت” �لذي وفر منحا 
بلغ���ت 2.2 ملي���ون دوالر “لتعزيز ثقة �لمجتمع���ات �لمحلية �لم�ستهدفة و�إيمانه���ا بالزعماء �لمجتمعيين 
المحليي���ن من خالل خلق م�ساحات مجتمعية اآمنة ورفع م�ست���وى الن�ساط المجتمعي.”12 وتقوم موؤ�س�سة 
�ليوني�سف مع �لوكالة �لكندية للتنمية �لدولية بتمويل “مجال�س �الأطفال �لبلدية” في �ل�سفة �لغربية حتى 
�لتمكين.”13 وتمول �لوكالة �الأمريكية للتنمية �لدولية �لمنظمات غير �لحكومية  نكهة  �الأطفال  “يت���ذوق 
�لفل�سطيني���ة بغية “تمكي���ن �ل�سباب �لفل�سطيني و�لبالغين �لذين يخدمونه���م بحيث ت�سبح �لمجموعتان 

كلتاهما زعماء محليين �أقوياء ومحركات ل�سنع �لتغيير”.14

ه���ذا الترويج لما يبدو في ظاه���ره توجيها نحو الن�ساط المبادر ي�سكل جزءا من تحول اأو�سع على م�ستوى 
�لعال���م ف���ي �لممار�س���ات �لتنموية. فمن���ذ ثمانينيات �لقرن �لما�س���ي ف�ساعد�، باتت �لجه���ات �لمانحة 
�لحكومية و�لمتعددة �الأطر�ف تذهب تدريجيا �إلى �عتناق مفهوم “�لتمكين” – �إلى جانب م�سطلحات 
�أخ���رى على �ساكلة “�لتحول نحو �لالمركزية” و“�لحك���م” و“�لم�ساركة” – معتبرة تلك �لم�سطلحات 
على �أنها �ل�سمة �لرئي�سية للم�ساعدة �لتنموية في �لجنوب. وقد تز�من هذ� مع تحرك نحو نموذج �لتنمية 
�لليبر�لية �لجديد �لمدفوع بقوة �الأ�سو�ق وما تبع ذلك ب�سكل مبا�سر من مو�سة �عتبار �أن �لمنظمات غير 

“متكني �ملو�طنني، �حلكم، مفتاح لل�سرق  2011 بعنو�ن  6 ني�سان  وهناك مثال حدث موؤخر� على هذ� �الأمر يف حديث رئي�س �لبنك �لدويل، روبر زويليك يف   9
http://go.worldbank.org/HOECHJLHM0 ”الأو�سط�

10 For one example, see the 2008 Village and Neighborhood Development Project, http://web.worldbank.org/
external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=40941&Projectid=P104257

11 Asala, The Palestinian Businesswomen’s Association, “Women’s Economic Empowerment in the West Bank, 
Palestine”, p.9, October 2010.

12 http://www.medregion.mepi.state.gov/leadership-empowerment-program.html

13 http://www.unicef.org/infobycountry/oPt_24557.html

14 http://www.equip123.net/webarticles/anmviewer.asp?a=639.
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�لحكومية هي �لعنا�سر �لرئي�سية �لمحركة للتنمية.15 �إ�سفاء تلك �ل�سفة �لفر�سانية على �لتمكين – وما 
يتبع���ه م���ن م�سطلحات مثل �لحكم �لر�سيد و�لتحول نحو �لالمركزية – يلقي بالثقل في �لعملية �لتنموية 
عل���ى خي���ار�ت �لفرد )مثل بر�م���ج �لتمويل �ل�سغير( �أو تل���ك �لم�سطلحات �الأ�سطوري���ة مثل “�لمجتمع 

�لمحلي” )�لذي �أفرغ من �أي �ختالفات متاأ�سلة فيه لل�سلطة(.

ويمك���ن ت�سوي���ر �إنفاق �لدولة على بر�مج �جتماعية على �أنه غي���ر ذ� كفاءة و�أنه جبهة معيقة ل “حرية” 
�الأ�س���و�ق و�الأفر�د. ق�سر �لديمقر�طية عل���ى �لف�ساء �ل�سيا�سي وتو�سيع مفه���وم �لحرية لي�سمل �الأ�سو�ق 
عم���ل كحجاب يخفي عالقات �لق���وى �ل�سرورية �لمتاأ�سلة في �لر�أ�سمالية وحج���ب �سر�حة قدرة �لدولة 

على تحديد ��ستخد�م وملكية وتوزيع مو�ردها �القت�سادية. 

وم���ن هن���ا فاإن �أي �سكل م���ن �ل�سيط���رة �لديمقر�طية على �القت�س���اد �لتي تقودها �لدول���ة و�لتي، بحكم 
تعريفها، يلزمها تقييد ن�ساطات �لقطاع �لخا�س، تم ��ستثناوؤها حيث �سنفت على �أنها �نتهاك ل “�لحكم 
�لر�سي���د‘. وم���ن خ���الل تن�سيف �لف���رد )�أو �لمجتمع( في مقاب���ل �لدولة �لطماعة ف���ي جوهرها، ي�سهل 

�إ�سفاء �ل�سرعية على �لدعو�ت الإلغاء قدرة �لدولة على �لتدخل في عملية ت�سيير �ل�سوق.

وق���د �سهدنا تماما �لعالقة بين �للغة �لتي تب���دو في ظاهرها تقدمية وبين �لليبر�لية �لجديدة في �أدبيات 
�لتنمي���ة. حي���ث ي�سير موهان و�ستوك مث���ال �إلى �أن ��ستخ���د�م م�سطلحات على �س���اكل �لتمكين من قبل 
�لموؤ�س�س���ات �لمالي���ة �لدولية يعمل على �ال�ستحو�ذ على – وبالتالي تحيي���د – �للغة �لنقدية �لتي يحملها 
�لي�سار )وبخا�سة �لنا�سطات �لن�سويات(. و�لنتيجة �إذن هي تقوي�س مقاومة �لبرنامج �لليبر�لي �لجديد 
�الأو�س���ع للموؤ�س�س���ات �لمالية �لدولية من خالل �إنتاج م�ستوى عال م���ن �التفاق بين �لفاعلين و�لموؤ�س�سات 
م���ن هذ� �لي�سار “�لجدي���د” وهذ� �ليمين “�لجديد” رغم حمل كل طرف منهم الأجند�ت مختلفة ب�سكل 
كبي���ر. وقد حل مكان �لنقد �لجذري للدولة “ن�س���وء” �لم�ستوى �لمحلي “على �أنه موقع �لتمكين وبالتالي 
م�ستق���ر توليد �لمعرف���ة و�لتدخل �لتنموي.”16 وبنف����س �لطريقة في حال �لبر�مج �لت���ي تركز على �لنوع 
�الجتماعي في �لهند نجد تعليق �سارما ومفاده �أنه: “بحكم مز�جه �لذي يركز على تفكيك �أنظمة �لرفاه 

Katie Willis (2005), Theories and Practices of Development, Routledge, p.97. من �لناحية �لنظرية فاإن �لتحول باجتاه �ملنظمات   15
غري �حلكومية برر من خالل �لت�سور باأنها على �ت�سال باملجتمعات �ملحلية وبالتايل م�ساءلة �أمامها ما يجعلها �أكرث ��ستجابة الحتياجات “�ملجتمع” و�أنها تتمتع 
بكافءة �ألعى يف تنفيذ �مل�ساريع )Willis 2005, pp. 98-99(.– ح�سبما ت�سف روبن�سون �سيا�سة �لتنمية �لتي يتبناها �لبنك �لدويل وغريه من �ملنظمات 
�لليرب�لية �جلديدة  �ل�سيا�سة �القت�سادية  �ل�سيا�سة �جلديدة قد ر�سمت ر�بطة و��سحة بني  �أجندة  – فاإن  �لقرن �ملا�سي  �الأطر�ف يف بد�ية ثمانينيات  متعددة 

و�لرتكيز على حوكمة ]�إد�رة[ �ملوؤ�س�سات.
 Robinson, M. (1994) “Governance, Democracy and Conditionality: NGOs and the New Policy Agenda”, in A.(
 Clayton (ed), Governance, Democracy and Conditionality: What Role for NGOs? (Oxford, Intrac). In turn, this
 strategy opened the space to NGOs as the new mode of service-delivery (See Hulme, D., M Edwards. (1997)
 NGOs, States and Donors: Too Close for Comfort?. Basingstoke: Macmillan, for an early discussion of these

.(themes

16 Giles Mohan and Kristian Stokke (2000). “Participatory development and empowerment: the dangers of 
localism”, Third World Quarterly, Vol 21, No 2, p.247.
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وممار�س���ة �ل�سب���ط �لمال���ي وتخ�سي�س خدمات �لدولة ف���اإن منطق �لتمكين �لذي ت���م تخيله من منطلق 
�لليبر�لي���ة �لجديدة ي�سعى �إل���ى تمكين �لفاعلين من �لقاعدة وبخا�سة �لن�ساء من تلبية �حتياجاتهم عبر 
�آليات �ل�سوق بدال من �العتماد على نفحة كرم �لدولة.”17 وهنا يطلق هذ� �لفهم تحذير� لنا حول �أهمية 
�لتح���ري ع���ن �لمعنى �لفعلي لتلك �لكلمات “�لتي تبدو ذ�ت وقع رفي���ع” وت�ستخدم في �سيا�سات �لتنمية، 
لك���ي ندرك �أنها تلعب دور� يتخط���ى “مجرد عر�س وجهة لل�سير: فهي ت�سف �سرعية يحتاج لها �لفاعلون 

�لتنمويون لتبرير تدخالتهم.”18

ونعر����س نقا�س���ا لت�سخي����س �لليبر�لي���ة �لجديدة في �الأر����س �لفل�سطيني���ة �لمحتلة فيما يل���ي. ولكن في 
ه���ذه �لمرحل���ة من �لمهم �لتركيز عل���ى ظاهرة ر�فقت �ال�ستخد�م �لمتنامي لتل���ك “�لكلمات ذ�ت �لوقع 
�لح�س���ن”. �أي تز�م���ن �لتركيز على �لتميكن و�لم�ساركة �لمجتمعية وم�سائ���ل �لحكم، ن�ساأ تلكوؤ مطرد في 
�الإق���ر�ر باالأبعاد �لمختلفة لهيكلية �ل�سلطة �لتي ت�سكل �لعمليات �لتنموية برمتها في �لجنوب وبالتالي لم 
يتطرق �لنقا�س لتلك �الأبعاد. من �لنظرة �الأولى قد يبدو هناك تناق�س ما في هذ� �لطرح ولكنه ينم عن 
�أن �لتركي���ز عل���ى “�لم�ستوى �لمحلي” يعمل عل���ى �لتقليل من �أهمية تاأثير مجم���ل �لعالقات �الجتماعية 
�لت���ي تعي�س فيها �لمجتمعات كاف���ة بال�سرورة. تحولت م�ساألة �لديمقر�طية �إلى م�سكلة مردها �إلى �لفرد 
)�أو �لمجتم���ع( ويمكن حلها ب�س���كل �أف�سل من خالل هذه �لو�سفة �ل�سحري���ة �لم�سماة “�لتمكين”. ومن 
هن���ا ف���اإن انحطاط التنمية هي خطاأ ارتكبه المقموعون اأنف�سهم – ولي����س �سيئا ت�سكل �أ�سا�سا بحكم بنى 
�لق���وى �لم�سيط���رة – ومن هنا فاإن �لتح���دي ي�سبح �إطالق �سر�ح �لطاقة �لكامن���ة للتنمية �لتي يفتر�س 
�أنه���ا عن�سر متاأ�سل موجود في د�خلنا. هناك منظمة غير حكومية فل�سطينية تتبنى هذ� �ل�سعور ببر�ءة 
م�سي���رة �إلى �أن “�ل�سباب �لفل�سطين���ي �أ�سال متمكن حيث يحمل في د�خله �لق���در�ت �الإبد�عية الإحد�ث 
�لتغيي���ر ... ودور �لبرنامج هو توفير �لمنتديات لل�سباب الحت�س���ان �أفكارهم و�أحالمهم و�إطالق زمامها 

على �أر�س �لو�قع.”19

بالطب���ع �الأم���ر هنا لي�س �إنكار �أن �ل�سعوب تمتلك بالفعل �لقدرة على �لمقاومة و�لوقوف في وجه �لقمع – 
وال نج���د تعبي���ر� �أف�سل عن هذ� �الأمر م���ن �ل�سعب �لفل�سطيني. ولكن للقيام به���ذ� �الأمر يعني �العتر�ف 
ب���اأن عالق���ات �لقوى هي حتما متاأ�سلة في كافة عمليات �لتنمية و�أن �لتحدي �الأ�سا�سي يجب �أن يتمثل في 
قل���ب و�إنه���اء عالقات �لقوى هذه. �العتقاد – وهو ما يتعزز ب�سكل مثي���ر للده�سة في �ل�سياق �لفل�سطيني 

17 Aradhana Sharma (2008) Logics of empowerment: development, gender, and governance in neoliberal India, 
(Minneapolis: University of Minnesota Press). p. xvi

18 Andrea Cornwall and Karen Brock (2005), “What do Buzzwords do for Development Policy? A critical look 
at ‘participation’, ‘empowerment’ and ‘poverty reduction’” Third World Quarterly, Vol. 26, No. 7, p.1044. 
Cornwall and Brock go on to note that empowerment has thus lost “its original emphasis on building personal 
and collective power in the struggle for a more just and equitable world” (p.1046).

19 Ruwwad, About Us. http://www.ruwwad.org/?rt=SitePages/AboutUs



12

– باأن���ه م���ن الممك���ن النخراط في التنمية بدون قلب بنى القوى هذه لهو طريق �سالل ول يخدم بالفعل 
�س���وى تعزيز وتقوية �أو��سر �لنظام �الجتماعي �لقائم مخفيا ور�ءه تلك �لممار�سة نف�سها لعالقات �لقوى 
ه���ذه. ي�سبح �لتمكي���ن بال مغزى �إذ� لم يو�سع في مو�جهة وفي �سر�ع مع �لقوى �لمنهجية. هذ� لي�س هو 
نه���ج معظم �لعمل �لتنموي في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة �لذي يميل �إلى �لتغا�سي عن �لم�سكلة �الأو�سع 
للق���وى بالكامل. وهو بالتال���ي يعك�س نموذج تنمية يح���اول �لتعاي�س مع �لمح���دد�ت �لهيكلية للكولونيالية 
�الإ�سر�ئيلية. وفي �أ�سو�أ �الأحو�ل فاإن تلك �لنماذج �لتنموية تحاول فعليا تج�سيد �ال�ستعمار �الإ�سر�ئيلي في 

ممار�سة �لتنمية بحد ذ�تها.

يالحظ موهان �ستوكي �أن هذ� �لت�سور للمفهوم �سائع في �لكثير من مز�والت �لتنمية في �لجنوب وي�ستند 
هذ� �لت�سور في نهاية �لمطاف �إلى نموذج �سلطة متناغم فيه ترزخ �لقوة في �سطوة �الأفر�د في �لمجتمع 
ويمك���ن �أن تزد�د بفعل �ل�سع���ي �لناجح لتحقيق �الأهد�ف �لفردية و�لجماعي���ة. وهذ� ينطوي على تمكين 
حالة �لعجز وقلة �لحيلة �لتي تتحقق د�خل �لنظام �الجتماعي �لقائم بدون �أي تاأثير�ت �سلبية كبيرة على 
�سط���وة �الأق���وى.20 نتيجة هذ� �لتوجه هي �أن مز�ولة �لتنمي���ة تميل نحو “�ل�سعي �إلى تح�سين �لقابعين في 
�لو�م����س �سمن �الأنظمة �لقائمة ب���دون �أن ت�سكك فعليا بالديناميكيات غي���ر �لمت�ساوية للقوى �لتي تعتبر 

�أ�سال �ل�سبب ور�ء ظهور تلك �لفجو�ت في �لمقام �الأول.”21

تتعر����س باقي �لورقة ب�سكل �أ�سا�سي لمناق�سة بع�س �سمات �ل�سلطة �ال�ستعمارية �ال�ستيطانية �الإ�سر�ئيلية 
عل���ى مجموع �ل�س���كان �لفل�سطينيين في �الأر����س �لفل�سطينية �لمحتلة وتبعاتها عل���ى �لتنمية. ولكن، قبل 
�لتط���رق �إل���ى هذ� �لنقا�س، من �ل�س���روري �لحديث ب�س���كل مخت�سر عن كيفية فه���م م�سطلح “�لقوة” 
فيم���ا يلي م���ن ن�س. ��ستناد� للنقا�س �لمو�سع لهذ� �لمفهوم في �أدبيات �لتنمية نجد ثالثة معاني �أ�سا�سية 
متر�بط���ة ل���ه ن�ستخدمها فيما يلي من ن�س.22 �لمعنى �الأول هو �لفه���م �الأ�سا�سي للقوة ب�سفتها “�لقدرة 
عل���ى �ل�سيط���رة”. ومن هنا ت�سبح �لقوة هي م�سدر ناب�س يجبر �لنا�س على �لت�سرف ب�سكل معين. وقد 
ينج���م هذ� عن �ل�سط���وة �لع�سكرية �أو �ل�سيطرة على �لمقدر�ت �القت�سادي���ة و�لحدود �أو من �لقيود على 

حركة �ل�سلع و�الأفر�د.

�لمعن���ى �لثان���ي �لم�ستخدم في �لتحليل �الآتي يت�سور �لقوة على �أنها ف���ي �تجاه غير مبا�سر. قد يت�سرف 

20 Mohan and Stokke (2000), p.248

21 Saraswati Raju (2005). “Limited Options—Rethinking Women’s Empowerment ‘Projects’ in Development 
Discourses: A Case from Rural India”, Gender Technology and Development July vol. 9 no. 2 p.255.

22	 These	definitions	are	drawn	from	Willis	(2005),	p.102.	For	more	discussion	of	these	themes	and	their	relationship	
to development theory and practice, see Jo Rowlands, 1995, “Empowerment examined”, Development in Practice 
5 (2), Oxfam, Oxford; Naila Kabeer, 1994, Reversed Realities, Verso, London; Steven Lukes, (1974), Power: A 
Radical	View	London,	Macmillan;	Zoe	Oxaal	and	Sally	Baden	(1997).	Gender	and	empowerment:	definitions,	
approaches	and	implications	for	policy	–	briefing	for	Swedish	International	Development	Cooperation	Agency	
(Sida) Institute for Development Studies, University of Sussex.
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�لنا�س بطرق معينة لي�س لوجود تهديد مادي �أو قوة ناب�سة بل الأنهم يعتقدون �أن هذ� ما يخدم م�سلحتهم 
�لف�سلى ويت�سرفون بهذه �ل�ساكلة الأنهم ال يقدرون على �إيجاد طرق بديلة. من هنا فاإن �ل�سيطرة عليهم 
تنب���ع من ع���دم “قدرتهم على روؤية �أو ت�سور بد�ئ���ل”. وهذ� �سكل من �أ�سكال �لهيمن���ة �لنف�سية. وهناك 
�أ�سب���اب بنيوي���ة لعمل ذلك ولكن �لنتيجة هنا هي �أن �لنا����س ي�سلكون وجهة ما الأنهم يعتقدون �أنه ال توجد 
�إمكاني���ات �أخ���رى – حتى و�إن كان هن���اك �حتمال لوجود تل���ك �الإمكانيات.23 كما �سنط���رح في �لنقا�س 
�لتال���ي، فاإن هذ� �لمفهوم للقوة يرتب���ط �رتباطا خلقيا بكيفية بناء ت�س���ور�ت �لرو�ية �لتاريخية و�لهوية 

�لوطنية. ينبغي �أن تقوم ��ستر�تيجية �لتنمية �لبديلة بنبذ هذ� �لتاأطير ب�سكل و�ع و�إدر�كي.

وفي م�سار مت�سل ب�سكل وثيق بما �سبق، فاإن �لمعنى �لثالث للقوة ينقل م�ساعر “�لقيمة �لذ�تية و�لتقدير 
للذ�ت �لذي يحمله �لنا�س ل�سخ�سهم.” ويمكن �أن يحملو� تلك �لم�ساعر على م�ستوى �لفرد وكذلك يمكن 
اأن تك���ون معمم���ة تت�سارك فيه���ا مجموعات مختلفة من المجتم���ع. من الوا�سح اأن ه���ذا �سديد الرتباط 
بط���رق �لتعبير ع���ن �لنوعين �الأولين للقوة. هنا تكون �لقوة �سيئا له تاأثي���ر نف�سي �أكثر من �أي تاأثير �آخر. 
فب���دون م�ساع���ر قيمة �لذ�ت وتقدير �لذ�ت – وهذ� �الأمر �لمه���م �لت�سديد عليه ال ي�سير فقط �إلى �لح�س 
�لف���ردي ب���ل ي�سير ب�س���كل كبير جد� �إلى �ل���روح �لجماعية – ي�سب���ح من �ل�سعب �الإيم���ان بوجود بد�ئل 
مختلف���ة �أو حتى ت�سورها ناهيك عن �لن�سال من �أجلها. تاأثي���ر�ت �ل�سيطرة �ال�ستعمارية في مالحظات 

فر�نتز فانون قبل ب�سعة عقود – تتميز بقدرتها على �إنتاج “�سعب خلق في روحه عقدة نق�س”.24

يتوج���ب على �لفل�سطينيين مقاومة كافة �أ�سكال �لقوة هذه عند محاول���ة فهم �آثار �ال�ستعمار �الإ�سر�ئيلي 
في �الأر�س �لفل�سطينية. يركز باقي هذه �لورقة على كيفية تفاعل �أ�سكال �لقوة هذه – وكيفية تخفيها – 

تحت �إبط �لنهج �لمهيمن على �لتنمية في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة.

تعك�س هذه �ل�سورة للقوة/ �ل�سطوة مالحظات غر�مت�سي حول هيمنة �لطبقة �حلاكمة. يف �أي جمتمع، �لنخبة �حلاجمة – ما ي�سفه غر�مت�س على �أنه �لتكتل   23
�لتاريخي – ال تعمل ح�سريا من خالل �ملمار�سة �ل�سرفة للقوة و�ل�سطوة بل �أي�سا من خالل عر�س م�ساحلها على �أنها تن�سجم مع م�سالح �ملجتمع بكامله.

24 Frantz Fanon (1967) Black Skin White Masks, Grove Press, New York, p.18.
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عكف���ت �لحرك���ة �ال�ستعماري���ة �الإ�سر�ئيلية على مد�ر �ستة عق���ود كاملة على تق�سي���م �ل�سعب �لفل�سطيني 
وتفكي���ك �أو�ساله مبع���دة باأفر�ده عن بع�سهم �لبع�س. فمنذ موج���ات �ال�ستعمار �الأولى في فل�سطين كان 
هناك م�سروع عن �سابق �إ�سر�ر وتر�سد لبعثرة �لهوية �لوطنية �لفل�سطينية من خالل عزل �لفل�سطينيين 
ف���ي بقاع منث���ورة ومبعثرة هن���ا وهناك مطورة بذل���ك ت�سكالت �جتماعي���ة متمايزة تختل���ف بين �لبقعة 
و�الأخ���رى.25 ويت�سح هذ� تماما في �لت�سميات �لمختلفة �لم�ستخدم���ة لو�سف �ل�سعب �لفل�سطيني: فنجد 
�لالجئي���ن �لفل�سطينيين وه���م حاليا �أكبر مجموعة الجئين ف���ي �لعالم؛ و�لفل�سطينيي���ن �لذين ظلو� في 
�أر��س���ي 1948 وتحول���و� فيم���ا بعد �إلى مو�طنين ف���ي دولة �إ�سر�ئي���ل؛ و�النق�سام د�خ���ل �ل�سفة �لغربية 
�إل���ى مع���ازل مف�سولة ع���ن بع�سه���ا �لبع�س، وحالي���ا �لف�سل بي���ن �ل�سف���ة �لغربية وقطاع غ���زة. ت�سكل 
ه���ذه �لمجموع���ات كلها �الأم���ة �لفل�سطينية– ولكن �إن���كار هذه �لوحدة على م�ست���وى �ل�سعب بالكامل هي 
�لمنط���ق �لمهيم���ن على �ال�ستعم���ار من قبل 1948. وال بد م���ن تج�سيد منطق �ل�سرذم���ة هذ� في كيفية 
ت�س���ور ‘�لتنمية‘ في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة وتنفيذها. طريقة عمل �ل�سلطة �الإ�سر�ئيلية في �الأر�س 
�لفل�سطيني���ة �لمحتل���ة هي �أحد عنا�س���ر م�سروع �أ�سمل ما يعن���ي �أن علينا �أن ننظر �إل���ى و�سع �لنظريات 
�لمتعلق���ة بمنط���ق �ل�سرذمة هذ� وفهمه على �أنه �س���يء د�خلي في طبيعة �ال�ستر�تيجي���ة �ال�ستعمارية في 

�الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة.26

فعملي���ة �لتق�سي���م ال تنح�س���ر ف���ي تق�سي���م �لم�ساحات، بل ترتك���ز حتما �إل���ى زعزعة زمني���ة. �أي بعبارة 
�أخ���رى، هن���اك نوع من �لهجوم على �لتاريخ نف�سه ي�سكل �سمة ال تتج���ز�أ من كيفية تفاعل �لقوة/ �ل�سلطة 
�الإ�سر�ئيلي���ة. لقد تم �إنكار تاريخ �لتجربة �لفل�سطينية وتقلي�سها �إل���ى �لرو�ية �الأخيرة �لتي تقبل بنتائج 
�ل�سرذم���ة عل���ى �أنها و�سع د�ئ���م وم�سلم به. وي�سبح هن���ا باالإمكان �لحديث ع���ن “�لغزيين” مثال بدون 
�لرجوع �إلى كيفية بناء هذه �لفئة نف�سها من خالل فر�س �ل�سرذمة بالقوة على �ل�سعب �لفل�سطيني برمته 
)�أوال �إب���ان 1948 ومن ثم من خالل �لف�سل بين �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة(. والأن تلك �لفئات مقبولة 
عل���ى �عتبار �أنها م�سلمات، و�أ�سبحت نط���اق �لتركيز �ل�سرعي )و�لح�سري( لتدخالت �لتنمية، هنا يعاد 
�إنتاجها ب�سكل د�ئم. من هذ� �لمنظور يتم �الإبقاء على عملية �لتق�سيم وتغذيتها بفعل ��ستر�تيجية �لتنمية 
�لت���ي ال توج���ه لتلك �لعملية �أي �نتقاد و�لتي تنكر �لتاريخ �لذي و�سل بالمنطقة لهذ� �لحال وهذ� ما يمنح 

�ل�سيطرة/ �لقوة �الإ�سر�ئيلية �أهميتها �لن�سبية.

25 See Tikva Hornig-Parnass (2007), “Zionist Principles of Separation and Ethnic Cleansing on Both Sides of the 
Green Line”, in Between the Lines: Readings on Israel, the Palestinians and the US “War on Terror”, ed. Tikva 
Hornig-Parnass	and	Toufic	Haddad,	Haymarket	Press:	Chicago.

 See Hornig-Parnass and Haddad .من نقاط ال�سعف الوا�سحة يف اتفاقيات اأو�سلو واإطار متابعة املفاو�سات كان القبول بهذا التق�سيم املناطقي  26
.(2007) particularly Chapters 1 and 3
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تن���درج عملي���ة �لتق�سي���م – �لمكاني و�لزماني – ه���ذه ب�سكل و��سح تحت �ل�س���كل �الأول من �أ�سكال �لقوة 
�ل���ذي ذكرن���اه �آنف���ا. فاإ�سر�ئيل تفر�س من���ع �لالجئين �لفل�سطينيين م���ن �لعودة �إل���ى �أر��سيهم بالقوة، 
وتع���زل �ل�سف���ة �لغربية وقطاع غ���زة عن بع�سهما �لبع����س وتفر�س قيود� �إد�رية عل���ى حركة �لمو�طنين 
�لفل�سطينيي���ن في �إ�سر�ئيل تج���اه �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة وت�سيطر �سيطرة كاملة على �لحركة د�خل 
�ل�سف���ة �لغربية نف�سها. ولك���ن هذ� �لتق�سيم ينعك�س �أي�سا على �الإح�سا����س ب “�لقدرة على روؤية وت�سور 
بد�ئ���ل للتغيي���ر”. ويمكن �أن نلحظ هذ� �الأمر بطريقة ت�سرب هذ� �لتق�سي���م لل�سعب �لفل�سطيني �إلى قلب 
خط���اب �لتنمية. بخ���الف ��ستثناء�ت ملحوظة، ف���اإن �لمنظمات غير �لحكومية ف���ي �الأر�س �لفل�سطينية 
�لمحتل���ة تعم���ل كما لو كان �ل�سعب �لفل�سطين���ي كله يتكون من �لمقيمين في �ل�سف���ة �لغربية وقطاع غزة 
)وي���زد�د �لتوج���ه نحو �عتبار �ل�سعب �لمقيم في �إحدى هذين �ل�سطرين م���ن �الأر�س(. نادر� ما نجد �أي 
عمل تنموي يقف في مو�جهة مفتوحة مع عملية �لتق�سيم هذه ويرف�سها جملة وتف�سيال، بحيث ينظر �إلى 
�ل�سع���ب �لفل�سطين���ي بوحدته �لكاملة. ونلحظ هذه �لظاهرة ب�سكل خا����س في حالة �لم�ساريع �لتي تربط 
�لمو�طني���ن �لفل�سطينيين في �إ�سر�ئيل �لذي �أخ�سعت هويتهم كفل�سطينيين لعملية ��ستهد�ف مطولة من 

�لدولة �الإ�سر�ئيلية.

�أما في �سياق مجمل �ل�سكان �لفل�سطينيين فاإن عملية �لتق�سيم هذه ت�سيق من �لروؤية و�لخيال �ل�سيا�سي. 
فهي تعبير عن �ل�سكلين �لثاني و�لثالث من �لقوة/ �ل�سلطة �للذين ناق�سناهما في �لق�سم �ل�سابق. فهناك 
�سي���اع للهوية �لجماعية وتقلي�س لالأفق �الجتماعي �سمن تلك �لحدود �لمعزولة �لتي تحيط بهذه �لقطع 

�لمتناثرة من �الأر��سي �لتي حدث �أن مار�س فيها �ل�سعب حياته.

ور�م �هلل مث���ال �س���ارخ على هذ� – فبوج���ود مقار �لحكم �لرئي�سية لوز�ر�ت �ل�سلط���ة �لفل�سطينية ومقار 
�لجه���ات �لمانحة �لدولي���ة و�لمنظمات غير �لحكومية فيها فقد �تخذ �س���كال خا�سا بها للحياة. وهذ� له 
عمي���ق �الأثر على ق���درة �ل�سعب على ت�سور ممر�ت بديلة للمقاومة كما يقو����س من �لتما�سك �الجتماعي 
�ل���ذي ينعك�س ب�سكل نف�س���ي على �ل�سعور بالقيمة �لذ�تية وتقدير �لذ�ت. ويتم تطبيع هذ� �لت�سييق للروؤية 

و�لمحافظة عليه في �لممار�سات �لعملية للمنظمات غير �لحكومية وغيرها من وكاالت �لتنمية.
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ف���ي �ل�سفة �لغربي���ة وقطاع غزة نفذت عملية �لتق�سي���م من خالل ��ستر�تيجية هدف���ت �إلى تحقيق حالة 
م���ن “�لتحك���م عن بع���د” – �أي �أن �إ�سر�ئيل �أبقت على �سيطرتها على �س���كان فل�سطينيين مبعثرين ولكن 
ب���دون �أن يكون هناك تكاليف لوجودها على �سكل تو�جد ع�سكري مبا�سر في �لمدن و�لقرى �لفل�سطينية. 
وه���ذ� لي����س بال�سيء �لجديد – فخطة �ألون ل�سن���ة 1967 و�سعت ب�سكل �سريح طريقة �ل�سيطرة هذه في 
�ل�سف���ة �لغربي���ة – ومن �لمثي���ر للده�سة كيف �أن �لحدود �لت���ي و�سعتها خطة �ألون م���ا ز�لت هي نف�سها 
ف���ي �لكثي���ر من �لخر�ئ���ط �لتي تناق����س “�لو�سع �لنهائي” �لي���وم.27 خالل عقد �لت�سعيني���ات من �لقرن 
�لما�سي نما نظام �لتحكم عن بعد هذ� ليتحول �إلى هيكلية بيروقر�طية معقدة من �لت�ساريح و�لحو�جز 
ومختل���ف قو�نين تق�سيم �لمناط���ق �لتي �أحكمت �ل�سيطرة على حركة �الأف���ر�د و�لب�سائع بين تلك �لبقاع 
�لمختلف���ة في �أر��س���ي �ل�سفة �لغربية )بينما ظلت غ���زة “قطعة مقتطعة” مكتمل���ة وحدها(. ويتو��سل 
نظ���ام �الأو�مر �لع�سكرية �لذي ب�سط حكمه على �لحي���اة �لفل�سطينية منذ �لعام 1967. كما �أن �إ�سر�ئيل 
�أحكم���ت �سيطرتها على �لكهرب���اء و�لمياه و�الت�ساالت �لخليوية وحتى عل���ى �الإنترنت – يمكن لل�سركات 
�لفل�سطيني���ة �أن ت�سوق ه���ذه �لبنية �لتحتية ولكن في �لتحليل �لختامي فاإن ه���ذه �لبنية نف�سها موردة من 
قب���ل �إ�سر�ئي���ل �لتي تحكم �سيطرتها عليها. وهذه كلها �س���ور تو�سيحية لل�سكل �الأول للقوة – �لقدرة على 
�إجب���ار �لفل�سطينيي���ن على �لت�سرف بطرق معينة. �لنقطة �لتي يجب �لتقاطه���ا هنا هي �أن عملية �أو�سلو 
�لتي �نطلقت في �لت�سعينيات ورغم و�جهة “�لحكم �لذ�تي” �لفل�سطيني �لذي �أتت به فهي لم تف�س �إلى 
تخفي���ف �ل�سيط���رة �الإ�سر�ئيلية بل �إنها فقط غيرت من �سكلها. �أ�سبحت �ل�سيطرة �الإ�سر�ئيلية �أكثر حدة 
و�أ�سد ق�سوة طو�ل �سنو�ت �أو�سلو ونتيجة لذلك �زد�د خ�سوع �لتنمية لل�سلطة �الإ�سر�ئيلية �أكثر من �أي وقت 

م�سى في تاريخ �لمنطقة.

يتجل���ى اأحد اأهم اأنماط ه���ذه ال�سيطرة في النظام القت�سادي الذي تطور ف���ي ظل ال�ستعمار. حيث اإن 
�القت�س���اد �لفل�سطيني قد ت�سكل جوهريا من خالل تبعيته الإ�سر�ئيل. وقد برز هذ� �الأمر في �ل�سبعينيات 
و�لثمانينات عبر �سكل �الأو�مر �لع�سكرية �لتي منعت �لتنمية �ل�سناعية و�لزر�عية و�سل�سلت �لفل�سطينيين 
كق���وة عاملة رخي�سة رفدت بها �القت�ساد �الإ�سر�ئيل���ي.28 وتظهر هذه �ل�سيطرة �ليوم من خالل �لتحكم 
بالب�سائع �الأ�سا�سية �لد�خلة �إلى �ل�سفة �لغربية وقطاع غزة. وت�سهم هذه �لبنية في تعظيم �أرباح كبريات 
�ل�س���ركات �الإ�سر�ئيلي���ة عبر �آليات مختلفة. �أوال، تعم���ل �ل�سفة �لغربية ك�سوق �أ�سا�س���ي للكثير من �ل�سلع 
�الإ�سر�ئيلي���ة – وبما �أن �ال�سته���الك �لفل�سطيني يتم تمويله ب�سكل �أ�سا�سي من خالل تدفقات ر�أ�س �لمال 

27 The failed ‘Village Leagues’ of the 1970s was another example of this.

28 Farsakh, L. 2005. Palestinian Labour Migration to Israel: Labour, Land and Occupation. New York: Routledge.



17

�لخارج���ي – ي�سب���ح ه���ذ� �ل�سوق مربحا للغاي���ة.29 كما �أن �أ�س���كال �لتنمية �لتي تزخ���ر �ليوم عبر بع�س 
�أجز�ء �ل�سفة �لغربية – مثل �لمباني �لجديدة و�لمقاهي و�لتجمعات �ل�سكنية ومر�كز �لت�سوق و�لمناطق 
�ل�سناعية وغيرها تفيد ب�سكل رئي�سي �ل�سركات �الإ�سر�ئيلية وطبقة �سغيرة جد� من �لفل�سطينيين )�طلع 
عل���ى �لمزي���د من �لتفا�سيل في �لنقا�س �لتالي(. توجد مناحي �إ�سافي���ة لهذه �لهيمنة �القت�سادية، منها 
عل���ى �سبيل �لمث���ال �أن �لعملة �لفل�سطينية تعن���ي �أن �لنظام �لنقدي �لفل�سطين���ي مرتبط بقر�ر�ت �لبنك 
�لمرك���زي �الإ�سر�ئيل���ي. من تبعات هذ� وقع ت�سخم مالي كبير في �الأر����س �لفل�سطينية �لمحتلة وهو ككل 

�سيء �آخر يفيد �ل�سركات �الإ�سر�ئيلية ولكنه يفرغ ثرو�ت �ل�سكان �لفل�سطينيون.30

ال بد من دمج هذه �العتبار�ت �لبنيوية في �أي تحليل لعملية �لتنمية. فحتى نتحدث عن �لتنمية وبخا�سة 
فيما يتعلق بو�سع �ل�سيا�سة �القت�سادية بدون �لبدء من حقيقة �أن �القت�ساد �لفل�سطيني يعمل �أ�سا�سا على 
�أن���ه تابع يعتمد على �إ�سر�ئيل فاإننا نكون نخفي �لعالقة �ال�ستغاللية في قلب �الحتالل �الإ�سر�ئيلي. ولكن 
ه���ذ� �لنهج يمر بدون �أن تثار ب�ساأن���ه �الأ�سئلة لدى غالبية تقارير كبرى �لوكاالت �لمتعددة �الأطر�ف حول 
�لتنمي���ة �القت�سادي���ة �لفل�سطينية. فالبنك �لدولي على �سبيل �لمث���ال يخ�س�س �آالف �ل�سفحات لتحليل 
ير�س���م الخطوط العري�سة للخطوات الالزمة ل “بناء �لدولة” �لفل�سطينية يركز فيها على �لتد�بير �لتي 
ينبغي على �ل�سلطة �لفل�سطينية �أن تنفذها حتى تبني “دولة حديثة”. ويقوم بهذ� �لعمل من خالل معالجة 
عملي���ة و�سع �ل�سيا�سات ل���دى �ل�سلطة �لفل�سطيني���ة و�إ�سر�ئيل كما لو كانتا ف�ساءي���ن متميزين م�ستقلين 
ع���ن بع�سهما �لبع�س ويتطرق لمو�سوع �ال�ستيطان �ال�ستعم���اري �الإ�سر�ئيلي على �أنه مجرد مجموعة من 
�لتعليمات �الإد�رية �لتي يمكن )�أو ال يمكن( �أن “تعيق” �لتنمية �لفل�سطينية بدال من �لتركيز على حقيقة 
�أن ه���ذ� �ال�ستيطان هو �س���كل من �أ�سكال �لقوة �لتي تتغلغل حتما في كاف���ة مناحي �لمجتمع �لفل�سطيني. 
ومن خالل هذ� �لعمل يكون �لتركيز على ت�سجيع �إ�سر�ئيل على تعديل بع�س �لمناحي �لقليلة في �سيا�ستها 
بحيث ت�سمح لل�سلطة �لفل�سطينية بالعمل بفعالية. وبهذ� تدخل �إ�سر�ئيل ك�سريك في �لتنمية �لفل�سطينية 

بدال من �عتبارها عامال معاديا لها. ي�سير تقرير �سدر عن �لبنك �لدولي �سنة 2010 مثال �إلى:

�لركيزتان �لمتو�زيتان للنمو �لم�ستد�م و�لموؤ�س�سات �لناجحة في �لدولة �لفل�سطينية 
�لم�ستقل���ة يجب �أن يكونا �لم�سئولية �لم�ستركة لل�سلطة �لفل�سطينية وحكومة �إ�سر�ئيل 
م���ع ت�سافر �لمجتم���ع �لدولي. كما �أ�سار هذ� �لتقرير فاإن ه���ذ� �لثالوث قد لعب دور� 
ف���ي �لنمو �الأخير �لذي �سهدته �ل�سفة �لغربية وغ���زة حيث كان دور حكومة �إ�سر�ئيل 
تخفي���ف �لقي���ود �لمفرو�سة على �لحركة و�لق���درة على �لنفاذ بينم���ا قامت �لجهات 
�لمانحة بتمويل نفقات �ل�سلطة �لفل�سطينية. وت�ستمر تلك �الأطر�ف �لثالثة باأد�ء �أدور 

29 Hever 2010, p. 36

30 Hever 2010, pp. 42-45.
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مهم���ة لتحويل هذ� �لنمو �الأخي���ر �إلى نمو م�ستد�م ولكي يدعم ه���ذ� �لنمو �لم�ستد�م 
�لتق���دم �لم�ستقبلي نحو بناء جدي لموؤ�س�سات �لدولة. بالن�سبة لحكومة �إ�سر�ئيل البد 
من �تخ���اذ تد�بير �إ�سافية لتح�سي���ن �لظروف على �الأر�س وتمكي���ن �لقطاع �لخا�س 
م���ن �النطالق في عملية �لتنمية. �أم���ا �ل�سلطة �لفل�سطينية فعليها �أن تو��سل م�سارها 
لتح�سي���ن بيئة �الأعم���ال وتعزيز موقفها �ل�سريب ما ي�سمح بانتعا����س موؤ�س�ساتها. �أما 
�لجه���ات �لمانحة فعليها �أن تو��سل كرمها حيث �إنه �أمر جوهري في تعزيز �لمكا�سب 
�لم�ستد�م���ة �لت���ي حققتها �ل�سلط���ة �لفل�سطيني���ة وتمكينها من تقلي���ل �العتماد على 
�لدع���م �لخارجي بدون �لم�سا�س بقدرته���ا على تقديم �لخدم���ات �الأ�سا�سية لل�سكان 

�لفل�سطينيين.31

يلخ����س هذ� �القتبا����س كيفية تغييب �ل�سلط���ة �الإ�سر�ئيلية عن خط���اب �لتنمية في �الأر����س �لفل�سطينية 
�لمحتل���ة. �سم���ن منظور �لبنك �لدولي ف���اإن م�سكلة �لتنمي���ة �القت�سادية قابلة للحل م���ن خالل �لجهود 
�لم�سترك���ة للحكومة �الإ�سر�ئيلي���ة و�ل�سلطة �لفل�سطينية و“�لمجتمع �لدول���ي”. يجب على هذه �الأطر�ف 
�لثالث���ة كله���ا �أن ت�ساهم في هذه �لعملي���ة – �إ�سر�ئيل من خالل “تخفيف �لقيود عل���ى �لحركة و�إمكانية 
�لتنق���ل” و�ل�سلط���ة �لفل�سطينية من خ���الل بناء �الإط���ار �لموؤ�س�سي �لالزم و�لجه���ات �لمانحة من خالل 
تموي���ل �لعملي���ة �لكاملة. تاأكيد� على �لنظ���رة �الإ�سر�فية �لليبر�لية �لجدي���دة �لمهيمنة في �لبنك �لدولي 
ف���اإن هذه �لن�ساطات �لثالثة تهدف �أ�سا�سا �إلى تمكين �لقطاع �لخا�س �لفل�سطيني من �لنمو مما �سيوؤدي 
�إل���ى م�ستقبل �قت�سادي م�ستد�م بالن�سبة لل�س���كان �لفل�سطينيين في تلك �لمناطق. �سمن هذ� �لمنظور، 
ال توج���د عالق���ة بنيوية لال�ستغالل و�لهيمنة بي���ن �إ�سر�ئيل و�ل�سعب �لفل�سطيني ف���ي �الأر�س �لفل�سطينية 
�لمحتلة. وعلى نف�س �ل�ساكلة فاإن م�سطلح “�لمجتمع �لدولي” يعمل �أي�سا على تفريغ �القت�ساد �لعالمي 
م���ن عالق���ات �لقوى �لهرمية ب�س���كل حاد، موؤطرة تل���ك �لعالقة في ج�سم متجان�س مف���رغ من �لم�سالح 

�لفئوية يهتم فقط برفاه �ل�سعب �لفل�سطيني.

تغيي���ب �لق���وة �لت�سلطية هذ� يوؤدي في �لو�قع �إلى تج�سيد يدمج �ال�ستعم���ار �الإ�سر�ئيلي في عملية �لتنمية 
نف�سه���ا. وبه���ذ� ي�ستطيع �لبنك �لدول���ي �أن ي�سير �إلى �أن �لتنمي���ة �لفل�سطينية ت�ستدع���ي “تخفيفا للقيود 
�القت�سادي���ة ]�الإ�سر�ئيلي���ة[ �لمتو��سل���ة”32 – وهذه �سيغة ال تطعن في حق �إ�سر�ئي���ل في �ل�سيطرة على 
�لحرك���ة ف���ي حد ذ�ته بل عل���ى �لعك�س �إن تل���ك �ل�سيغة في و�قع �الأم���ر تطالب �إ�سر�ئي���ل بممار�سة تلك 
�ل�سالحي���ة من خالل �تخاذ �لقر�ر حول �لمدى �لذي ي�سمح فيه لل�سلع و�الأفر�د �لفل�سطينيين بالحركة. 
ويتجل���ى تغيي���ب �ل�سطوة �الإ�سر�ئيلية �أي�سا في دعوة �لبنك �لدولي لل�سلط���ة �لفل�سطينية “لتو��سل �لعمل 

31 World Bank (2010). The Underpinnings of the Future Palestinian State: Sustainable Growth and Institutions, 
Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee September 21, p.30.

32 World Bank (2008). The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, p.viii.
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م���ع �سركائها �الإ�سر�ئيليين على محاولة عودة طاقم �لجمارك �لفل�سطيني �إلى ج�سر �ألنبي حيث يمكنهم 
مع���اودة �لعمل جنبا �إلى جنب مع �لجم���ارك �الإ�سر�ئيلية وممار�سة كافة �إجر�ء�ت �لجمارك على �لحدود 
و�كت�ساب �لخبرة �لالزمة”.33 من هنا يتم تقييم طاقم �لجمارك �الإ�سر�ئيلي على �أنهم خبر�ء محايدين 
ف���ي �سبط �لجمارك ولي�سو� موظفي���ن لدى �ل�سلطة �ال�ستعمارية ]�لكولونيالي���ة[. وبهذ� يتحول �الحتالل 
�إل���ى �سريك في �لتنمية �لفل�سطينية. وتتجلى هذه �لعملي���ة بو�سوح �أكبر في قبول �لبنك �لدولي �ل�سريح 
للج���د�ر �لع���ازل – �ل���ذي �أفتت محكمة �لعدل �لدولي���ة باأنه غير �سرعي �سن���ة 2004 – حيث تجلى هذ� 
القبول في قيام البنك الدولي في تمويل نقاط التفتي�ش الإ�سرائيلية على الجدار )وكذلك في كافة اأرجاء 

�ل�سفة �لغربية(.34

ق���د يح���اول �لبع�س تبرير هذ� �لنه���ج على �عتبار �أنه و�سيل���ة للتعامل مع �لو�سع �لقائ���م لمجرد تح�سين 
�لظ���روف �لحياتي���ة �ليومية للفل�سطينيي���ن على �الأر�س. ولك���ن �لم�سكلة مع هذه �لنظ���رة لالأمور هي �أن 
فر����س تج�سيد �ل�سلطة �الإ�سر�ئيلية في عملي���ة �لتنمية ي�سهم في تقوية �أو��سر تلك �ل�سلطة و�سد عزمها. 
فم���ن خ���الل ت�سوير �إ�سر�ئيل على �أنه���ا �سريك محايد �أو “�ساحب عالقة” �آخر ت���زد�د �سعوبة مو�جهة 
�لحال���ة �ال�ستعمارية �ال�ستطانية �الإ�سر�ئيلية باأي طريقة ذ�ت مغزى حيث �إن بنى �الحتالل تتوغل ب�سكل 
متز�ي���د مكون���ة جزء� ال يتجز�أ من �لتنمي���ة �لفل�سطينية نف�سها. ويمكن �أن يوؤدي ه���ذ� �الأمر �إلى تغير في 
�سكل �ل�سيطرة �الإ�سر�ئيلية – فاالبتعاد عن �لتو�جد �لع�سكري �لمبا�سر للتحول �إلى �العتماد ب�سكل �أكبر 
عل���ى ممار�س���ة �سلطة بيروقر�طية – قانونية – �قت�سادية للدلي���ل على هذ� �الأمر – ولكنه ال يغير ب�سكل 

جوهري �لعالقة �لقائمة بين �إ�سر�ئيل و�لمجتمع �لفل�سطيني في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة.

33 World Bank (2011). “Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery”, April. 
p.16. Available at http://www.worldbank.org.

34 World Bank (2005), The “Door to Door” Movement of Goods, July 5. p.6; Stop the Wall, “Development or 
normalization? A critique of West Bank development approaches and projects” http:///stopthewall.org. See 
below for further examples of this process of incorporation of the occupation into development practice.
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الليربالية اجلديدة وحيادية األسواق  .5

�الإطار �القت�سادي �لذي تبنته �ل�سلطة �لفل�سطينية، �أال وهو برنامج �لتنمية و�الإ�سالح �لفل�سطيني، يعتبر 
تعزي���ز� �إ�سافي���ا لكيفية �إفر�غ ماأ�س�سة �ل�سلطة م���ن ��ستر�تيجية �لتنمية – مم���ا �أدى �إلى تحول عالقات 
الق���وى اإلى النم���ط ال�سائد �سمن الو�س���ع القائم بحيث عززه���ا وقواها فعليا. وقد ت���م عر�ش الخطوط 
�لعري�سة لبرنامج �لتنمية و�الإ�سالح �لفل�سطيني في �لبد�ية في ت�سرين �لثاني 2007، حيث ��ستندت �إلى 
�سل�سلة مف�سلة من �لمقترحات قدمها �لبنك �لدولي وغيره من �لموؤ�س�سات �لمالية �لدولية.35 وقد �أ�سبح 
ه���ذ� �لبرنام���ج منذ ذلك �لوقت ه���و �الإطار �لموجه لل�سيا�س���ة �القت�سادية وبخا�سة ف���ي مناطق �ل�سفة 

�لغربية حيث �لحكم �لفعلي لل�سلطة �لفل�سطينية تحت قيادة �أبو مازن.

�لحج���ة �لتي بني عليها برنامج �الإ�سالح و�لتنمية �لفل�سطيني ليبر�لية جديدة بمعنى �لكلمة، تتعهد فيها 
�ل�سلط���ة �لفل�سطيني���ة باتخاذ �سل�سلة م���ن �الإ�سالحات �ل�سريبية حتى تحقق “�قت�س���اد �سوق حر متنوع 
ون�سط يقوده �أعالم �لقطاع �لخا�س ويتفاعل مع �لعالم �لعربي، ]و[ يكون منفتحا على �الأ�سو�ق �الإقليمية 
و�لعالمية.”36 وقد �ألزم برنامج �الإ�سالح هذ� �ل�سلطة �لفل�سطينية ببرنامج تق�سف مالي تخطى �لتد�بير 

�لتي فر�سها �سندوق �لنقد �لدولي و�لبنك �لدولي على �أي دولة �أخرى في �لمنطقة.

فق���د �سمل���ت تل���ك �لتد�بير تقلي����س حاد في ع���دد �لعاملين ف���ي �لقطاع �لع���ام )حيث �ألزم���ت �ل�سلطة 
�لفل�سطينية نف�سها بتقليل وظائف هذ� �لقطاع بنحو 21% مع حلول 2010(37، ووعدت بعدم رفع رو�تب 
�لعاملين في �لقطاع �لخا�س، وهذ� ما كان يعني في �لوقع تخفي�سا حاد� في �الأجور �لفعلية بفعل �لت�سخم 
�لهائ���ل في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة؛ مع �إنهاء �لدعم �لمال���ي �لمقدم لفو�تير �لكهرباء و�لمياه حيث 

��سترطت على �لمو�طنين تقديم “بر�ءة ذمة” لتلقي �أي خدمات بلدية �أو حكومية.38

�أم���ا ف���ي �ل�سق �لمخ�س�س للتنمية في برنام���ج �لتنمية و�الإ�سالح �لفل�سطيني ف���اإن �لهدف هو ��ستخد�م 
�لعمالة �لرخي�سة في �لمناطق و�لحد�ئق �ل�سناعية �لو�قع على �لحدود �لتخومية لالأر��سي �لفل�سطينية 

35 See Hanieh, Adam. (2008). “Palestine in the Middle East: Opposing Neoliberalism and US Power,” in MRzine, 
19 July. http://www.monthlyreview.org/mrzine). For an excellent recent critique of the PRDP, see Raja Khalidi 
and Sobhi Samour (2011), “Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the 
Palestinian National Movement” Journal of Palestine Studies, Vol 40, no. 2 (Winter 2011), p. 6.

36 Palestinian National Authority (2007). Building a Palestinian State: Towards peace and prosperity, December, 
p.18. Available at, http://imeu.net/engine2/uploads/pna-full-report.pdf 

37 PNA (2007), p.13

لقد �أتى هذ� �الإجر�ء باآثار وخيمة على �لفقر�ء حيث �إن �لدعم �ملايل لفو�تري �لكهرباء و�ملياه )�أي �ل�سماح مبو��سلة تقدمي تلك �خلدمات رغم عدم دفع �لفو�تري(   38
كان �ل�سبيل �لرئي�سي ل�سمود ماليني �لنا�س يف بيئة تنحدر نحو م�ستويات فقر عالية ب�سرعة كبرية. وكان هذ� �الإجر�ء �جلديد يعني �أن �أولئك �لذي يقدمون طلبات 
للح�سول على خمتلف �خلدمات – مبا يف ذلك �حل�سول على بطاقات �لهوية ورخ�س �ل�سيار�ت وت�ساريح �لبناء وغريها يحرمون من �حل�سول على تلك �الأور�ق 

�لر�سمية �إذ� كانت لديهم ديون غري م�سددة. ويتم خ�سم ديون �خلدمات �لعامة ملوظفي �لقطاع �لعام كاقتطاعات من رو�تبهم.
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في �ل�سفة �لغربي���ة. حيث �ست�سم تلك �لمناطق ��ستثمار�ت �إ�سر�ئيلية وفل�سطينية و�إقليمية في قطاعات 
�ل�سل���ع �لتقليدية ذ�ت �لقيمة �لم�سافة �ل�سئيلة )مثل �لن�سي���ج و�لمالب�س( وكذلك قطاعات �لتكنولوجيا 
�لمتقدم���ة �لت���ي م���ن �ساأنها �أن تكم���ل �القت�س���اد �الإ�سر�ئيلي. وهي تعط���ي مثاال �آخر عل���ى كيفية تطبيع 
بن���ى �الحتالل و�إ�سف���اء �ل�سرعية عليها �سمن نم���وذج �لتنمية �لذي ي�سعى �إليه �لبن���ك �لدولي و�ل�سلطة 
�لفل�سطيني���ة.39 فعلى �سبيل �لمثال �الأر����س �لمخ�س�سة للمنطقة �ل�سناعية ف���ي جنين �سودرت مرتين 
م���ن �لمز�رعي���ن �لفل�سطينيين: �الأولى �سن���ة 1998 عندما روجت �ل�سلط���ة �لفل�سطينية لفكرة �لمنطقة 
�ل�سناعي���ة و�لثاني���ة �سنة 2003 عندما �سادرتها �ل�سلطات �لع�سكري���ة �الإ�سر�ئيلية لبناء �لجد�ر �لعازل 
“�لمنطقة �لمحايدة”40 وبهذ� �أ�سبحت م�سادرة �الأر��سي، وهي عن�سر رئي�سي في ��ستر�تيجية �إ�سر�ئيل 
�ال�ستعماري���ة في �ل�سف���ة �لغربية، جزء� من �سق “�لتنمية” في برنامج �الإ�س���الح و�لتنمية �لفل�سطينية. 
كم���ا �أنه م���ن �لمتوقع �أن يتحول جد�ر �لف�س���ل �لعن�سري �إلى �لحدود �ل�سمالي���ة للمنطقة �ل�سناعية في 

جنين.

لق���د تعر����س برنامج �الإ�سالح و�لتنمي���ة �لفل�سطينية النتقاد�ت ف���ي مناطق �أخ���رى؛41 �لم�ساألة �لوجيهة 
ف���ي هذه �لورقة ه���ي �لطريقة �لتي تعر�س فيه���ا ��ستر�تيجية �ل�سلطة �لفل�سطيني���ة �القت�سادية �ل�ساملة 
وحيادية �لموؤ�س�س���ات �لدولية و�الأهم ترويجها لحيادية �الأ�سو�ق نف�سها. في �لحالة �ل�سابقة فاإن �ل�سورة 
�لت���ي تجهر بها �لموؤ�س�سات �لمالية �لدولية هي �أنها موؤ�س�س���ات محايدة ت�سم �لخبر�ء �لفنيين بالق�سايا 
�القت�سادي���ة �لذي���ن ي�سعون فقط لتوفير م�س���ورة ر�سيدة حول ق�سايا �ل�سيا�س���ة �القت�سادية و�لحكم من 

خالل موؤ�س�سات �لدولة.42

ولك���ن في و�قع �لحال فاإن �لبنك �لدولي ومنظمة �لنقد �لدولي ق���د علمتا كموؤ�س�ستين رئي�سيتين للترويج 
لليبر�لية �لجديدة على �لم�ستوى �لعالمي – حيث فر�ستا هذ� �لبرنامج �القت�سادي عبر �آلية �لدين. في 
ح���ال فل�سطي���ن، تعزز �سلطان �لموؤ�س�سات �لمالي���ة �لدولية كثير� ب�سبب تمويل �لجه���ات �لمانحة لل�سلطة 

�لفل�سطينية من خالل �سندوق �ئتمان مقره �لرئي�سي في و��سنطن �لعا�سمة ويديره �لبنك �لدولي.43

و�لتنمية 39 لالأبحاث  بي�سان  مركز  يف  �لباحثون  وثق  �لتف�سيل (www.bisan.org) لقد  من  بنوع  �ل�سناعية  �ملناطق  يف  �الأخرية   ,for example �لتطور�ت 
“Industrial	Zone	in	Jalama...	Sacrificing	Agricultural	Land	in	exchange	for	promises	for	solving	Unemployment	
Problem” in Bada’el, Issue 2, December 2010.

40 Stop the Wall, “Development or normalization? A Critique of West Bank Development Approaches and 
Projects,” 20 May 2008.

41 Hanieh (2008); Khalidi and Samour (2011).

‘�ل�سيا�سة’  ياألو� بالة ل  من �ملثري �أن نالحظ كيف يتم ��ستخد�م كلمة ‘تقنوقر�طي – �خلبري �لفني �لبحت’ ب�سكل متكرر لنقل هذ� �حل�س بوجود خبري حمايد ال   42
وهو بالتايل ي�ستطيع �أن ي�سبح قائد� على قدر �أكرب من �مل�سئولية. وغالبا ما يتم تو�سيف رئي�س �لوزر�ء �لفل�سطيني، �سالم فيا�س، باأنه مثال �سارخ على هذ� 
– �خلبري �لفني �لبحت’ – وهذ� �أد�ة لغوية �أي �أنها يف هذه �حلالة توؤدي دور يتم من خالله عك�س برنامج �لبنك �لدويل �القت�سادي )�لذي كان  ‘�لتقنوقر�طي 

فيا�س �أكرب موؤيديه( على �أنه م�سروع حمايد و�سحيح ب�سكل مو�سوعي.

43 http://go.worldbank.org/JJUOZ8HYI0
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و�س���رط �سرف تلك الأم���وال هو تنفيذ برنامج الإ�سالح والتنمية الفل�سطين���ي. من هنا، فاإن الموؤ�س�سات 
�لمالي���ة �لدولي���ة تتحكم ب�سكل مبا�س���ر بالتنمية �القت�سادية �لفل�سطينية – وعليه ف���اإن �أي فهم لعمليات 
�لتنمية في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة ي�ستدعي �لتحري �لكامل عن عالقات �لقوة �لمتاأ�سلة في موؤ�س�سات 

على �ساكلة �لبنك �لدولي.44

�إن �الدعاء باأن �الأ�سو�ق نف�سها محايدة و�سوف تاأتي تلقائيا باأف�سل نتيجة ممكنة هو �أي�سا من �لفر�سيات 
�الأ�سا�سي���ة �لت���ي يت�سمنه���ا �لبرنامج �القت�س���ادي �لخا�س بال�سلط���ة �لفل�سطينية/ �لموؤ�س�س���ات �لمالية 

�لدولية. وعليه فقد كتب �لبنك �لدولي بخ�سو�س �لتجارة ما يلي: 

ب�سفته���ا �سوق مفت���وح و�سغير فاإن �لدولة �لفل�سطيني���ة �لم�ستقبلية �سوف تعتمد على 
زي���ادة حجم �لتجارة ... زيادة �لتج���ارة و�الندماج في �الأ�سو�ق �لعالمية �سوف يعطي 
�لم�ستهلكي���ن �إمكانية للو�س���ول لمجموعة �أ�سمل من �لمنتج���ات باأ�سعار متدنية �أكثر، 
بينما �سوف ي�ستفيد �لمنتجون من �الأ�سعار �الأعلى �لتي نجدها في �ل�سوق �لعالمي... 
باالإ�ساف���ة لذل���ك، ف���اإن �لدخول ف���ي �لمناف�سة ف���ي �أ�س���و�ق �لت�سدير �س���وف يجبر 
�لمنتجين �لفل�سطينيين على رفع م�ستوى �إنتاجيتهم ما �سيرفع م�ستوى �لعمالة ويرفع 
�الأج���ور ويقلل من م�ستويات �لفقر... ]�لتجارة في �لمدخالت �لو�سيطة[ توفر فر�سة 
مهمة للدولة �لفل�سطينية �لم�ستقلة، �لتي تقع على مقربة من �القت�ساديات �لمتطورة 

جد� مثل �إ�سر�ئيل و�أوروبا.45

ينط���وي ه���ذ� �لمنظور على داللة من حيث �عتب���اره الأن �سير �ل�سوق بدون �إعاقة46 ه���و �ل�سبيل نحو �إنتاج 
�أف�س���ل نتيج���ة ممكنة )زيادة م�ستوى �لعمالة ورفع �الأجور و�لحد من �لفقر وما غير ذلك(. كما �أنه مثال 
�إ�سافي على “نموذج �ل�سلطة �لمتناغمة” – حيث �أن كافة �لم�ساركين، �سو�ء كانو� ذوي ثروة �أو فقر�ء، 
فل�سطينيي���ن �أو �إ�سر�ئيليين – ي�ستفيدون من تو�سع �نت�سار عالق���ات �ل�سوق. هنا تختفي �سطوة �لقوة وال 
يوجد �أي �إقر�ر باأن �لمالكين لزمام �لقوة و�ل�سطوة هم �لقادرون على ت�سكيل �لنتائج بما يخدم �أهد�فهم 
وغاياته���م �لخا�س���ة. في و�قع �الأمر، فاإن �ل�سيناريو �الأكثر �حتماال للحدوث في �سيناريو �لبنك �لدولي – 
وبالذ�ت ب�سبب قرب �لفل�سطينيين من “�القت�ساديات �لمتطورة جد� في �إ�سر�ئيل و�أوروبا” – هو تكوين 

�لو�قع يف  يف �لو�قع فاإن بع�س �ملنظمات �لقاعدية �لفل�سطينية ذهبت يف حديثها بعيد� لت�سف تلك �ملوؤ�س�سات �ملالية على �أنها “حكومة بديلة/ حكومة ظل” بحكم   44
 Stop the Wall (2008) “National BDS Steering Committee:) .ل�سفة �لغربية، و�أنها متلي برنامج �لتنمية �خلا�س بحكومة �سالم فيا�س�

.(Bethlehem Investment Conference: Development or Normalization?” 20 May

45 World Bank (2011). “Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service Delivery”, April. 
p.13.

ويف ق�سم الحق من هذ� �لتقرير، يبني �لبنك �لدويل ما يق�سده: “يجب و�سع �ل�سيا�سة لت�سهيل وتي�سري �لتجارة، ولي�س لزيادة �إير�د�ت �حلكومة و�إعادة توزيع �ملو�رد   46
�أو لتعزيز قطاع على ح�ساب قطاع �آخر. يجب �أن تكون �لتعرفة متدنية ويجب �أال يتم و�سع قيود كمية على �لعو�ئق �لتجارية �لتي ال تتعلق بالتعرفة. نظر� الأهمية 
�لتجارة �حليوية فلرمبا تفكر حكومة �لدولة �لفل�سطينية �لقادمة باالنتقال نحو �سيا�سة �لتجارة �حلرة كما فعلت �إ�ستونيا وهونغ كونغ و�سنغافورة قبلها.” �لبنك 

�لدويل )2011(، �س. 14.
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قوة عاملة متدنية الأجور وم�ستغلة ب�سكل كبير )وهو �سرط م�سبق “للتحول نحو �سوق ت�سديري مناف�س” 
و“تح�سي���ن �الإنتاجية”(. وهنا فاإن �الحتمال �الأكبر هو �إفقار �الأغلبية و�إغناء طبقة �سغيرة من �لمجتمع 
�لفل�سطين���ي تتحول �إلى جهة �لتخاطب م���ع ر�أ�س �لمال �الإ�سر�ئيلي و�الأجنبي. وهنا تكون نهاية �لمطاف، 
كما ي�سورها خالدي و�سمور، تبعية د�ئمة للفل�سطينيين الإ�سر�ئيل و�ل�سماح برخاء �سخ�سي للبع�س ولكن 

مع �إفقار جماعي لكافة �الآخرين.47

توج���د �أمثل���ة عديدة يمكن طرحه���ا على �سلطان �لقوة �سم���ن حالة �ل�سوق. ولكن �لنقط���ة �لرئي�سية هي 
�أن فر�سي���ة حيادي���ة �ل�سوق تعني �أن �أولئك �لذي���ن ي�ستحوذون على �لقوة �س���وف ي�ستفيدون – وفي حالة 
�لفل�سطينيي���ن فاإن هذ� يعني حتما �ل�س���ركات �الإ�سر�ئيلية وطبقة �سيقة من �لنخبة �لفل�سطينية – بينما 
�سوف ي�سهد غالبية �ل�سكان تدهور� في م�ستويات معي�ستهم. ومن �لنتائج �لمحتملة للبرنامج �القت�سادي 
لل�سلط���ة �لفل�سطيني���ة، وهذ� ما �أثبت موؤخ���ر� ب�سكل كامل ومذهل في �إح�سائي���ات �لفقر �الأخيرة، زيادة 
�لفجوة في �لمجتمع �لفل�سطيني.48 �أحد تبعات ذلك هي فهم وتقييم �لتنمية �لفل�سطينية �سرورة لتخطي 
مج���رد �الإجر�ء�ت �لتر�كمية ل “�لنمو” �القت�سادي )مثل �إجمال���ي �لناتج �لمحلي( بغر�س �لتمكن من 

تكوين �سورة دقيقة للر�بحين و�لخا�سرين في هذه �لعملية.

هن���اك ناحي���ة �أخيرة ف���ي �لليبر�لية �لجديدة يجدر �لتركي���ز عليها، �أال وهي �لتو�س���ع �لهائل في �الأ�سو�ق 
�لمالي���ة �ل���ذي تجلى في �ل�سف���ة �لغربية خالل �لفت���رة �لما�سية. فح�سب �سلطة �لنق���د �لفل�سطينية فاإن 
حج���م �العتماد�ت �لبنكي���ة قد ت�ساعف تقريبا ما بين 2008 و �أيار 2010 )م�سجال �رتفاعا من 1.72 
مليار دوالر �إلى 3.37 مليار دوالر(.49 وياأتي جزء كبير من تلك �العتماد�ت من �الإنفاق �ال�ستهالكي على 
�لعقار�ت �ل�سكنية و�س���ر�ء �ل�سيار�ت �أو لغايات �ال�ستهالك با�ستخد�م بطاقات �الئتمان – حيث تو�سعت 
�العتماد�ت في هذه �لقطاعات �لثالثة م�سجال زيادة ملحوظة بن�سبة 245% ما بين 2008 حتى 2011 
)لتبل���غ 466 مليون دوالر ف���ي �لربع �الأول من 2011(.50 البد من مقارنة تل���ك �الأرقام مع تف�سي �لفقر 
عل���ى نط���اق �سا�سع ف���ي �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتل���ة – حيث كانت معدالت �لبطال���ة �سنة 2010 قريبة 
م���ن ربع �لق���وى �لعاملة )23.7%( وبل���غ �إجمالي �لناتج �لمحل���ي لكل ن�سم���ة 1847 دوالر� فقط. يلقي 
�لتو�س���ع في �الأ�س���و�ق �لمالية �ل�سوء على �أن �لكثير من �لتنمية �لتي تظه���ر في �لو�جهة في مجمل �أنحاء 

47 Khalidi and Samour (2011).

يوثق جميل هالل �أن “�الأ�سر �الأغنى �لتي ت�سكل 10% قد ��ستهلكت 26.6% من �إجمايل �ال�ستهالك �ل�سهري �سنة 2007 مقارنة مع 17.2% �سنة 2006   48
و31.8% �سنة 2008. �أي بعبارة �أخرى فاإن �أغنى 10% من �الأ�س يف �ل�سفة �لغربية وغزة ��ستهلكت �سنة 2007 ثمانية �أ�سعف ما ��ستهلكته �أفقر 10% من 
 Jamil Hilal (2010). A	Dangerous	Decade:	The	2nd	Gender	Profile	of	the	Occupied	West	Bank	and	Gaza ”الأ�سر�
 (2000 – 2010) Institute for Women’s Studies, Birzeit University The Pauperization of Women, Men and Children

.in the WBGS, p.2

49  Palestine Monetary Authority, Monthly Statistical Bulletin May 2011, p.13 (Table (14): Distribution of Credit 
Facilities by Type and Currency).

50  Table (16): Credit Distribution by Economic Sector, p.17
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�ل�سفة �لغربية )وب�سكل ملحوظ في ر�م �هلل( هي تنمية وقودها �لَدين. وهذ� ينعك�س في �لتحول �ل�سكلي 
�ل�ساح���ق للم�سهد في ر�م �هلل خالل �ل�سنو�ت �الأخيرة �لقليل���ة، و�النت�سار �لو��سع لليافطات �لكبيرة �لتي 
تروج لم�سارف وللقدرة على �سر�ء �أغر��س مثل �لمنازل و�ل�سيار�ت وغيرها من �لب�سائع من خالل �أخذ 

ديون ]قرو�س[.

يعتب���ر نمو �لمال م���ن �ل�سمات �لجوهرية لليبر�لي���ة �لجديدة – �لتي ت�سنف ح�س���ب �لموؤ�س�سات �لمالية 
�لدولي���ة على �أنه���ا “�لتعمق �لمالي” – وتوؤدي دور� كبير� جد� في كيفي���ة �لتعبير عن �لقوة و�ل�سلطة في 
�الأر����س �لفل�سطيني���ة �لمحتلة.51 ويكون له���ذه �الأ�سكال من �لَدين �ال�ستهالكي للف���رد و�الأ�سرة �أثر عميق 
عل���ى كيفية نظرة �لنا�س لقدر�تهم على مو�جه���ة �ل�سر�ع �الجتماعي وعالقاتهم مع �لمجتمع )�ل�سكلين 
�لثاني و�لثالث للقوة(. وب�سكل خا�س، فاإنهم يتفاعلون ليغيرو� طرق �سلوك �الأفر�د – من خالل �لترويج 
لفكرة �أن �لحلول لم�ساكلهم هي حلول فردية بطبيعتها ولي�ست جماعية. وهذ� ين�سجم تقريبا مع �لتر�جع 
في تقديم �لخدمات �الجتماعية �لذي يندرج تحت هذه �لليبر�لية �لجديدة، مع تحول ��ستخد�م �لتمويل 
�لخا����س �الآن لتلبي���ة �الحتياج���ات �الأ�سا�سية �لتي كان يمك���ن توفيرها خارج نطاق �ل�س���وق.52 ومع تز�يد 
ت�سيي���ق �لخناق د�خل �سبكة �لعالقات �لمالي���ة، يتم تعليم �الأفر�د �أن يلبو� �حتياجاتهم من خالل �ل�سوق 
– غالبا عبر ��ستد�نة �الأمو�ل – بدال من �أن يقومو� بال�سر�ع �لجماعي من �أجل �لح�سول على حقوق 
�جتماعي���ة. وهك���ذ� يتحول �لح����س �لفردي بالقيمة �لذ�تي���ة، �لتي لم تعد تقا�س من خ���الل �لت�سامن مع 
�لمجتم���ع �أو �ل�س���ر�ع �لجماع���ي، بل من خ���الل �لممتلكات �لفردية. وم���ع �إن�ساء تل���ك �لعالقات �لمالية 
للَدي���ن تتحول طبيعة عالقاتنا بالمجتمع �إلى �لطبيعة �لفردوية. ويك���ون لها تاأثير عميق حافظ للم�سروع 
�ل�سيا�س���ي �الأو�س���ع – حيث يبد�أ �لنا�س �الهتمام ب “�ال�ستقر�ر” و�لق���درة على ت�سديد �لدين – ويجتث 

بذلك �إمكانية �لكفاح/ �لن�سال �لجماعي.53

�أح���د �الأمثل���ة �ل�سارخ���ة على ه���ذه �لعملية هي طبيع���ة �ل�س���ر�ع �لمتمحور ح���ول �ل�سجن���اء �ل�سيا�سيين 
�لفل�سطينيي���ن �لمعتقلي���ن في �ل�سج���ون �الإ�سر�ئيلية. �لتحول �لذي حل خالل �لعق���د �لما�سي حيث حولت 
�إد�رة �ل�سجون �الإ�سر�ئيلية �العتقال �إلى نطاق من “�لخ�سخ�سة” حيث نقلت �إلى �لم�ستوى �لفردي عملية 

51 See Anne Sassoon (1991), “Globalisation, Hegemony and Passive Revolution” New Political Economy, 6:1; 
Gérard	Duménil	and	Dominique	Lévy	(2001).	“Costs	and	beneŽfits	of	neoliberalism.	A	class	analysis,”	Review	of	
International Political Economy 8:4 Winter: pp.578–60; David Harvey (2005), A Brief History of Neoliberalism, 
Oxford	University	Press,	for	various	perspectives	on	neoliberalism,	finance	and	political	power.
Costas	Lapavistas	makes	this	point	strongly	in	his	theorization	of	financialization.	See	Lapavistas,	Costas	(2009).	
“Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation”, Historical Materialism, 17, pp.114–14.

52	 Costas	Lapavistas	makes	this	point	strongly	in	his	theorization	of	financialization.	See	Lapavistas,	Costas	(2009).	
“Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation”, Historical Materialism, 17, pp.114–14.

 see Greg :للمزيد من �لنقا�س حول كيفية قيام �لليرب�لية �جلديدة �لتي يوجهها �لتمويل بتحول �أ�سكال �لت�سامن �الجتماعي و�ل�سر�ع �ل�سيا�سي، �طلع على  53
 Albo, Leo Panitch and Sam Gindin (2010) In and Out of Crisis: The Global Financial Meltdown and Left

.Alternatives, PM Press: Oakland, US



25

تموي���ن �الحتياجات �الأ�سا�سية للحياة بالن�سبة لل�سجناء – حيث مكنت �ل�سجناء من �سر�ء ما يرغبون فيه 
)م���ن مالب����س و�أجهزة كهربائية وم���و�د ترفيهية وغيرها( من خالل كانتين �ل�سج���ن - ما يبدو �أن له �أثر 
عميق من حيث تحويل �النتباه عن �ل�سر�ع �لجماعي من �أجل �لحقوق.54 ي�سعى �ل�سجناء لتح�سين ظروف 
حياتهم من خالل �ال�ستهالك �لفردي وهنا يتحول توجه �ل�سر�ع �لخارجي ليركز على قيام �الأ�سر فر�دى 
بتجني���د �الأمو�ل لتلبية �حتياجاتهم )غالبا من خالل تكبد �لديون(. بالطبع لم يحدث هذ� �لو�سع ب�سبب 
خطاأ �رتكبه �ل�سجناء وحدهم بل بفعل �نعكا�س للتغير�ت �الجتماعية و�ل�سيا�سية �الأعم �لتي تحدث خارج 
ج���در�ن �ل�سجون. ومع ذل���ك يعك�س تماما طبيعة �لليبر�لية �لجديدة ك�سكل م���ن �أ�سكال �لقوة �الجتماعية 

�لتي تحول طريقة تخيل �لنا�س لطاقتهم �لكامنة من �أجل �ل�سر�ع وبناء ح�س لقيمتهم �لذ�تية.

لي����س �لق�سد من ه���ذه �لمناظرة عك�س حال���ة ت�ساوؤمية ال يمك���ن �لخروج منها ح���ول �إمكانية �ل�سر�ع/ 
�لن�س���ال �لجماع���ي ب���ل لجدولة �لطري���ق �لتي يولد م���ن خاللها نقل �القت�س���اد �إلى “�سط���وة �لليبر�لية 
�لجدي���دة” نوعا من �لتوجه نحو �إقحام �ل�سر�ع/ �لن�س���ال �ل�سيا�سي في “هيمنة �لليبر�لية �لجديدة”. 
ف���ي �لوقت ذ�ت���ه يوؤدي هذ� �أي�سا �إل���ى نقطتين جديدتين ف���ي �ل�سر�ع. فكجزء ال يتجز�أ م���ن �لليبر�لية 
الجديدة التي تقاد بالمال وحده يظهر خلل عميق في اأنماط واأ�سكال التراكم بين مختلف القطاعات من 
�ل�س���كان و�لمناطق �لجغر�فية؛ وهكذ� تنتج تل���ك �لليبر�لية �لجديدة تناق�سات �أكثر حدة د�خل �لمجتمع 
�لفل�سطيني. �إن �العتر�ف بتلك �لتناق�سات �سرورية لتقييم مختلف �إمكانيات �لتنمية و�لقدرة على حقن 

ديناميكية �لل�سر�ع في خ�سم تلك �لعملية.

ت�ستند هذه �ملالحظة �إلى �حلو�ر�ت مع �ثنني من �ل�سجناء �ل�سيا�سيني �ملحررين )وهما ن�سيطان حاليا ب�ساأن ق�سايا �الأ�سرى( يف ر�م �هلل، حزير�ن 2011  54
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اخلالصة

لقد ناق�ست هذه �لورقة �أنه نظر� لكون �سيطرة �إ�سر�ئيل على �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة �سكل من �ال�ستيطان 
�لكولونيالي )�الإحاللي( فاإنه من �لم�ستحيل بمكان �أن تحدث �لتنمية في �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة بدون �أن 
تو�ج���ه تلك �ل�سطوة. فالتنمية تت�سابك د�ئما مع �أ�سكال �ل�سلطة �لت���ي تبني قدرة �لفل�سطينيين على �لمقاومة 
وله���ا تبعات نف�سية على �لطريق���ة �لتي يحدد فيها �ل�سعب �سلوكه وتفكيره بنف�س���ه وبعالقته في �لمجتمع. فاأي 
مفه���وم للتنمي���ة يل���زم �لتفكير فيه في هذ� �ل�سي���اق – فهم كيفية تفاعل �لقوى، وكيف تعي���د �إنتاج نف�سها، وما 
يمك���ن عمل���ه لتحديها. وهذ� يعني �أن نفهم �أن �أحد �لطرق �لتي تتفاع���ل فيها �لقوة هي من خالل حمل �لنا�س 
عل���ى �العتقاد باأنها غير موجودة من خالل �إقناعنا بحيادي���ة عملية �لتنمية. و�إذ� ما قبلنا بهذ� �لت�سور، نبد�أ 
بالتعامل مع �لتنمية على �أنها عملية تكنوقر�طية خالية من �لبعد �ل�سيا�سي، وبهذ� نقوم بتعزيز ودعم �الأ�سكال 
�لمهيمنة للقوة. لهذ� بات من �لملح �أن نف�سح تلك �لقوة و�أن نك�سفها للعيان – �أو �أن نفكر ب�سكل و�ع �أكثر حول 

طريقة تاأ�سل عالقات �لقوة في كافة ممار�سات �لتنمية د�خل �الأر�س �لفل�سطينية �لمحتلة.

بالنظ���ر لتل���ك النقاط العامة، كيف يمكن ت�سور التنمية لي����ش كم�ساألة “نمو �أو حكم �أو م�ساركة” – بل ك�سكل 
م���ن ا�س���كال المقاومة وال�س���راع؟ ارتباطا ب�سمات القوة الت���ي و�سحناها فيما �سلف، نج���د ثالث نقاط يمكن 

طرحها على �سبيل �لخال�سة لهذه �لورقة.

�أوال، �إذ� كان جوه���ر �ال�ستيط���ان �لكولونيالي / �الإحاللي �لذي تمار�س���ه �إ�سر�ئيل عبارة عن محاولة م�ستديمة 
ل�سرذمة �ل�سعب �لفل�سطيني و�إخر�جه من تاريخه، فاإنه من �لجوهري �أن تعيد تاأطير �لتنمية بحيث تو�جه هذه 
�لعملية وت�سمن وحدة �ل�سعب بكامله. وهذ� يعني �لبحث عن �سبيل لبناء �لعالقات و�ل�سالت عبر �لحدود �لتي 
�أن�سئت – �سو�ء على �ل�سعيد �لمادي �أو �لذهني – بفعل �ال�ستعمار. ما حجم �لتفكير �لتنموي، مثال بالتفكير 
ف���ي تعزي���ز �ل�سالت بي���ن �لفل�سطينيين من مو�طني �الأر����س �لمحتلة �سنة 1948 و�س���كان �ل�سفة �لغربية �أو 
م���ع فل�سطيني���ي ال�ستات؟ بالطبع هن���اك م�ساكل عملية تواجهنا هنا – وهي بالتحدي���د نابعة من عملية تقطيع 
�الأو�س���ال �لت���ي باتت �أمر� مكتوبا بفعل �الإجر�ء�ت �لقانوني���ة و�الإد�رية – ولكن �لمهم هنا هو �أن عملية تقطيع 

�الأو�سال هذه جوهرية الإنجاح عمل قوة �ال�ستعمار ]�الإحاللي[.

ثانيا، من �لعنا�سر �لحا�سمة لمقاومة �ل�سلطة يعني رف�س �إ�سفاء �ل�سرعية عليها كما ناق�سنا �سالفا، فاإن جزء� 
كبي���ر� م���ن �الإطار �لمهمين على �لتنمية يتك���ون في �لو�قع من �إدماج بنى �الحتالل ف���ي عملية �لتنمية نف�سها. 
ويمكن �أن نلحظ هذ� �الأمر في و�سوح في �الإطار �القت�سادي �لذي تروج له �لموؤ�س�سات �لمالية �لدولية و�لذي 
تبنته �ل�سلطة �لفل�سطينية – نموذج تطوير �لمناطق �ل�سناعية يعتبر �لمثال �ل�سارخ �أكثر من غيره على هذه 
�لظاه���رة. “�لتنمي���ة كجزء من �ل�سر�ع” يعني تبني �إط���ار يرف�س تطبيع �ل�سلطة �ال�ستعمارية بهذه �لطريقة. 
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وم���ن �الأمثلة �لقوية جد� على هذ� �لعمل هناك عمليات �لمقاطعة وحركة �إخر�ج �ال�ستثمار�ت و�لعقوبات �لتي 
ترف����س �أي ن�ساط���ات م�ستركة مع موؤ�س�س���ات �لدولة �الإ�سر�ئيلي���ة �أو مع �لم�ساريع �لتي تح���اول تطبيع �ل�سلطة 
�لمقاطعة  �إن نجاح حركة  �ال�ستعماري���ة وعر�س حالة �لفل�سطينيين كما لو كانت مجرد “نز�ع” بين طرفين. 
و�إخ���ر�ج �ال�ستثمار�ت و�لعقوبات ينب���ع من �لطريقة �لتي �أبرزت فيها و�قع �لقوة وف�سحته معلنة بذلك رف�سها 
لمنح���ه �سف���ة �ل�سرعية �أو لتطبيعه �أن تقول ال يمك���ن �أن يكون عمال قويا �إلى �أبعد ح���د. كما البد من �لت�سديد 
على مفهوم مناه�سة �لتطبيع حيث �إنه لي�س �ختر�عا حديثا �أو م�ستورد� من �لخارج بل هو بالذ�ت ما لعب دور� 

مركزيا في تاريخ ن�سال �ل�سعب �لفل�سطيني لعقود.

�أخي���ر�، ��ستر�تيجي���ة �لتنمي���ة �لمبنية على �أ�سا����س �لليبر�لية �لجدي���دة �لتي ن�سختها خط���ة �الإ�سالح و�لتنمية 
�لفل�سطيني���ة وًل���دت م�ستويات حادة من غياب �لم�س���او�ة في �لمجتمع �لفل�سطيني نف�س���ه. فالليبر�لية �لجديدة 
تعم���ل على تفريق وتجزئة �لمجتمع �لفل�سطيني �إل���ى وحد�ت مقطعة �الأو�سال – مما يحيد �ل�سعب عن �ل�سر�ع 
�لجماع���ي لينتق���ل نحو �لنموذج �ال�ستهالكي �لف���ردوي بو�ساطة عملية �لتمويل. فالمجتم���ع �لذي يتم بناوؤه بناء 
عل���ى هذه �لمبادئ ي�سعف م���ن قدرة �ل�سعب �لفل�سطيني عل���ى �لمقاومة. لهذ� �ل�سبب، ف���اإن �ل�سر�ع �لد�خلي 
�س���د �لليبر�لية �لجديدة يرتبط �رتباطا وثيقا بال�سر�ع �الأكث���ر �سمولية �سد �ل�سطوة �الإ�سر�ئيلية. من �لناحية 
�لعملي���ة فاإن هذ� يعني �لتركيز على تعريف �لحقوق �الجتماعي���ة وتو�سيعها على رف�س �أ�سطورة حيادية �ل�سوق. 
وق���د �س���دد جمي���ل هالل ب�سكل محدد على ه���ذه �لنقطة حيث �أ�سار �إل���ى �أنه “تمكي���ن �لفل�سطينيين في �ل�سفة 
�لغربي���ة وقط���اع غزة من تنظي���م �أنف�سهم و�لوقوف في وج���ه �لتحديات �لتي تفر�سها دول���ة �لتمييز �لعن�سري 
�لكولونيال���ي ]�الإحالل���ي[ يتطلب �أن يتم توجيه هذ� �لتمكين على �أ�سا�س مب���ادئ �لم�ساو�ة و�لعد�لة �الجتماعية 
ف���ي ت�سكيل مجتمعهم، وعدم ترك���ه تحت رحمة نزو�ت �لقوة �ال�ستعمارية و�لمانحين و�ل�سوق.” ويو��سل حديثه 
ليقترح حمالت ممكنة، مثل “ت�سريع و�سع حد �أدنى كريم لالأجور، وتوفير حماية ر�سمية عبر موؤ�س�سات �لدولة 
للعاطلي���ن عن �لعمل، و�إعادة تفعيل قانون �ل�سمان �الجتماع���ي وتنفيذه بقدر ما ت�سمح به �لمو�رد �لمتوفرة مع 
تولية �هتمام خا�س لذوي �الحتياجات �لخا�سة. و��ستر�تيجية تو�سيع توفير �لرعاية �ل�سحية �لمجانية و�لتعليم 
�لمجان���ي بحيث تغطي كافة �لمو�طينين هي �ال�ستر�تيجي���ة �لقادرة على �لتمكين. فهذه �ال�ستر�تيجية يجب �أن 

ت�ستند �إلى تقدير لدور �لمر�أة في توفير �لرعاية وحقها في �لم�ساركة في �لقوى �لعاملة �لمدفوعة �الأجر”.55

وبالتال���ي ف���اإن �إيجاد �إطار �آخر للتنمية كو�سيلة لل�سر�ع و�لمقاومة، تدم���ج فهما كاملة لل�سطوة �الإ�سر�ئيلية – 
وتو�ج���ه �ل�سرذمة ب�سكل و�ع وترف����س �إ�سفاء �ل�سرعية على دولة �إ�سر�ئيل �أو تطبي���ع �لعالقات معها، وترف�س 
�لليبر�لي���ة �لجديدة – هو ما يعط���ى معنى حقيقيا ل “�لتمكين”. يبين تاريخ �ل�سعب �لفل�سطيني �أنه فقط في 
�أوق���ات �ل�سر�ع �لجماهي���ري �لجماعي، �لذي تتم خالل مو�جهة �ل�سط���وة �الإ�سر�ئيلية بكافة تجلياتها، يظهر 

ب�سي�س من �إمكانية تحقيق �لتنمية �لب�سرية.

55 Hilal (2010), p.12.
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