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مركز دراسات التنمية

تاأ�س����س المركز في ع���ام 1997 كبرنامج بحثي متخ�س�س في الدرا�س���ات التنموية. يهدف المركز الى 
تعمي���ق مفاهي���م التنمية وربطها ب�سياقها العمل���ي من خالل تقديم اأطر نظري���ة ومفاهيمية تتحرى واقع 
التنمية ف���ي فل�سطين. وهذا ي�سمل درا�سة التفاعالت بين العوام���ل االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية 
للتنمي���ة. ف�ساًل ع���ن درا�سة بن���ى ال�سلطة وال�سيط���رة القائمة التي تح���ول دون تحقيق تنمي���ة م�ستدامة 
ارتباط���ا بال�سياق الذي يفر�سه االحتالل عليها. فمنذ االحت���الل االإ�سرائيلي لالأرا�سي الفل�سطينية عام 
1967 فر�س���ت قيود م�س���ددة على حق المجتمع الفل�سطين���ي بالتنمية. يرى مركز درا�س���ات التنمية اأن 

االأكث���ر تعبيرًا ع���ن التنمية في فل�سطين هي ا�ستراتيجي���ات ال�سمود والبقاء، واإنت���اج بدائل محلية لبنى 
القوى المهيمنة وباالإ�سافة الى ذلك فان المركز ي�سعى الى توفير اطار موؤ�س�سي يمكن من خالله النظر 
ف���ي جميع الق�ساي���ا ذات ال�سلة بالتنمي���ة وبحثها ومناق�سته���ا وذلك بهدف توفير التوجي���ه والم�ساعدة 

العلمية ل�سناع القرار.

يح���اول مركز درا�سات التنمية من خالل جمعه بين االبحاث االكاديمية والن�ساطات المجتمعية اأن يعزز 
الرب���ط المحك���م بين النظري���ة والممار�سة التنموية اذ ت�سم���ل اأن�سطته في هذا المج���ال الندوات وور�س 
العمل، والم�سوح الميدانية والدرا�سات التقييمية، وتقييم االحتياجات فمن ناحية يعمل المركز على عدد 
م���ن الم�ساريع البحثية في �ستى المجالت التنموية بالتع���اون والتن�سيق مع موؤ�س�سات محلية ودولية. ومن 
ناحي���ة اأخرى ينفذ المركز عددا اآخر من الم�ساريع المجتمعي���ة التي تهدف الى تمكين الفئات المهم�سة 

ودمجها في عملية التنمية.
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ملخص

النيوليبرال���زم )الليبرالية الجدي���دة( عبارة عن م�سطلح مو�سع ي�سف رزمة م���ن االأفكار والممار�سات 
الت���ي ن�س���اأت في كن���ف بنيان االقت�س���اد الكينزي )ن�سب���ة اإلى االقت�س���ادي ال�سهير كين���ز(، وبعد انهيار 
المع�سك���ر ال�سرق���ي ون�س���وء النظ���ام العالمي ذي القط���ب الواحد ال���ذي تهيمن عليه الوالي���ات المتحدة 

وحلفاوؤها والموؤ�س�سات المالية الدولية التابعة لها.

فمن جهة يجمع هذا الم�سطلح مزيجًا من الروؤى المفاهيمية تجاه نظام اقت�سادي و�سيا�سي واجتماعي 
معين بينما يجمع على الجانب االآخر ال�سيا�سات المعا�سة والممار�سات الم�ساحبة لها التي يتم تنفيذها 
عبر عنا�سر تتمركز في موؤ�س�سات تقوم بتحويل التنظيم المادي وغير المادي لالإنتاج واأطرها واأ�ساليب 
الحي���اة ال�سابق���ة لها. ما يجع���ل الممار�س���ة النيوليبرالية في نهاي���ة المطاف �سكال متقدم���ا من اأ�سكال 
الراأ�سمالي���ة المعا�سرة الت���ي تعمل كاآلية للت�سجي���ل االقت�سادي واالجتماعي ال���ذي ي�ستخرج اأ�سكااًل من 

الريع ح�سب الم�سالح ال�سائدة والم�سالح الفرعية للمنتمين له والقائمين عليه.

ي�ستك�س���ف هذا البح���ث تغلغل المفاهيم المتبل���ورة لليبرالية الجديدة في النظ���ام ال�سيا�سي الفل�سطيني 
المعا�س���ر وخطة التنمي���ة التي اعتمدها. كما �سيطرح الم�سكلة المتعلق���ة بتبعات تلك االأفكار على حركة 
التحري���ر الوطن���ي واأهدافها التاريخية بينما ينعك�س هذا التحليل ب�س���كل اأكبر على الم�ستوى االقت�سادي 

وال�سيا�سي واالجتماعي.

وم���ن جهة اأخ���رى، �سوف ت�سعى هذه الورقة اإل���ى تعقب ال�سكل الذي يمكن اأن يك���ون عليه النهج التنموي 
البدي���ل، من خ���الل تحدي االإطار الحا�س���ن والفر�سيات الكامنة وال�سيا�س���ات واالأولويات العامة لمحور 

التنمية الفل�سطيني الحالي.
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االقتصاد السياسي لليربالية اجلديدة. 1

ق���د تكون التجرب���ة الفل�سطينية م���ع الليبرالية الجديدة ع�سية عل���ى التحليل ولكن ال بد م���ن اإجراء هذا 
التحلي���ل ب�سب���ب تلك الطريق���ة المته���ورة والتجريبية تقريب���ًا التي تج�س���دت فيها التجربة ف���ي االأرا�سي 
الفل�سطيني���ة المحتل���ة، وبخا�سة في ال�سفة الغربية في ظل الم�سار الذي تبنتُه حكومة اأبي مازن/ فيا�س. 
لق���د فر�ست ه���ذه التجربة على الواق���ع الفل�سطيني بحي���ث تزامنت مع اأجندة الحراك م���ن اأجل التحرر 
الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفل�سطينية بحيث يقت�سر تنفيذها )اأي التجربة( في مناطق الحكم 
الذاتي الفل�سطيني الذي يظل حكمًا ا�سميًا بدون تحديد اخت�سا�سه المكاني في ظل ال�سلطة الفل�سطينية.

 ويخل���ق ه���ذا الو�سع �سياقا فريدًا من نوعه ي�ستحق الدرا�سة عن ج���دارة. ففي كل الحلبات التي فر�ست 
فيه���ا تلك الليبرالي���ة الجديدة كان اال�ستق���الل ال�سيا�سي وال�سي���ادة الجغرافية عل���ى االأرا�سي التي يتم 
فر�سها فيها �سرطا م�سبقا حتميا لكي يبداأ تنفيذ تلك ال�سيا�سات اأ�سال، حتى واإن كان النقد يوجه لتلك 
ال�سيا�س���ات ذاتها على اأنها تقو�س تلك ال�سيادة وتقلل من �سلطتها. ولكننا ال نجد و�سعا كهذا في االأر�س 
الفل�سطيني���ة المحتلة، بل نجد �سياق���ا يقبع فيه الفل�سطينيون تحت احت���الل ا�ستعماري ي�سهد على رزمة 
اأكث���ر تعقيدا م���ن الديناميكيات. اأي اأن �سيا�س���ات الليبرالية الجديدة الفعلية الت���ي نجدها على المحك 
ف���ي هذا ال�سياق بخ�سو����س ال�سيا�سات االقت�سادية وبن���ى الحكومة والموؤ�س�سات الت���ي يتم تنفيذها من 
خالل اأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية ت�سكل بعدًا فريدًا لتج�سيد الليبرالية الجديدة وهو بعد ال يمكن قراءته 
بمع���زل عن الديناميكي���ات الدائرة على الم�ست���وى المحلي )فل�سطي���ن/ اإ�سرائي���ل( واالإقليمي )ال�سرق 

االأو�سط وجنوب اأفريقيا(.

اإذا م���ا اأردن���ا تجزئة الطريقة الت���ي ت�سربت فيها الليبرالي���ة الجديدة اإلى حلبة االقت�س���اد الفل�سطيني، 
واإذا م���ا حاولن���ا و�سع توجه���ات ال�سيا�س���ة النظري���ة والتطبيقية التي يمكنه���ا اأن ت�سكل بدي���ال عن تلك 
ال�سيا�س���ات فاإن ه���ذا يقودنا اإلى الك�سف المتاأني ع���ن التف�سيرات النظرية والتاريخي���ة وال�سيا�سية التي 
توجهه���ا ال�سيا�سات والتي لم يقم حتى االآن اأي بح���ث ميداني بتوثيقها اأو حتى ف�سحها ب�سكل �سامل. في 
واق���ع االأمر فاإن نقا�س هذه الليبرالية الجديدة ب�سكل ع���ام ومناق�سة و�سعها في المنطقة العربية متاأخر 
ع���ن اأي من االأعمال الفكرية البحثية االأخرى رغ���م اأن تلك المنطقة م�سرح �ساخن لتطبيق تلك االأفكار. 
ه���ذا وقد اأ�سهم تفج���ر »الربيع العربي« في �ست���اء 2010-2011 والذي م���ا زال يتوا�سل حاليا في رفع 
م�ست���وى االهتمام بهذا التحليل كما األقى ال�سوء على تطبيقه في منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 
كله���ا. م���ع ذلك، يظل التط���رق لهذا المو�سوع نادرًا م���ن خالل بحث جدي لما اآلت اإلي���ه تلك ال�سيا�سات 
ف���ي ال�سياق الفل�سطيني رغم وجود بع����س الم�ساهمات المفيدة المتناثرة. )انظر خالدي و�سمور 2010 
وهنية 2008 و�سمارة 2000 و2001(. ومن هنا ينبغي النظر اإلى تلك الدرا�سة على اأنها تطرق اأر�سا 
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مهج���ورة ل���م يجروؤ اأحُد على الدخول اإليها من قبل، �سواء من خ���الل الدور التحليلي الذي تعر�سه اأو من 
خالل المقترحات التي تعر�سها.

�س����وف ت�سع����ى هذه الدرا�سة لو�سع يدها على الطريقة التي تمكنت من خاللها اأفكار الليبرالية الجديدة من 
التغلغل اإلى قلب ال�سيا�سة التنموية الفل�سطينية. ومن ثم �سوف تحاول طرح بدائل عن هذا المحور من خالل 

ت�سكيل معاك�س لفر�سياته االأ�سا�سية وتنفيذه العملي في الحدود التي يكون فيها هذا ممكنا وين�سح به.

اإن العم���ل عل���ى التحلي���ل اأو على طرح البدائ���ل يعتبر جهدا كبيرًا وثقي���اًل وم�ساألة الوق���ت والموارد تحد 
بالتال���ي مم���ا ت�ستطيع هذه الدرا�سة فعله. ونظرًا ل�سيق الوق���ت لم يكن هناك بدا من المرور �سريعا على 
مجموعة منتقاة من التعاريف التي تظهر خالل العمل ويتم ا�ستخدامها في بناء وهيكلة التحليل والحجج 
المرتبط���ة ب���ه. اإن هذا هو الممكن �سمن الوقت المتاح وبهذا فاإن هذه الدرا�سة تعترف اأنها قد ال تتناول 
جميع التفا�سيل وبهذا تناأى بنف�سها عن النقد المحتمل الذي قد يقلل من اأهمية التحذيرات التي تطلقها 
في الحجج التي تعر�سها. ومن هنا فاإن الموؤلف يعتذر م�سبقا. طالما اأن درا�سة من هذا النوع قد �سممت 
الإيج���اد اإجاب���ات فاإن اأي بحث �سادق يجب اأن ينطلق من فهم ما هي االأ�سئلة المطروحة اأ�سال. وناأمل اأن 

نتمكن من االإجابة على بع�س تلك االأ�سئلة التي نطرحها في معر�س الدرا�سة.

والتنمية الجديدة  الليبرالية   1.1
لك����ي نفه����م كيفية تج�ّسد الليبرالية الجديدة ف����ي فل�سطين، ولكي نطرح بدائل عن ه����ذه االأجندة، ال يمكننا 
تفادي اأن ن�سع الأنف�سنا اأ�س�سا نبنى من خاللها تعريفا �سلفا لما نق�سده عندما ن�ستخدم م�سطلح »الليبرالية 
الجدي����دة«. فالم�سطل����ح بحد ذاته له �سل����ة باالأفكار وبال�سيا�سات على حد �سواء وه����و ياأتي من منظومة لها 
تاري����خ طوي����ل من االأفكار والمذاهب التي لها وزنها وثقلها اأي�سا. له����ذا يركز هذا الق�سم على محاولة ك�سب 
ال�سيط����رة عل����ى م����ا نقوله عندما ن�سير اإل����ى هذا الم�سطلح. كما يح����اول اأن ي�سع تعريفا ل����ه وا�سعا اإياه في 
ال�سياق ال�سيا�سي والتاريخي ذي ال�سلة الذي ي�سكل االإطار الحا�سن الم�سبق الذي اأتت من خالله المرحلة 

التي ولدت فيها تلك االأفكار في الم�سرح الفل�سطيني.

يمكن تعريف الليبرالية الجديدة واأجندة التنمية المال�سقة لها على اأنها ج�سم من االأفكار والممار�سات 
الت���ي تج���د جذورها ف���ي النظري���ات االقت�سادي���ة النيو-كال�سيكي���ة، التي ب���داأت تت�سكل ف���ي �سيا�سات 
الحكوم���ات الغربي���ة والموؤ�س�سات المالية الدولي���ة طوال فترة منت�سف ال�سبعيني���ات من القرن الما�سي 
وحت���ى وقتنا هذا. ارتف���اع الدين؛ والت�سخم؛ واأزمات النفط في ال�سبعيني���ات؛ واأزمة التكدي�س المفرط؛ 
وف�سل عمليات الت�سنيع ال�ستبدال الواردات؛ وقوة العمالة المنظمة؛ ونهاية معيار الذهب ]لح�ساب قيمة 
الدوالر المرتبط ب�سعر الذهب – كلها عوامل اأ�سهمت في بناء �سرح نموذج كينز االقت�سادي الذي تجلى 
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بع���د الحرب العالمي���ة الثانية، وفي رفعة و�سط �سيا�س���ي موؤيد لالأف���كار النيو–كال�سيكية في الحكومات 
الغربي���ة والموؤ�س�س���ات المالية الدولية ونخب���ة بيئة االأعمال. تركز مدر�سة كين���ز على تدخل الحكومة في 
االقت�س���اد ب�سفتها قوة ناظمة لت�سم���ن بع�س اأنواع الحماية في ظل الرف���اه االجتماعي. ولكن المدر�سة 
النيو-كال�سيكي���ة اعتب���رت اأن تلك ال�سيا�س���ات عدوانية وت�سكل عائق���ا اأمام نمو »االأ�س���واق الحرة« التي 
اأب���رزت الحجج التي اعتبرت تل���ك االأ�سواق �سرورية لتحقيق التنمية والحري���ة وتكافوؤ الفر�س. ومن هنا 
ف���اإن االقت�ساديي���ن وغيرهم من العاملين في هذا المجال الذي اعتنقوا تل���ك االأفكار كانت تتم االإ�سارة 
اإليهم )ب�سكل نقدي( على اأنهم »الليبراليون الجدد« الأنهم كانوا يدافعون عن اإعادة خلق التوجهات التي 

تحرر االأ�سواق بدال من اأن ت�سع القواعد الناظمة لها.

وقد عرف جون ويليام�سون ع�سر �سيا�سات جوهرية في اأجندة الليبرالية الجديدة التي اأ�سبحت تعرف ب�« 
اإجماع وا�سنطن« )ويليام�سون، 1990(. وقد �سملت على ال�سبط المالي، واإعادة توجيه النفقات العامة؛ 
واإ�س���الح النظام ال�سريبي؛ وتحري���ر معدالت الفائدة الم�سرفية؛ واإدارة معدالت �سعر �سرف العمالت؛ 
وتحرر التج���ارة وتحرر اال�ستثمار االأجنبي المبا�سر وخ�سخ�س���ة الموؤ�س�سات المملوكة للدولة؛ وتخفيف 

النظم الر�سمية لالقت�ساد؛ و�سمان حقوق الملكية واإنفاذها )فان ويينبيرغ، 2006: 26(.

وق���د ح�سدت تلك ال�سيا�سات تاأييدًا عل���ى الم�ستوى العالمي بفعل الدول الغربي���ة المتنفذة والموؤ�س�سات 
المالي���ة الدولية التي ذهبت اإلى اأن تلك ال�سيا�سات قادرة على تمكين االقت�ساديات النامية من النهو�س 
»واالنط���الق«. ولك���ن وراء تلك ال�سيا�س���ات ا�ستوطنت فر�سي���ة اأكثر جوهرية تتمحور ح���ول دور االأ�سواق 
وتحريكه���ا لحياة النا�س: حيث تحولت االأ�سواق اإلى المفت���اح لحل مجموعة مو�سعة من م�ساكل النا�س – 

وبخا�سة االقت�سادية ولكنها امتدت لتطال الم�ساكل ال�سيا�سة واالجتماعية كذلك:

اإن التو�س���ع ف���ي ا�ستخدام االأ�سواق يقلل م���ن ال�سغط على الن�سيج االجتماعي م���ن خالل جعل االن�سياع 
للقواعد ذاتها اأمرًا غير �سروريًا في اأي ن�ساط يحت�سنه ال�سوق. كلما تو�سع نطاق الن�ساطات التي يغطيها 
ال�سوق كلما قلت الق�سايا التي ت�ستدعي �سدور قرارات �سيا�سية �سريحة وبالتالي قلت �سرورة الح�سول 

على اتفاق )فريدمان، 1962: 24(.

اإن تركي���ز ميلت���ون فريدمان على »جعل االمتث���ال لنظام واحد اأمرًا غير �س���روري« يعرف عالقة ت�سورية 
معين���ة بين االأ�سواق والتنظيم االجتماعي والوعي ال�سيا�سي. حيث يعتبر االقت�ساد مف�سواًل بحكم طبيعته 
عن ال�سيا�سة، من خالل فتح االأ�سواق، يمكن تفكيك االأ�ساليب التنظيمية واالعتمادية المتبادلة التي كانت 
قائم���ة �سابق���ًا على اعتبار اأنها اأقل كفاءة وت�سكل عبئًا؛ ويمكن التقليل ب�سكل كبير من الحاجة للممار�سات 
ال�سيا�سي���ة و�سنع القرار ال�سيا�سي من خالل المب���ادرة اإلى عملية تمكن االأ�سواق من عملية انتقاء و�سفت 
باأنه���ا في نهايته���ا »فنية«. »ت�سمح االأ�سواق بتفكي���ك الم�ساكل ال�سيا�سية واالجتماعي���ة اإلى ق�سايا �سغيرة 

يمكن معالجة كل واحدة منها كل على حدا وعلى حد القول بطريقة خالية من الت�سميم ال�سيا�سي«.
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يق���ع في قاعدة المنطق الليبرالية الجديدة فر�سية م�سبق���ة مفادها وجود رعية م�ستقلة ذاتيًا وتعمل من 
اأج���ل منفعتها الخا�سة وتحقيق اأق�سى ما يمكن تحقيقه لنف�سها وتتفاعل بمفردها في تلك االأ�سواق لكي 
تدفعه���ا )اأي االأ�س���واق( قدمًا وت�سمن لها القدرة عل���ى التنظيم الذاتي على الم�ست���وى الجماعي. »ترى 
الليبرالي���ة الجدي���دة في حتمية قي���ام الفرد في ال�سع���ي وراء »الحري���ة االقت�سادية« على اأنه���ا االأ�سا�س 
الجوه���ري الذي يحقق »الحرية الكاملة«. ومن هنا فاإن دور الحكومة هو تحديد »قواعد اللعبة« وفي اأداء 

دور »المحكم في تف�سير وتنفيذ تلك القواعد التي يتم اتخاذ القرار ب�ساأنها.«

 ولكن ال يكون للحكومة راأي في تحديد ما هي هذه القرارات. )نف�س الم�سدر ال�سابق: 15(. ويجب اأن يتم 
تطبيق اأ�سلوب الحكم الذي يقوم »قدر الإمكان بالترويج لهذا النوع من الن�ساط الحر وزرع عادات منا�سبة 
بين الرعايا المخ�سعين للحكم تمكنهم من التنظيم الذاتي.« )هندني�س 2002 في ويليامز 2008:11(.

اإجماع ما بعد وا�شنطن  1.1.1
التجرب���ة المخيبة لالآم���ال التي ع�سفت ببلدان عدة تبن���ت المذهب الليبرالي الجدي���د اإبان الثمانينات 
والت�سعيني���ات م���ن القرن الما�سي اأف�س���ت اإلى بروز نظرة نقدي���ة للمذهب الليبرال���ي الجديد المت�سدد 
لتذه���ب اإل���ى ما ي�س���ار اإليه االآن با�س���م »اإجماع ما بعد وا�سنط���ن«. وقد ظهر وحي ه���ذا االإجماع على يد 
االقت�س���اد الجدي���د الموؤيد للموؤ�س�سات، والذي طرح حجة مفاده���ا اأن الموؤ�س�سات توؤدي دورًا حا�سمًا في 
االأداء االقت�س���ادي )هاري����س، 1995(. واأ�سبحت الممار�سات ال�سفافة والخا�سع���ة للم�ساءلة للحكومة 
والموؤ�س�س���ات �سرورة و�سرطًا م�سبقًا اإذا ما اأردنا لالأف���كار النيو-كال�سيكية »ال�سحيحة بحكم طبيعتها« 

النجاح واأخذ يدنا نحو »انطالقة« اقت�سادية.

تبن����ى اإجماع ما بع����د وا�سنطن المفاهي����م الجوهرية لليبرالي����ة الجديدة وطورها بغر�����س تحقيق ما �سرى 
االعتق����اد باأنه م�سارًا اأكثر ا�ستق����رارا للنمو؛ وهو م�سار افتر�س اأنه اأقل اعتم����ادًا على اإمالءات الموؤ�س�سات 
المالي����ة الدولي����ة ويخ����دم ب�سكل اأف�س����ل ال�سيا�س����ات المنغر�س����ة والمحت�سنة ل����دى الموؤيدي����ن الم�ستقرين 
اجتماعي����ًا/ طبقي����ًا. كان على المن�سمي����ن المحليين اأن »يمتلكوا« عمليات التنمي����ة الخا�سة بهم من خالل 
ماأ�س�س����ة نظام تحفي����ز منا�سب، بهذه الطريقة يمك����ن للمجتمع وحكومته اأن يتوجه����وا نحو م�سروع جماعي 

للتنمية والنمو.

بداأت الموؤ�س�سات على �ساكلة البنك الدولي ترى اأن فر�س التعديالت الموؤ�س�سية وتوافق ما بعد وا�سنطن 
يوؤدي اإلى »تحول كامل في كل ناحية من التنظيم المجتمعي«، دون اأن يقت�سر على الممار�سات الحكومية. 
ولك���ن االأخيرة تظل �سرورية ل�سمان كفاءة العملي���ة في قلب اأية �سيا�سة تنموية ت�سعى اإلى »اإيجاد واإنفاذ 

حقوق ملكية كفوؤة« )فوكوياما: 22 - 25(.
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جوزيف �ستيغليتز، كبير االقت�ساديين في البنك الدولي من 1997 – 2000 اقترح اأن المواطنين الذين 
�ستغطيهم ن�ساطات التنمية عليهم اأن ي�ساركوا في عمليات التنمية واأن يمتلكوها بحيث ت�ستطيع االأ�سواق 
اأن تعم���ل بكف���اءة اأكب���ر وبحيث يمكن تكوين مجتمع���ًا جديدًا من خالل االنتقائية ف���ي ال�سوق، من خالل 
تقوية امتالك المجتمعات المتلقية وم�ساركتها على االأقل بين الطبقات الم�ستقرة من المجتمع المتلقي، 

يمكن تقوية »راأ�س المال االجتماعي« وتعتبر«التنمية« عندها اأكثر ا�ستدامة. )�ستيغليتز، 1998(.

ويتح���ول القطاع الخا����س والدولة )القطاع الع���ام( والمجتمع والعائلة وحتى الف���رد جميعهم اإلى هدف 
لحواف���ز �سيا�سة التنمية م���ع اعتمادها المتالزم على انتقائية ال�سوق. القطاع الخا�س، كما هو الحال في 
هيئت���ه في اإجماع وا�سنطن ال�سابق، يظل المح���رك ال�سيا�سي للتغيير، ولكن دور الدولة يتعزز اأكثر، حيث 
تعتبر الدولة القوة المكملة والناظمة لت�سهيل تقليل تكاليف العمليات التبادلية. اأخيرًا يطرح اإجماع ما بعد 
وا�سنط���ن دمج كافة الطبقات في عملي���ة التنمية بينما يتم دمج النظام برمته �سمن راأ�س المال العالمي: 
»عل���ى كل م�ست���وى، يجب اأن تك���ون اال�ستراتيجية متناغمة م���ع البيئة التي تتج�سد فيه���ا، على الم�ستويات 

االأعلى واالأدنى. وتتج�سد تلك اال�ستراتيجيات كلها في بيئة عالمية دائمة التغير« )�ستيغليتز، 1998(.

النقد  1.1.2
تتعر����س مجموعة كبيرة من االأدبيات االأكاديمية اإلى نط���اق وا�سع من التاأثيرات ال�سلبية التي ولدتها تلك 
ال�سيا�س���ات عمومًا وف���ي �سياقات العالم الثالث خ�سو�س���ًا. يطرح كاماك فك���رة اأن �سيا�سات الموؤ�س�سات 
المالي���ة الدولية، وبخا�سة فيم���ا يتعلق بمكافحة الفقر، ت�سعى نحو »اإع���ادة ت�سكيل العالقات والموؤ�س�سات 
االجتماعية« في العالم النامي، بغر�س »تعميم وت�سهيل المراكمة العمالية والتراكم الراأ�سمالي على النطاق 
العالم����ي، وبناء �سيطرة راأ�سمالية بالتحدي����د من خالل الترويج للم�ساريع ال�سرعي����ة للم�ساركة المجتمعية 
وامت����الك البلد )للتنمية(« )كوماك، 2004:190(. ويقال باأن نية المانحين هي »ال�سبط اأكثر من كونها 

التمكين«، ويتفق مفكرون اآخرون على هذه النقطة )نف�س الم�سدر ال�سابق: 190؛ وليامز 1996(.

ي�ست���رك �سع���د فيلحو في تحليل �سبيه ولكنه ي�سع عملية مراكمة العمالة هذه في اإطار »الت�سديد على دور 
راأ����س المال على خم�سة م�ستويات وه���ي«: تخ�سي�س الموارد المحلية، واالندم���اج االقت�سادي العالمي، 

واإعادة اإنتاج الدولة، واالأيديولوجية واإعادة اإنتاج الطبقة العاملة )اأ�سعد- فيلحو، 2011(.

اأما ديفيد هارفي فيقراأ اآلة الليبرالية الجديدة على اأنها �سكل متقدم من اأ�سكال التراكم الراأ�سمالي الذي 
يت���م الت�سديد عليه با�سم ال���دول الغربية القوية التي ت�سارك با�ستمرار في محاولة لتحقيق اال�ستقرار في 
النظام الراأ�سمالي نف�سه الذي هو غير م�ستقر بطبيعته )اأزمة التراكم المفرط وتراجع معدلت الربح(. 
وهذا يدفع براأ�س المال اإلى ال�سعي وراء اأو ت�سنيع و�سائل جديدة للتراكم يمكن اأن تتخذ اأ�سكااًل عدة بما 
فيها التعديل المتالزم وخ�سخ�سة االأ�سول العامة والموارد والعمالة؛ والتحويل النقدي للتبادالت ونظام 

ال�سرائب وتعزيز نظام االئتمان )القرو�س(.
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يج���ب قم���ع البنى االقت�سادي���ة واالجتماعية وحتى ال�سيا�سي���ة التي كانت قائمة من قب���ل ب�سكل عنيف اأو 
ا�ستقطابه���ا بحيث يمك���ن التجهيز لحقول جدي���دة للتنمي���ة الراأ�سمالية وا�ستغالله���ا ودمجها في عملية 
التراك���م الراأ�سمال���ي. هنا تلعب الدول���ة دورًا جوهريًا موؤ�س�سيًا للتنظيم وال�سب���ط مدعومة ب� »�سيطرتها 

على العنف وتعريف ما هو قانوني« )هارفي، 2006: 145(.

اأم���ا تيموثي مت�سي���ل فيلفت االنتباه اإلى كيفية قي���ام ممار�سات التنمية الليبرالي���ة الجديدة بالتاأثير على 
المناط���ق ال�سبيهة بال�سرق االأو�سط حيث تتداخل ال�سلطة االقت�سادي���ة وال�سيا�سية ب�سكل متقارب للغاية 
)ميت�س���ل، 2002(. ا�ست�س���ارات وممار�سات و�سيا�سات الموؤ�س�سات المالي���ة الدولية والحكومات الغربية 
تخف���ي وتتجاه���ل »الدائرة الريعية« للقط���اع الخا�س و�سلتها بالنخ���ب الع�سكري���ة وال�سيا�سية. االإ�سالح 
االقت�سادي لل�سوق الحر هو في الواقع اأكثر من مجرد »تعديل معقد لل�سبكات المت�سلة ودمج لعدة اأ�سول 
ممتل���كات و�سلط���ات قانونية وم�سادر معلوم���ات وتدفق االإي���رادات«، تخدم النخب )الم�س���در ال�سابق: 
281(. هذا ي�سهم في راأ�س المال والت�سكالت االجتماعية الذكورية الجديدة المالزمة له التي تبحث عن 

م�س���ارات لتحقيق اأرباح �سريعة تركز على االقت�ساديات ف���ي قطاعات مثل ال�سياحة والعقارات واالأغذية 
والم�سروبات – �سكل من التنمية غالبًا ما ي�سمى ب »راأ�سمال الكازينو )المقامر( )�سفرانج، 1986(.

يرك���ز جام���ي بيك واآدم تكيل على كيفية عمل اأجندة التنمي���ة الليبرالية الجديدة الإعادة تعريف »قواعد« 
التناف����س بي���ن الم�ستويات المحلية وت�سكي���ل »اأنظمة القيا�س الت���ي يقا�س بموجبه���ا التناف�سية االإقليمية 
وال�سيا�سة العامة واأداء ال�سركات اأو االإنتاجية االجتماعية« )بيك، وتكيل، 2002: 387(. اإن هذه القدرة 
على العمل على االإطار الحا�سن الذي تحدث فيها الو�ساطة من خالل العالقات بين الم�ستويات المحلية 
التي توؤثر حتمًا على التوازن ال�سيا�سي واالقت�سادي لبيئته. حيث يعاد تكوين العالقات االجتماعية »على 
�سكل قراءة عنيفة لحتميات ال�سوق التناف�سي« )نف�س الم�سدر ال�سابق: 5-384(. بينما في الوقت ذاته 
»تك���ون اأنظمة الحك���م الليبرالي الجديدة م�سلل���ة ب�سكل محير« )نف�س الم�س���در ال�سابق: 400(. وهذه 
ال�سلطة غير البارزة للعيان على ما يبدو والتي تمار�سها االأجندة الليبرالية الجديدة على رعاياها، توؤدي 
اإل���ى تميي���ز اجتماعي و�سيا�سي م���ع �سرذمة وحالة من الن�س���از ال يمكن فهمها اإال من خ���الل اإعادة ن�سج 
تلك القطع المتناث���رة مع بع�سها البع�س لت�سكل منطقا �ساماًل لليبرالية الجديدة ولالأجندات ال�سيا�سية 

واالقت�سادية والجيو– ا�ستراتيجية المحركة من ورائها.
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الأرا�ض���ي  ف���ي  الجدي���دة  والليبرالي���ة  ال�ضيا�ض���ي  القت�ض���اد   1.2
الفل�ضطينية المحتلة

اإن المفاهي���م المحرك���ة لليبرالية الجديدة، ف���ي ال�سيغتين الم�سكلتين لها في اإجم���اع وا�سنطن واإجماع 
م���ا بعد وا�سنطن، مع االنتق���ادات المرفوعة �سدهما، لها �سلة كبيرة بالحالة ف���ي االأرا�سي الفل�سطينية 
المحتل���ة اإبان �سع���ود عملية ال�س���الم )1993-2000( و�سقوطه���ا )2000-2004( ومحاولة اإحيائها 
)2005-حت���ى وقتنا الحا�سر( في ظل حكومة فيا����س/ اأبو مازن. خال�سة القول هنا اأن عملية ال�سالم 
برمته���ا ق���د بني���ت بطريقة تن�سجم م���ع مفاهيم التنمي���ة النيو– ليبرالي���ة �سواء في نهجه���ا ال�سمولي اأو 

ال�سغير في التعامل مع ت�سوية »النزاع«.

تحول���ت االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة اإل���ى »مختبر لتكنولوجي���ات ال�سيطرة« )فايزم���ان، 2007(، ال 
تقت�س���ر فيه االختبارات على تجرب���ة التكنولوجيات الع�سكرية بل تمتد لتط���ال اأ�سلوب الحكم والهند�سة 
االجتماعي���ة وعملية الماأ�س�س���ة المتج�سدة التي يتم اختبارها م�سبقًا على ي���د ممار�سين رفيعي الم�ستوى 
له���ذه االأجندة. م���ن هنا فاإن »التكوي���ن المعماري لالحت���الل االإ�سرائيلي يمكن اعتباره عل���ى اأنه ت�سريع 
للعمليات ال�سيا�سية العالمية االأخرى، ح�سب اأ�سواأ �سيناريو للعولمة الراأ�سمالية و�سقوطها المكاني« )نف�س 

الم�سدر ال�سابق: 9 - 10(. 

النظ���ام ال�سيا�سي الحالي الذي يعمل فيه الفل�سطينيون في االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة اأن�سئ كواحد 
من وظائف اأجندة الواليات المتحدة النيو– ليبرالية العالمية المو�سعة، التي اعتبرت ا�ستخدام مفاهيم 
الليبرالي���ة الجدي���دة على كل م�ستوى من م�ستوي���ات �سيا�ستها وم�ساعداتها وكذل���ك على الم�ساعدة التي 

تقدمها عنا�سر اأخرى من مجتمع المانحين اإلى المنطقة.

 فه����م كيفي����ة ن�سوء هذا الو�سع واإلى اأي اأثر حتمي لغايات ا�ستيعاب كي����ف ولماذا تبدو التنمية في االأرا�سي 
الفل�سطيني����ة المحتلة كما ه����ي، فقط عبر الفهم االقت�س����ادي ال�سيا�سي الجوه����ري لليبرالية الجديدة في 
االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة، يمكن اقتراح البدائل الممكنة لمحور التنمية النيو – ليبرالي القائم حاليًا.

القت�ض���اد ال�ضيا�ضي لن�ض���وء الليبرالية الجديدة في الأرا�ضي الفل�ضطينية   1.2.1
المحتلة

لم تخلق الليبرالية الجديدة من العدم، بل تعمل من خالل عنا�سر مفعلة لها، تقف وراءها الدول الغربية 
القوي���ة التي تقود تلك ال�سيا�سات وبوجود اأطراف محرك���ة على الم�ستوى االأدنى دورها اأن تكون القنوات 
المو�سل���ة التي تتج�سد فيها تل���ك ال�سيا�سات على االأر�س ومن خالل الموؤ�س�س���ات )الدولة( وممار�ساتها 

و�سبكاتها ذات ال�سلة.



14

 لك���ي نفهم ال�سياق الفل�سطيني في جزئيته المتعلقة بالليبرالي���ة الجديدة يعني اأن نفهم مكانة االأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة في حركة التوازن االأ�سمل للقوى تجاه م�سالح راأ�س المال العالمي، فقط عندما يتم 
ذلك، �سن�ستطيع اأن نفهم كيفية حدوث ممار�سات الليبرالية الجديدة في كافة اأرجاء االأر�س الفل�سطينية 
المحتلة من خالل جعل حكومة مازن/ فيا�س قادرة على ذلك كما يمكننا اأن نرى ما هي البدائل االأخرى 

التي يمكن طرحها.

و�س���ف كل م���ن اأ�سقر، واأمين وهارف���ي ب�سكل كاف كي���ف اأن ال�سرق االأو�سط ي�سكل ج���زءًا من »المحيط 
الم�سيط���ر عليه« في »العالق���ة الثالثية« )الواليات المتح���دة، اأوروبا الغربية والو�سط���ى، واليابان( واأنه 
يخ���دم م�سلحة جي���و ا�ستراتيجية معينة بالن�سبة لتلك القوى ب�سبب »ثروت���ه النفطية، وموقعه الجغرافي 
ف���ي قلب العال���م القديم، وكونه ي�س���كل بطانة ناعمة للنظ���ام العالمي« )اأمي���ن، 2004(. يلتقط هارفي 
االأهمي���ة الم�سخم���ة لهذه المنطقة من حيث تراكم راأ�س المال حيث اقت���رح اأن »من ي�سيطر على ال�سرق 
االأو�س���ط ي�سيطر على موطن النفط العالمي ومن ي�سيطر على موط���ن النفط العالمي ي�ستطيع ال�سيطرة 
عل���ى االقت�س���اد العالمي، اأقله في الم�ستقبل القري���ب« )هارفي، 2006: 19(. ي�سي���ف اأ�سقر اأن اإعادة 
تدوي���ر دوالرات النفط لردها اإلى الخزن���ات الغربية من خالل �سراء المعدات الع�سكرية وم�ساريع البناء 
وا�ستثم���ارات الودائع الم�سرفية ف���ي الخزانة واالأوراق المالية يلعب اأي�س���ا دورًا مهمًا في الدعم المالي 

والمحافظة على ا�ستقرار اقت�ساد الدول االأوروبية )اأ�سقر، 2004: 34-33(.

وم���ن هن���ا اأ�سبح تعزيز وب�سط ال�سيطرة المو�سع على كامل ال�سرق االأو�س���ط هدفًا رئي�سًا لمرحلة ما بعد 
الح���رب العالمي���ة الثانية بالن�سبة للواليات المتح���دة مما اأف�سى اإلى قمع اأي ن�س���وء لميول �سيا�سية تهدد 
ه���ذا االأمر )ال�سيوعية ال�سوفييتية، االأممي���ة، القومية العربية/ االإيرانية، التو�س���ع االإ�سالمي وغيرها(. 
»فالعال���م العربي الغني والقوي والحديث ي�ستدعي الت�سكيك ف���ي حق الغرب في التنعم بموارده النفطية 

التي تعتبر �سرورية لتوا�سل الهدر المرتبط بالتراكم الراأ�سمالي« )اأمين، 2004(.

وبرزت اإ�سرائيل ك� »ورقة ا�ستراتيجية رابحة« في هذه االأجندة بعد هزيمتها �سنة 1967 للزعيم العربي 
الكبي���ر نا�سر، وللزح���ف ال�سوفييتي الذي ت�سارع اإلى المنطقة في تلك الفت���رة. كما تمكنت اإ�سرائيل من 
لع���ب »دور ع�سكري ككل���ب حرا�سة للم�سالح االإمبريالي���ة في المنطقة«، بينما »ح�س���دت وا�سنطن على 
مناف���ع �سيا�سي���ة في اأعين ال���دول العربية من خالل الظهور كما لو كانت القاب�س���ة على �سل�سلة عنق كلب 

الحرا�سة هذا« )اأ�سقر، 2004: 19(.

بعد حرب الخليج �سنة 1991، �سعت الواليات المتحدة اإلى تعزيز موقعها المهيمن الذي حفرته لنف�سها 
ف���ي ال�سرق االأو�سط على امتداد الخم�سين �سنة ال�سابقة وذل���ك في موؤتمر مدريد )اإطار ت�سوية ال�سراع 
االإقليم���ي من اأج���ل ال�سالم العربي – االإ�سرائيلي( وعملية ال�سالم في اأو�سل���و )بالن�سبة لت�سوية ال�سراع 
الفل�سطيني االإ�سرائيلي(. ان�سجم �سياق هذه البنية االأخيرة ومحتواها مع خطط اإ�سرائيل اال�ستراتيجية 
بع���د 1967 بالن�سب���ة لالأرا�سي الفل�سطيني���ة المحتلة )والتي تع���رف بخطة األون(، وه���ي خطة و�سعت 
للمحافظ���ة على )الهوية »ال�سهيوني���ة« »اليهودية-الديمقراطية«( االأيديولوجي���ة وعلى الم�سالح الجيو 
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ا�ستراتيجي���ة )ال�سيطرة عل���ى االأر�س والموارد في المنطق���ة الفل�سطينية المحتل���ة( )اأ�سقر، 2004(. 
�سمح���ت عملي���ة ال�سالم بظهور مرحلة جديدة في التو�سع الكولونيال���ي ال�سهيوني الذي انفتح بم�سادقة 
�سريح���ة م���ن الواليات المتح���دة ما اأدى اإل���ى قيام اإ�سرائي���ل بم�ساعفة ع���دد الم�ستوطني���ن اليهود في 
االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة في �سبع �سنوات فقط )1993-2000( وبهذه الطريقة، تكون »اإ�سرائيل 
والقوى الغربية الداعمة لم�سروعها، قد فر�ست حالة حرب دائمة في المنطقة«، بينما كانت تدعم عملية 

ال�سالم )اأمين، 2004(.

ف����ي الوقت ذات����ه، راأت الوالي����ات المتحدة اأن االآف����اق بعيدة المدى لعملي����ة ال�سالم العربي����ة/ الفل�سطينية 
االإ�سرائيلي����ة ت�س����كل فر�سة للعم����ل الحقا على اإن�ساء »�س����رق اأو�سط جديد« من خالل اإب����رام اتفاقية تجارة 
ح����رة �سرق اأو�سطية بين مختلف االأطراف العربية في المنطقة. )هنية، اأ، 2008( كان م�سطلح »ال�سرق 
االأو�س����ط الجديد« قد ظهر اأ�سال ك�سعار رفعه رئي�س ال����وزراء االإ�سرائيلي ال�سابق �سمعون بيري�س )بيري�س، 
1993( وق����د لع����ب دورًا هامًا ف����ي الراأ�سمالي����ة االإ�سرائيلية الداعم����ة لعملية ال�سالم ف����ي مراحلها االأولى 

)هنية، 2003؛ بيليد، 2008؛ نيتزان، 2002(. حيث يكون دور دول الخليج توفير راأ�س المال بينما ترفد 
ال����دول العربي����ة االأفقر هذا النظام بالعم����ال، رغم عدم ظهور ثمار لتلك الخطط فق����د تم ت�سور االأرا�سي 
الفل�سطينية المحتلة على اأنها الم�ساحة االنتقالية التطبيعية بين اإ�سرائيل والعالم العربي )هنية، 2008(.

كان لدى اإ�سرائيل م�سالح ليبرالية جديدة خا�سة بها على المحك في اتفاقيات اأو�سلو وتاأطيرها وبخا�سة 
ف���ي بروتوكول باري�س االقت�سادي ل�سن���ة 1994. و�سف نيتزان وب�سلر كيفية �سعي الت�سكالت الراأ�سمالية 
االإ�سرائيلية لالن�سالخ عن حا�سنتها التي تغذيها الدولة اال�سرائيلية واقت�سادها الحامي، ولالندماج في 
راأ�س المال الم�سيطر، دعمت اتفاقيات اأو�سلو »البوابة االأمامية ال�سيا�سية« لحدوث هذا التحول و�سمحت 
بتفكي���ك المقاطعات العربية االأولوية والثانوية واإزالة �سوابط اإ�سرائيل الخا�سة على راأ�س المال، »كانت 

االأرباح �ستتحقق من خالل اأ�سواق مفتوحة لكل من ال�سلع والب�سائع عو�سا عن الحرب وال�سراع«.

انك�س���ار عملي���ة ال�سالم �سن���ة 2000 تحت وطاأة تناق�ساته���ا العديدة اأدت اإلى ان���دالع حقبة جديدة من 
العن���ف والدم���ار ا�ستمرت لفت���رة طويلة �سارفت على خم�س �سن���وات. قدرة راأ�س الم���ال االإ�سرائيلي على 
التراكم على اأ�سا�س اإعادة مو�سعة نف�سه في تخ�س�ساته التقليدية في التكنولوجيات الع�سكرية وال�سراع 
تع���ززت خا�س���ة في ظل �س���ن الواليات المتحدة ل‘ح���رب عالمية عل���ى االإرهاب’ بعد اأح���داث 11 اأيلول 
2001. اأما النخبة االإ�سرائيلية التي كانت اأ�ساًل موجهة وتزداد اندماجًا مع راأ�س المال المهيمن بف�سل 

عملي���ة ال�سالم فل���م يكن لها م�سلحة في موا�سل���ة ال�سعي وراء نهاية لل�سراع م���ع الفل�سطينيين والعالم 
العربي الأنها لم تكن تندرج اأ�ساًل تحت الم�سالح المت�سورة الجيو ا�ستراتيجية واالقت�سادية لل�سهيونية 
االأيديولوجي���ة – حيث كانت االأخيرة تعم���ل ب�سكل متزايد على ت�سويب الم�س���اكل التي م�ست بالتما�سك 
االجتماع���ي في اإ�سرائي���ل ب�سبب تبع���ات الليبرالية الجديدة محلي���ًا، ولم تكن تندرج اأي�س���ًا تحت البيئة 

ال�سيا�سية/ الوطنية الم�سحونة في االنتفا�سة الثانية )هونيغ – بارن�س، 2007(.
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انهيار »عملية ال�سالم« وما �ساحبها من توا�سل الدعم الغربي للنظام الزبائني المنتفع منه في اإ�سرائيل، دفع 
بالحكومات الغربية والموؤ�س�سات المالية الدولية على االإ�سراع في خطط بناء الدولة الفل�سطينية. واعتبر بناء 
الدولة طريقة لتهدئة مطالب التحرر الوطني الفل�سطيني بينما كانت ت�سهم في خلق نظام موؤ�س�سي اندمج مع 

الدور االقت�سادي وال�سيا�سي واالجتماعي الذي يفتر�س بالفل�سطينيين اأن يوؤدوه في ال� )ال( نظام االإقليمي.

وتح���ول »بن���اء الدولة« اإلى الف�ساء الم�سترك ال���ذي تمكنت فيه الحكومات الغربي���ة والموؤ�س�سات المالية 
الدولي���ة وقي���ادة منظمة التحرير الفل�سطينية من اإيجاد اأر�سي���ة م�ستركة. ولكن في الوقت ذاته اأحجمت 
الحكوم���ات الغربي���ة والموؤ�س�سات المالي���ة الدولية عن ممار�سة اأي �سغط �سيا�س���ي حقيقي على اإ�سرائيل 
بغي���ة اإن�ساء دولة فل�سطينية فعاًل م�ستقلة وب���داًل من ذلك دعمت �سيا�سات اإ�سرائيل االإحتاللية من خالل 
ف�سله���ا ف���ي فر�س رقابتها على �سيا�س���ات اإ�سرائيل اال�ستيطانية وجرائم الح���رب المتكررة التي ترتكبها 
تلك الدولة. وقد اأبرز هذا للعيان اختالف الفهم بين الروؤية الفل�سطينية وروؤية الحكومات الغربية لحالة 
الدول���ة، بالن�سبة للجبه���ة االأولى فاإن الدولة الفل�سطيني���ة تعني اأن تكون الخطوة االأول���ى اإنهاء االحتالل 
وتنفي���ذ تقرير الم�سي���ر الوطني. اأما بالن�سب���ة للمجموعة الثانية ف���اإن الدولة تعني اإن�س���اء الموؤ�س�سات، 
االأنظم���ة االأمنية والحوافز التي تلزم هذا النظام لتعزيز اأمن اإ�سرائيل واالأمن االقت�سادي للفل�سطينيين 
)اأقل���ه بين »القطاع الخا����س«( على اأمل اأن يوؤدي هذا اإلى اال�ستقرار ال�سيا�س���ي، دعم الم�سار ال�سيا�سي 
ال���ذي تبن���اه فيا�س/اأبو مازن على ح�س���اب حكومة حما����س المنتخبة ديمقراطيًا اعتب���ر كطريقة للدول 
الغربية لتتحالف مع جناح من الحركة الوطنية ولم تر تناق�سا على الم�ستويين االأيديولوجي اأو ال�سيا�سي 
مع هذه االأهداف نظرًا الأن جناح اأبو مازن/ فيا�س اآمن اأي�سًا بالتنمية االإقليمية الليبرالية الجديدة وقد 

اعترف م�سبقًا باإ�سرائيل في اإطار حل الدولتين ورف�س نهج المقاومة الموجهة في التحرر.

م���ن ه���ذا المنطلق ال بد من روؤية الليبرالية الجديدة في االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة على اأن لها دورًا 
مزدوج���ًا: فمن جهة هناك االأهمية ال�سمولي���ة والجيو ا�ستراتيجية للق�سية الفل�سطينية في مواجهة كذب 
الغ���رب في اأهميتها ال�سيا�سية وهناك عامل قوى زعزعة/ اال�ستق���رار تجاه اإ�سرائيل والمنطقة. لذا كان 
الهدف وراء التدخالت الليبرالية الجديدة المدعومة من الغرب هو خدمة ما يتحول في النهاية اإلى ريع 

�سيا�سي واإن كان �سلبيًا – الق�ساء على التطرف.

 من جهة اأخرى تتم اإدارة الريع ال�سيا�سي من خالل توفير اأنظمة ريعية اقت�سادية )م�ساعدات المانحين 
ف���ي االأرا�س���ي الفل�سطيني���ة المحتلة( على اأم���ل اأن يتم طرح التطلع���ات بعيدة الم���دى ال�ستخراج الريع 

االقت�سادي – اإن لم يكن في فل�سطين ب�سكل مبا�سر، ففي المنطقة كلها، وهذا هو االأهم.
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الليربالية اجلديدة يف امليدان  .2

ال�ضلطة الفل�ضطينية و»التنمية الوطنية«  2.1
اإن ر�س���م ح���دود الليبرالي���ة الجديدة ف���ي فل�سطين اأمر معق���د بفعل اأ�سئل���ة فل�سفية لها عالق���ة باالإطار 
المرجع���ي الذي ننطلق منه. فمن اأي ناحية �سوف نقوم بتحليل �سيا�سات الليبرالية الجديدة؟ وهل االأمر 
بتل���ك الب�ساطة، فعلى �سبيل المثال اإذا قمنا بمقارنة قائمة جون ويليام�سون للمفاتيح الع�سرة لل�سيا�سات 
الليبرالي���ة الجديدة مع خطط حكومة فيا�س لنرى مواطن ال�سبه بينهما؟ هل يتعلق االأمر بالنظر اإلى ما 
يقوم به البنك الدولي من حيث التنفيذ والترويج الأفكار اإجماع ما بعد وا�سنطن الخا�سة بالحكم الر�سيد 

وال�سفافية، من خالل موؤ�س�سات حكومية فاعلة؟

رغم اأهمية هذه النواحي في عر�س االآثار التي تج�سد الليبرالية الجديدة، اإال اأن هذا النهج يظل قا�سرًا 
عن اإيجاد تف�سيرات مر�سية للو�سع القائم بدون فهم البعد ال�سيا�سي – االقت�سادي ال�سالف الذكر دون 
اإدخاله في عملية التحليل. وكما و�سحنا �سابقًا »التحرك الدولي لتج�سيد الليبرالية الجديدة في ال�سياق 
الفل�سطين���ي هو اأمر يتعلق با�ستخراج الريع ال�سيا�س���ي، فالحكومات الغربية والموؤ�س�سات المالية الدولية 
ت�ستثم���ر ب�س���كل اأ�سا�سي في م�سروع �سيا�س���ي – ولي�س فقط في م�سروع اقت�س���ادي، والذي رغم اأهميته، 
ياأت���ي بالمنزل���ة الثانية من حيث االأه���داف ق�سيرة ومتو�سط المدى التي تدعمها تل���ك القوى وتي�سر لها 
تل���ك ال�سيا�سات اأ�سال«. فالم�ساع���دات الدولية الموجهة لالأرا�سي الفل�سطيني���ة المحتلة ال تركز اأ�سا�سًا 
على ا�ستخراج الموارد الطبيعية اأو على ا�ستغالل العمالة اأو على تخفيف االأنظمة التي ي�سعها االقت�ساد 
الذي توجهه ال�سادرات، كما هو الحال »المتعارف عليه بالعادة« في تج�سيد الليبرالية الجديدة في كافة 

اأرجاء اأفريقيا واآ�سيا و اأمريكا الالتينية. 

ال يوج���د ف���ي ال�سفة الغربية اأو قطاع غزة �س���وق ا�ستهالكي كبير ب�سكل خا����س، فمعظم �سكان المنطقة 
فق���راء وغي���ر قادرين على �س���راء المنتجات التي يت���م ت�سنيعها في الوالي���ات المتح���دة. اإذا الليبرالية 
الجدي���دة ف���ي فل�سطين هي اأمر �سيا�س���ي بحت: تحقيق االأم���ن الإ�سرائيل حليفة الغ���رب وتهدئة الق�سية 
الفل�سطيني���ة المتم���ردة )بو�سائل اقت�سادية اأو ع�سكرية اإذا لزم االأمر م���ن خالل اإ�سرائيل( وال�سماح ب 
»�سي���ر العم���ل كالمعتاد« في كافة اأنحاء م���ا تبقى من العالم العربي )وبخا�س���ة ا�ستخراج النفط والعبور 
االآمن على طرق التجارة(، واإن اأمكن التو�سع داخل المنطقة للو�سول لالأ�سواق العربية )منطقة التجارة 

الحرة في ال�سرق االأو�سط(.

اإذا م���ا تو�سلن���ا لهذا الفهم فانه يجب روؤية ال�سلطة الفل�سطيني���ة و�سيا�ساتها في �سوء اآخر، كونها الناتج 
المبا�س���ر للم�ساع���دة المالية الت���ي تقدمها الحكوم���ات الغربية والم�س���ورة الفنية والعقوب���ات ال�سيا�سية 
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وبم�سادق���ة القوة االإ�سرائيلية المحتلة، لقد اأن�سئت ال�سلطة الفل�سطينية �سنة 1994 من البقية المتبقية 
م���ن منظم���ة التحرير الفل�سطينية المترهلة وح�سلت على تموي���ل و�سالحية منقو�سة تقت�سر على بع�س 

العمليات التي تخدم االأهداف الليبرالية الجديدة الإ�سرائيل والداعمين لها في الغرب.

 كان اإدوارد �سعي���د ق���د انتقد منذ اأمد بعيد اتفاقيات اأو�سلو لكونها تتعل���ق ب »الحكم الذاتي« حيث تعمل 
فيه���ا ال�سلطة الفل�سطينية كجهاز متعاقد من الباطن مع االحت���الل االإ�سرائيلي على م�ستويين اأ�سا�سيين 
وهم���ا: »االأمن« )للمواطنين والم�ستوطنين االإ�سرائيليين وللجي�س االإ�سرائيلي وغيره( والم�ستوى االإداري 
)اأي ما يتعلق بال�سحة والتعليم والخدمات االأ�سا�سية وغيرها( )�سعيد، 1995(. ويظل علينا القول اأنه 
ينبغ���ي ق���راءة التعاقد من الباطن مع االحتالل – في هذه الحالة، ع�سكريًا واإداريًا – على اأنه يتوافق مع 
تج�سي���د الليبرالية الجديدة الأنه يف�س���ي اإلى ا�ستخراج الريع )ال�سيا�سي( بال���ذات الذي اعتبر �سروريا 
الإح���داث العملي���ات ال�سمولية للتكدي����س االقت�سادي الليبرال���ي الجديد وا�ستخراج الري���ع على الم�ستوى 

االإقليمي وفي الواقع على الم�ستوى العالمي. 

ي�ستن���د ه���ذا الفهم اإلى لم ال�سمل ما بي���ن االقت�سادي وال�سيا�سي ويتم تق�سيم���ه ب�سكل �سناعي من خالل 
الن�سب���اط القت�سادي تحت التيار ال�سائد. كما اأنه ي�ستند اإل���ى مفهوم اأن الدول الغربية القوية ت�ستخدم 
اأدوات مختلف���ة لتعزي���ز م�سالحه���ا اال�ستراتيجي���ة ب�س���كل اأكبر، وه���ذا ي�سم���ل ال�سيا�س���ات االقت�سادية 
)الليبرالية الجديدة(، وال�سيا�سات الع�سكرية )الحرب(، وال�سيا�سات الع�سكرية من الباطن )ال�سيا�سات 
الع�سكري���ة لل���دول الزبائن( وال�سيا�س���ات االقت�سادية من الباط���ن )الليبرالية الجديدة ف���ي الموؤ�س�سات 
المالية الدولية(. ولكن يجب النظر اإلى كل هذه المكونات على اأنها تعبير عن نف�س الم�سالح الراأ�سمالية 

المحددة للدول نف�سها مع تكييفها ح�سب ظروف معينة.

اإن ا�ستخ���دام قيادة منظم���ة التحرير الفل�سطينية الت���ي تتبنى »ملكية« هذا الم�س���روع بدال من ا�ستقدام 
�سري���ك من الباط���ن من خارج النظام ي�سي���ف اأ�سداء لحتمي���ة »االنتماء الإجماع ما بع���د وا�سنطن، من 
المالح���ظ هنا النجاح في المحافظة على نظام اقت�سادي و�سيا�سي وربما نرى في الواقع ا�ستقرارًا اأكبر 
عندم���ا تت���م اإدارة ال�سيا�س���ات االقت�سادية من خالل قوى محلية/ من داخل النظ���ام ترى اأن م�سالحها 
مرتبط���ة بنج���اح تل���ك الم�ساري���ع ب�سكل ع���ام، ويتم كل ه���ذا بينما تظ���ل ال�سيط���رة الفعلي���ة – والواقع 

اال�ستعماري – مالزمًا لهذا النظام.

عندما ننظر لالأمور بتلك العين، وطالما اأن ال�سلطة الفل�سطينية تراعي المرتكزات والمحددات والنطاق 
االخت�سا�س���ي الأ�سا����س التفوي����س الموؤ�س�س لها )اإع���الن المب���ادئ، بروتوكول باري�س، وغي���ره( فاإنها ال 
ت�ستطي���ع اأن تتفادى تج�سيد جهاز ليبرالي جديد، ب�سبب موقعها الو�سيط بين القوة اال�ستعمارية المحتلة 
وال�س���كان الم�ستعَمري���ن القابعين تحت االحتالل، وبدون اأن تن�سق عن مح���اور الف�سل الجغرافي الثابت 
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)مناط���ق اأ وب وج؛ والف�س���ل بين ال�سف���ة الغربية وقطاع غزة(؛ واالأمن )»التن�سي���ق االأمني«( وال�سركاء 
االقت�ساديي���ن )بروتوك���ول باري�س( التي تقيد العمل الوظيفي لل�سلط���ة الفل�سطينية في نطاق معين تظل 

طبيعة جهاز ال�سلطة الفل�سطينية هي الكيان المتعاقد من الباطن مع هذه الليبرالية الجديدة.

فق���ط عندما يتم ا�ستيعاب هذه الطبيعة البنيوية لل�سلطة الفل�سطينية ن�سبح قادرين على دار�سة التوجه 
المح���دد لنهج التنمية ال���ذي تعتمده ال�سلطة الفل�سطينية. فتحليل المح���ور التنموي لل�سلطة الفل�سطينية 
بمع���زل عن فهم لموقعها في البنيان الكامل ي�سابه تحليل المهام االإدارية والت�سييرية للعبيد في اقت�ساد 
م���ا قب���ل الحرب في الواليات المتحدة – كيف يمكن �سراء واإبع���اد واإطعام وتوفير الك�سوة و�سبط �سلوك 
واإدارة العبي���د وغي���ر ذل���ك – بدون تقييم دوره���م في بناء االإنتاج. بكلمة واحدة ه���ذا التحليل ينظر اإلى 

الغابة بدون اأن ياأخذ االأ�سجار بالح�سبان.

له���ذا ال�سب���ب، من الحتمي اأن نتذكر اأن اأي نموذج فل�سطيني للتنمية يعمل �سمن هذا االإطار. وهذا يعني 
اأن���ه من ال�س���روري اأي�سا اأن نقر باأنه ب�سبب وج���ود هذا االإطار الفوقي، ف���اإن االأدوات االأ�سا�سية الالزمة 

لتبني خطة تنمية �ساملة هي بب�ساطة غير متوفرة في اأيدي الفل�سطينيين.

كما ذكر م�ستاق خان، »في حين اأن ال�سلطة الفل�سطينية قد حازت على �سالحية ممار�سة العمل ال�سرطي 
عل���ى �سكانه���ا، فاإنها غير قادرة عل���ى ممار�سة العمل ال�سرط���ي على حدودها والتفاو����س على اتفاقيات 
تج���ارة م�ستقلة؛ فهي لم تح�سل على عملتها الخا�سة وال ت�ستطيع منح مواطنة محددة. نتيجة لذلك ظل 
بقاوؤه���ا االقت�س���ادي وعالقاتها مع العالم محكومة من خ���الل اإ�سرائيل بطرق غالبا م���ا تزيد �سوءًا من 

الو�سع اله�س اأ�سال لكثير من الفل�سطينيين« )خان وجقمان 2004(. 

وق���د عرف الخالدي و�سمور اأي�سًا ه���ذا الموقع اله�س المحدود من حيث غياب »م�ساحة �سيا�سة« منا�سبة 
هذه الحالة لتنفيذ ال�سيا�سات الليبرالية الجديدة: – في 

»ال�سلط���ة الفل�سطيني���ة محرومة م���ن اأدوات ال�سيا�سة الالزم���ة لتمكينها من تنفيذ 
الرزم���ة الكاملة لمعظ���م ال�سيا�س���ات الليبرالية الجدي���دة المتعارف عليه���ا. ]...[ 
ب���دون بنك مركزي ف���اإن ال�سلطة الفل�سطيني���ة ال تحظى بو�سيل���ة لتخفي�س معدالت 
الفائ���دة والت�سخ���م اأو و�سع معدالت تناف�سية ل�سرف العمل���ة لدعم اإجراءات النمو 
االقت�س���ادي المرتكز على الت�سدير الذي ياأتي في الو�سفات التي يقدمها البرنامج 
الليبرال���ي التقلي���دي الجدي���د. وبنف����س ال�ساكلة، ف���اإن التزامها ببروتوك���ول باري�س 
االقت�سادي يعني اأنها ال ت�ستطيع اأن تقوم ب�سكل م�ستقل بتخفي�س معدالت التعرفة اأو 
�سرائب القيمة الم�سافة ما يعني اأن تحريرها للتجارة يجب اأن يقتفي اأثر اإ�سرائيل. 
]...[. واق���ع احت���الل اإ�سرائيل وموا�سلة م�سادرتها لالأر����س ممزوجًا مع محدودية 
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والية ال�سلطة الفل�سطينية يعيق اأي�سًا ال�سعي الكامل وراء ما هو اأي�سًا و�سفة �سيا�سة 
اأخرى )للموؤ�س�سات المالية الدولية( وهي حماية حقوق الملكية وتنفيذ تلك الحقوق 
ب�س���كل معرف تمامًا وهي ما يعتبر �سرطًا م�سبقًا للبيئ���ة ال�سديقة لال�ستثمار والتي 
يت���م اعتبارها على اأنها �سيا�س���ة اقت�سادية ليبرالية جديدة. اأي بعبارة اأخرى، مهما 
كانت جه���ود ال�سلطة الفل�سطينية في عر�س ال�سفة الغربي���ة على اأنها وجهة جاذبة 
لال�ستثمار ومهما حاول توني بلير الح�سول على موافقة اإ�سرائيل على هذا الت�سريح 

اأو ذاك لتنفيذ الم�ساريع، تظل اإ�سرائيل هي القاب�سة على مفاتيح اللعبة كلها.«

خطط التنمية الفل�ضطينية  2.2
في هذا ال�سياق اإلى اأي حد يمكن اأن يكون هناك جدوى من الحديث عن خطط التنمية وانتمائها لمنطق 

الليبرالية الجديدة؟ 

ال يمك���ن االإجابة عل���ى هذا ال�سوؤال ب�سكل تخيلي. فمكان ال�سلط���ة الفل�سطينية في �سرح جهاز الليبرالية 
الجدي���دة ال ي�ستبع���د �سرورة تحليل التبع���ات ال�سيا�ساتية االأكث���ر تحديدًا لخطط التنمي���ة الفل�سطينية. 
ف���ي الواقع ف���اإن معرفة التكوين والنطاق الجغرافي االأكثر تج�سي���دًا لليبرالية الجديدة القائمة في جميع 

�سيا�سات التنمية تمدنا باأ�س�س اإ�سافية للت�سكيك في منطقها وعك�سه )اأي المنطق(.

 كما تزودنا باأ�سا�س لمقارنة المعلومات والتحليل مع مناطق جغرافية اأخرى وهذا ي�سيف قيمة في عملية 
وحمالت التوعية، في الوقت ذاته يجب اأن يتم هذا دائمًا �سمن اإطار فهمنا لمكانة االأرا�سي الفل�سطينية 

المحتلة البنيوي اتجاه م�سلحة موؤيدي الليبرالية الجديدة الغربيين واالإ�سرائيليين ب�سكل عام.

هن���اك مبررات اأخ���رى تدفعنا اإلى طرح ه���ذا الت�ساوؤل. من منظ���ور اأكاديمي ومتوجه نح���و ال�سيا�سات، 
ف���اإن الحاج���ة للتحري عن النم���اذج التنموية المعا�سرة الت���ي يتم ت�سميمها وتنفيذه���ا من قبل ال�سلطة 
الفل�سطينية �سروري الأن ما يتم توجيهه هنا هو رد فعل معاك�س لهذه الطاقة المعا�سرة الداعمة لليبرالية 

الجديدة.

لقد �سيدت االأبعاد البنيوية، التي اأن�ساأت اأ�سا�س تفعيل الليبرالية الجديدة في اأجهزة ال�سلطة الفل�سطينية 
قب���ل عدة �سنوات. فما الذي يمكننا اأن نقول���ه عن تطور الو�سع منذ تلك االأيام؟ وكيف تكون عالقة ذلك 

بالدور الوظيفي للتكوين البنيوي لل�سلطة الفل�سطينية الذي و�سفناها فيما �سبق؟

ربما من المنا�سب اأن نقر باأن البنك الدولي ب�سفته القلب الناب�س المغذي لمنا�سرة الليبرالية الجديدة 
ف���ي العال���م اليوم، قد عمل بن�ساط مفرط في الأرا�سي الفل�سطيني���ة المحتلة حيث قاد ما ل يقل عن 74 
م�سروع���ًا بي���ن 1994 حتى وقتنا الحالي، م�ستثم���رًا بذلك 2،86 مليار دوالر في تل���ك الم�ساريع )موقع 
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البن���ك الدول���ي االإلكتروني(. وق���د ت�سارعت وتيرة م�ساريعه خ���الل ال�سنوات االأخيرة حي���ث انطلق ما ال 
يق���ل ع���ن 40 م�سروعًا منذ وفاة رئي�س منظمة التحرير عرفات )ت�سري���ن الثاني 2004(. وتناولت هذه 
الم�ساري���ع مجاالت �ستى تطال البنية التحتية والمياه وال�سحة واالإ�سالح القانوني وتطوير نظام التقاعد 
واإدارة مراف���ق الخدم���ة العامة والمالية وتطوير المنظم���ات غير الحكومية من بين اأم���ور اأخرى – مما 
يظهر تنوعا كبيرًا في الموا�سيع التي يتطرق اإليها. في الواقع اإذا ما حكمنا من خالل اأداء البنك الدولي 
ف���ي اأنح���اء االأرا�سي الفل�سطيني���ة المحتلة فاإنه )اأي البن���ك الدولي( لم يخجل حتى م���ن ت�سعيد دعوة 

اإجماع ما بعد وا�سنطن لعمل تحول �سامل في المجتمع.

ف���ي الوق���ت ذاته، فاإن هذا التواجد الذي ل���ه وزنه المعتبر يجب بلورته بح�سب البيئ���ة ال�سيا�سية التي تم 
فيها تبني تلك ال�سيا�سات. لقد �سادق رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية محمود عبا�س على قرابة 30 م�سروعًا 
للبنك الدولي م�ستخدمًا �سالحيته في اإ�سدار مر�سوم رئا�سي لتعيين �سالم فيا�س كرئي�س وزراء ورئي�س 
لحكوم���ة ت�سيير االأعمال )اأوا�سط 2007(. هذه الخطوة الم�س���كك في مدى ديمقراطيتها تثير بالتاأكيد 
ت�س���اوؤالت على مدى ديمقراطي���ة الوالية الممنوحة لفيا�س وحق حكومته في تنفيذ خطط التنمية الكبرى 
ه���ذه بالتن�سي���ق مع الموؤ�س�سات المالي���ة الدولية والحكومات الغربية دون اأن تك���ون هناك رقابة برلمانية 
على تلك ال�سيا�سات. يتم تج�سيد »اإ�سالحات« كبيرة للبنية التحتية واأنظمة المال والحكم التي »تحب�س« 
العوامل الرئي�سية للتوجه الم�ستقبلي لالقت�ساد الفل�سطيني والنظام االجتماعي المالزم له وتنفيذه على 
االأر����س بدون اأن تكون هن���اك م�ساءلة ورقابة ديمقراطية – وهذه ق�سي���ة ت�سيف م�سداقية لالنتقادات 

ال�سابقة لتلك الموؤ�س�سات ولليبرالية الجديدة ب�سكل عام حيث و�سفت باأنها غير ديمقراطية.

بالطب���ع، كم���ا ه���و الحال في �سياقات اأخ���رى، كل هذا م���ا كان �سيحدث بدون وجود ال�س���ركاء المحليين 
الم�ستعدي���ن لت�سهيل تج�سيد هذه ال�سيا�سة عل���ى اأر�س الواقع. فحكومة فيا�س وخطط االإ�سالح التنموية 
ال�س���ادرة عنه���ا )2008 - 2011( وما تبعها م���ن الخطة الوطنية للتنمي���ة )2011 - 2013( والتي 
�سيغ���ت كلها بتع���اون حثيث مع البنك الدولي وغيره م���ن الهيئات الدولية والحكوم���ات المانحة، تحولت 
اإل���ى اأدوات �سيا�سي���ة رئي�سية ل�سح���ب فتيل النهج الليبرال���ي الجديد في التنمية وتفعليه ف���ي كافة اأنحاء 
االأرا�س���ي الفل�سطيني���ة المحتلة. مع ذلك، رغم اأن هذه الدرا�سة ال ته���دف اإلى عمل و�سف �سامل لكيفية 
تناغم خطة االإ�سالح والتنمية الفل�سطينية وما تالها من اأطر تنموية فل�سطينية اأو انحرافها عن ال�سكل 
ال���ذي تج�س���دت عليه الليبرالية الجديدة في م�سارح اأخرى تم فيه���ا تنفيذ هذه االأجندة ذاتها من خالل 
موؤ�س�س���ات بريتون وودز، يظل م���ن ال�سروري التركيز على بع�س ال�سم���ات الليبرالية الجديدة االأ�سا�سية 

لهذا »االإطار اال�ستراتيجي لل�سيا�سة واالإنفاق« الذي ي�سف نف�سه بنف�سه.

هن���ا فاإن نموذج التنمية ل���دى فيا�س/ اأبو مازن يوؤي���د �سراحة المناهج الليبرالي���ة الجديدة في التنمية 
رغم االنتقادات المعروفة لتلك المناهج عندما تم تنفيذها في الدول النامية. مثاًل، فاإن خطة االإ�سالح 

والتنمية الفل�سطينية ت�سف »الدولة الفل�سطينية المحتملة« على اأنها:



22

»تخل���ق بيئ���ة ممكن���ة لالقت�ساد الح���ر واقت�س���اد ال�سوق المفت���وح« �ستك���ون الدولة 
الفل�سطيني���ة متجاوب���ة مع احتياج���ات مواطنيها، وتقدم خدم���ات اأ�سا�سية بفعالية، 
وتخل���ق بيئة ممكنة الزده���ار القطاع الخا����س ]...[. ويكون االقت�س���اد الفل�سطيني 
مفتوح���ًا عل���ى االأ�سواق االأخرى في العال���م وي�سعى الإنتاج قيمة م�ساف���ة عالية و�سلع 
وخدم���ات تناف�سي���ة وعل���ى الم���دى الطوي���ل يطمح اإل���ى اأن يك���ون اقت�س���اد معرفة 

]معلوماتية[.«

وينظ���ر اإل���ى االأ�س���واق المفتوحة والنمو المبني عل���ى الت�سدير على اأنهما الطريق نح���و التنمية، رغم اأن 
�سج���ل تنفي���ذ تلك ال�سيا�سات في عدد ال ح�سر له من الدول في اأنحاء اآ�سي���ا واأفريقيا واأمريكا الالتينية 
كان مخزي���ًا. فق���د بين���ت التجربة في الدول المتط���ورة وجود الحاج���ة الدائمة لقي���ام الحكومة بحماية 
�سناعاته���ا النا�سئ���ة واحت�سانها على االأق���ل في المرحلة التي تبعت ا�ستقالل تل���ك الدول مبا�سرة. ولكن 
ف���ي �سياق االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة التي لم يتم فيه���ا تحقيق اال�ستقالل بعد اأن تم اعتماد االأ�سواق 
المفتوح���ة والنمو المبني على الت�سدير حتى قبل اأن يكون هناك اأ�سا�س اإنتاجي كبير لالقت�ساد، ناهيك 

عن ال�سيطرة على المعابر.

االزم���ة اأن »القط���اع الخا�س الفل�سطيني يجب اأن يكون هو المحرك للنم���و االقت�سادي الم�ستدام« هو ما 
ن�سمع���ه با�ستم���رار في كل اأجزاء نموذج فيا����س للتنمية، بناًء على االعتقاد ال�سليم ب���اأن تلك ال�سيا�سات 
»تول���د عمالة منتجة« وتنتج �سلع���ًا وخدمات ذات قيمة م�سافة عالية وتعزز الرخ���اء الوطني.« ولكن تلك 
الت�سريح���ات ال تعطي اأي تف�سير عن ال�سبب الذي يجب بمقت�ساه على القطاع الخا�س اأن يعمل كمحرك 

للنمو كما اأنها ال تعرف ب�سكل منا�سب م�سطلح »الرخاء الوطني«. 

يب���دو اأن هناك معادل���ة �سمنية بين »نمو القطاع الخا����س« و«الرخاء الوطني« الت���ي تطابق بين المنفعة 
الخا�س���ة وال�سال���ح العام. من هنا ف���اإن هذا الخطاب يمح���و بال�سرورة اختالف الطبق���ات ويرف�س اأن 
يعترف باأن الربح والنمو يمكن اأن يتكد�س في يد طبقة دون اأخرى مع تنمية اقت�سادية بدون اأطر ناظمة 
مع �سوء توزيع وتمييز كبيرين، حيث ال�سرائح االأ�سعف واالأكثر فقرًا في المجتمع ال ت�ستطيع تاأمين القدر 

ذاته من الرخاء الذي يظل في يد القاب�سين على ال�سلطة والتعليم وراأ�س المال.

»الن�سب���اط المالي« اأ�سبح اأمرا مركزيا في التنمية التي م�ست حكومة فيا�س في م�سارها ولم يكن هذا 
مرده فقط اإلى ان�سجام هذا الن�سباط مع مناهج الليبرالية الجديدة التي تدعم »التق�سف« بل اإنه اأي�سا 
اأحد المجاالت القليلة التي تحظى فيها ال�سلطة الفل�سطينية بم�ستوى كاف من »م�ساحة ال�سيا�سات«. فقد 
دعت خطة االإ�سالح والتنمية الفل�سطينية �سراحة اإلى »تقليل عدد العاملين« في ال�سلطة الفل�سطينية ما 
يوؤدي اإلى خف�س التكاليف وبخا�سة على فاتورة الرواتب واالأجور. واعتبرت الخطة هذا التقلي�س �سرطًا 
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ا�سا�سي���ًا م�سبق���ًا لتحقيق اال�ستقرار المالي.« ونف���ذت االإ�سالحات المالية ل�سد ح���زام النفقات الجارية 
خاف�سة اإياها من 50.3% من اإجمالي الناتج المحلي اإلى 41.2%؛ ولم يتم اإدخال اأي زيادة عامة على 
اأج���ور القط���اع العام خالل ال�سنوات الثالثة الت���ي تبعت البدء بخطة االإ�س���الح والتنمية الفل�سطينية في 
حي���ن كان من المتوقع خف�س فاتورة االأجور م���ن 27% من اإجمالي الناتج المحلي اإلى نحو 22% بف�سل 

خف�س عدد العاملين في القطاع العام وتجميد اأي عمليات تعيين جديدة.

وكان مجال التدخل االآخر على هذا ال�سعيد هو تخفي�س الدعم المالي لر�سوم الخدمات العامة )»�سافي 
االإقرا����س«( وهنا مار�ست ال�سلط���ة اأي�سا »�سبط مالي«. فر�ست وزارة المالي���ة اأثناء تنفيذ هذه العملية 
تخفي�س���ًا تدريجي���ًا ل�سافي االإقرا�س م���ن 10.6% من اإجمالي الناتج المحلي �سن���ة 2007 اإلى %7.8 
م���ن اإجمالي الناتج المحلي �سنة 2010. وقد قامت بهذه الخطوة العتقادها اأن »توفير الخدمات العامة 
�س���وف ي�ستند اإلى مبادئ اقت�سادية و�سيتم تزويد تلك الخدمات على اأ�سا�س التغطية الكاملة للتكاليف.« 
وق���د اأ�سبح هذا االأمر ممكنًا من خ���الل ادارج اآلية ا�سترطت على المواطنين تقديم »براءة ذمة« عن اأي 

فواتير خدمة عامة بغية الح�سول على الخدمات العامة.

المفارقة هي اأن م�سار التنمية لدى ال�سلطة الفل�سطينية يبدو مدركًا للم�ساكل الكامنة في تلك ال�سيا�سات 
في الممار�سة بالذات فيما يخ�س الدعم المالي للخدمات العامة، على �سبيل المثال، وبالذات فيما يتعلق 
بقطاع���ات ال�سكان االأكثر و�سوح���ًا اقت�ساديًا في االأرا�سي الفل�سطيني���ة المحتلة– وهي غالبًا الالجئين 
�سكان المخيمات. لهذا ال�سبب، ت�ستخدم خطة االإ�سالح والتنمية الفل�سطينية وغيرها من اأدبيات التنمية 
عب���ارة ت�سف فئة من المجتمع وهي »االأكثر فقرًا« بحيث نق���راأ: »�سوف يتم تحديد الفئات »االأكثر فقرا« 
با�ستخ���دام عملي���ة مو�سوعية و�سفافة تنفذها وزارة ال�سوؤون االجتماعي���ة حيث يتم تزويد هذه ال�سريحة 
بخدم���ة الكهرب���اء اإلى ح���د »االإكتف���اء« ل�سمان عدم حرم���ان االأ�سر الفقي���رة والمنك�سفة؟ م���ن اإمكانية 
الح�س���ول عل���ى تلك الخدمة.« وفي مناطق اأخرى يتم الت�سديد عل���ى كيفية قيام الحكومة ب »المحافظة 
عل���ى �سالمة ورف���اه المجموعات المنك�سفة بينما توا�سل عملها الحثي���ث لتحقيق النمو االقت�سادي الذي 
يقوده القطاع الخا�س«. وهي توؤمن اأنها قادرة على تحقيق تلك المعادلة من خالل »اال�ستثمار في التنمية 
االجتماعي���ة ومن خالل موا�سلة بناء اآليات فعالة للم�ساع���دة والحماية االجتماعية«، كو�سيلة للوقاية من 

التمييز االجتماعي واالقت�سادي المعروف عن ن�سوئه من الراأ�سمالية ال�سرفة.

والم�سح���ك هنا اأن تلك الت�سريحات تاأتي بالطبع في الوقت ذاته الذي تعلن فيه الحكومة عن تدابيرها 
التق�سفي���ة على م�ستوى تجميد االإنف���اق والتعيينات وفاتورة الرواتب واالأج���ور اأو التر�سيد وربط الحزام. 
ه���ل ه���ذا في الواقع »ا�ستثمار في التنمي���ة االجتماعية« التي ي�ساع اأنها تق���ي القطاعات االأ�سعف وت�سجع 

الم�ساعدة والحماية االجتماعية؟
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وينبغ���ي توجي���ه نقد متعم���ق اأكثر على م�ست���وى المبداأ نف�سه. ف���ي حين ت�ستطيع بع�س الح���االت الفردية 
بالتاأكي���د اال�ستفادة م���ن تلك التدخالت، يظل ال�س���وؤال قائما حول ما اإذا كان ال�سم���اح باإحداث التنمية 
م���ن خالل القط���اع الخا�س هو النهج االأف�س���ل لمعالجة الظروف الحرجة حي���ث ترتفع معدالت البطالة 
والفق���ر كم���ا هو الحال فعليا في االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة، مع احتمال تده���ور ال�سياق عند اإطالق 
�س���راح الراأ�سمالي���ة في �سوق حر؟ اأو اإذا ما كان النمو المبني على الت�سدير هو الحل عندما تكون قاعدة 
االإنتاج الفل�سطينية �سعيفة اإلى هذا الحد وغير قادرة على المناف�سة مع المناف�سين االأرخ�س. ومن هنا 
ف���اإن اإنق���اذ ’االأكث���ر فقرا‘ لن يكون �س���وى ’اإنقاذ‘ ال�سكان من الموت جوع���ًا اأو توفير بع�س الكهرباء لهم 
ولكن يتم التغا�سي هنا عن حقيقة اأنه في ظل هذا النظام ي�سبح الرفاه االجتماعي امتيازًا ولي�س حقا.

وه���ذا يثي���ر �سوؤااًل اأعمق حول حق���وق الفل�سطينيين – الوطني���ة واالقت�سادية واالإن�ساني���ة – ومكانها في 
ا�ستراتيجي���ة التنمي���ة التي تطبقها ال�سلطة الفل�سطينية. ولكن االإطار ال���ذي يطرحه فيا�س يتغا�سى عن 
م�ساأل���ة الحقوق تمامًا. وي�ستعي�س عنها برزمة م���ن االأهداف ال�سيا�ساتية الوطنية التي ت�سبه ب�سكل فادح 
الروؤى التي تبناها اإجماع ما بعد وا�سنطن للتنمية الليبرالية الجديدة وتعك�س ا�ستراتيجيته اأي�سًا المطالب 
الت���ي و�سعتها اإ�سرائيل والمجتمع الدولي على القي���ادة الفل�سطينية. ف »اأهداف ال�سيا�سة الوطنية« التي 
ت�سفها حكوم���ة فيا�س تحمل م�سميات »ال�سالمة واالأمن«، و»الحكم الر�سي���د« و»زيادة الملكية الوطنية« 
و«تح�سي���ن نوعية الحي���اة«. ويجب مالحظة كيف اأن تاأطير تلك ال�سيا�س���ات الوطنية يغيب الم�سطلحات 
الت���ي ت�ستن���د اإلى الحق���وق م�ستبدلة اإياها ب�سيا�سة قائم���ة على اأهداف. واإع���ادة ال�سياغة الطفيفة هذه 
تحول �سكل ال�سرح الذي بنيت عليه المطالب الفل�سطينية – من تيار ينبع من مطالب بالحقوق االإن�سانية 
والوطنية التي لم يح�سل عليها الفل�سطينيون مع التزامات المجتمع الدولي ليعزز اإطار موجه بمجموعة 

من االأهداف على �ساكلة اأهداف ال�سيا�سة التنموية في اأي دولة م�ستقلة. 

وه���ذا انحراف عن مح���ور ال�سراع يتغا�سى عن الحقوق التاريخية والن�س���ال التاريخي للحركة الوطنية 
ويرف���ع م�ست���وى الممار�س���ات الموؤ�س�سية اإل���ى مطاف االأه���داف الوطنية لكي ت�ستحوذ عل���ى هذه ال�سفة 

وحدها دون اأي اأهداف اأخرى.

وبه���ذه الطريقة فاإن التنمية الفيا�سية تن�سجم مع محو الطبيعة اال�ستعمارية االحتاللية التي يمار�س في 
ظلها الفل�سطينيون حكمهم. وبهذا ال�سكل من العمل كما لو كنا داخل نفق، ت�سف ال�سيا�سة مرارًا وتكرارًا 
نيته���ا »اإن�ساء بيئة اآمنة وم�ستق���رة داخلية يمكن اأن تحدث فيها التنمي���ة االجتماعية واالقت�سادية والتي 
يمك���ن فيها اإر�ساء البني���ة التحتية للدولة الفل�سطينية وتطويرها وجعلها تزده���ر«، بدون اأن تو�سح االآلية 
الفعلي���ة لكيفية قي���ام االإ�سالحات المرتبطة بالخدمات على م�ست���وى الموؤ�س�سات والحكم وما ي�ساحبها 

من نمو القطاع الخا�س واالأمن بتحقيق التحرر الوطني.
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والخ���وف هنا بالطبع هو اأن تلك ال�سم���ات – التي يتم طرحها على اأنها االأهداف الوطنية اأي�سا – تطيل 
فعلي���ًا من �سمات الحكم الذاتي لل�سلط���ة الفل�سطينية، ما يجعل منها )اأي ال�سلطة( اأداة ليبرالية جديدة 
اأكث���ر كف���اءة بينما وظيفتها في واق���ع االأمر هو �سكل م���ن اأ�سكال االحتالل من خالل جه���از التحكم عن 
بع���د. وبينم���ا يقوم محور فيا����س بالتاأكيد من خ���الل ا�ستخدام تل���ك العبارات الرنانة الت���ي ت�سمل على 
حق���وق الفل�سطينيي���ن – الدع���وة اإلى ح���وار �سيا�سي جدي وم�ست���دام وخطوات ملمو�س���ة والتزامات من 
كاف���ة االأط���راف نحو ال�سالم الدائم – فاإن عدم وجود اآلي���ة فعالة لتحريك هذا الحوار ال�سيا�سي الجدي 

وااللتزامات‘ يظل ي�سكل نقطة ال�سعف االأكبر في تلك المعادلة. 

وه���ذا يجعل نج���اح حكومة فيا�س قاباًل لخلق الظروف لكي يف�سل: فكلم���ا زادت كفاءة الفل�سطينيين في 
حكمهم الذاتي كلما قل �سعور اإ�سرائيل والمجتمع الدولي بالحاجة الإن�ساء دولة نظرًا الأن الريع ال�سيا�سي 

المرغوب فيه – االإدارة الذاتية واال�ستقرار – قد ا�ستخرج بالفعل.
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بدائل عن التنمية الليربالية اجلديدة يف فلسطني  .3

م���ا الذي يبينه لنا هذا الم�سح لليبرالي���ة الجديدة في فل�سطين؟ وكيف يمكن اأن ن�ستخدم هذا الفهم في 
بناء روؤية لخطة تنمية فل�سطينية بديلة؟

تتج�س���د الليبرالي���ة الجديدة من خالل مزي���ج من االأف���كار والممار�سات التي اأثرت عل���ى اإطار ومحتوى 
طريق���ة ت�س���كل العالقات بين النا�س والمجتمع���ات وبينهم وبين العالم اأجمع. ف���ي االأرا�سي الفل�سطينية 

المحتلة نرى هذا االأمر على المحك على عدة م�ستويات:

عل���ى الم�ستوى الذي يمك���ن اأن ن�سميه ب »االإطار العلوي« نرى بناء ال�سلط���ة الفل�سطينية، ح�سب �سيغتها 
ف���ي اتفاق اأو�سلو، والذي يجعلها اأداة فعلية في ت�سمي���م الليبرالية الجديدة. حيث اأن التكوين الجوهري 
الليبرال���ي الجديد ينبع من تركي���زه على االأمن واالأنظمة االإدارية واالقت�سادي���ة وال�سيا�سية، التي تولتها 

الموؤ�س�سات القوية وراأ�س المال العالمي واإ�سرائيل لتنفيذها على مناطق جغرافية محددة.

باالإ�ساف���ة له���ذا االإطار العلوي هناك اأبعاد �ساملة وحتى مجزاأة للم�سروع الليبرالي الجديد. ونلحظ هذا 
في ال�سيا�سات االقت�سادية و�سيا�سات الحكم المحددة التي تتبعها حكومة فيا�س، والتي تعيد بناء الن�سيج 
الفعلي لمنظومة مو�سعة من المعايير والممار�سات في كافة اأنحاء االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة – تطال 
العالقات االجتماعية وا�ستخدام الم�ساحة واأ�سواق العمل والمجتمع المدني وعالقات النوع االجتماعي.

ف���ي مجموعها يمكن القول اأن تل���ك ال�سيا�سات تهدف اإلى ا�ستخراج الريع ال�سيا�سي لخدمة الغاية االأكثر 
عمومي���ة وهي التاأكيد عل���ى الحكم الراأ�سمالي عل���ى الم�ستويات الدولية واالإقليمي���ة والمحلية بما يخدم 
م�سالح اأطراف )راأ�س المال( الكبرى )الدول الغربية واإ�سرائيل( و�سم�سارها )راأ�س المال الفل�سطيني(.

م���ع هذا التف�سير الوا�سح للبني���ة الحالية للتنمية الليبرالية الجديدة في االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة الذي 
بين يدينا، ا�سمحوا لنا اأن ننظر في النهج البديل الذي يلزم للوقوف في وجه التحديات وقلب النموذج القائم.

هن���ا ال ب���د من اإعط���اء االأ�سبقية واالأولوية للتعامل م���ع البعد ال�سيا�سي اأواًل، الأن���ه ال يمكن اأن تكون هناك 
خط���ة تنموي���ة دون الت�سديد على الروؤية العالمي���ة ال�سيا�سية لها على انها ت�سكل اأ�سا�س���ًا لنموذج التنمية 

الفل�سطيني البديل:

يج���ب اأن يتجذر اأ�سا�س اإط���ار التنمية الفل�سطينية البديلة في بلورة م�س���روع ي�سعى لو�سع حد ال�ستخراج 
الري���ع ال�سيا�سي الغربي/ االإ�سرائيلي؛ ويجب اأن يتح���دى ويقلب حكم راأ�س المال ب�سفته القوة المحركة 
للتنمية الفل�سطينية؛ واأن يطلق �سراح الطاقات الكامنة الفردية والجماعية لل�سعب الفل�سطيني الم�ستندة 

اإلى االلتزام االأ�سا�سي بالحقوق الفل�سطينية الفردية والجماعية.
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وم���ن هنا تج���در المالحظة اأنه لي����س هناك معنى لر�سم اأ�سا����س جوهري للتنمي���ة الفل�سطينية من واقع 
»تعزي���ز الم�سالح الوطنية« اأو »الحقوق« في مقابل تلك التي تطرحها الليبرالية الجديدة. لماذا؟ الأنه ال 
يمك���ن تفادي حقيقة اأن القومية الوطنية تحمل معاٍن مختلف���ة لمختلف االأ�سخا�س بينما تتبنى الطبقات 
االجتماعية المختلفة وتعطي االولوية لمعاٍن مختلفة لتلك المفاهيم التي يمكن قولبتها في قوالب مختلفة. 
ف���ي حي���ن اأن بع�س النواحي المتعلقة بالنخبة الفل�سطينية المتمثلة ف���ي حكومة فيا�س قد تعطي االأولوية 
للم�سال���ح والحقوق الفل�سطينية من خالل الت�سديد على الحاج���ة للدولة الفل�سطينية من خالل ال�سرح 
الليبرال���ي الجديد، ق���د ي�سدد الالجئون الفل�سطينيون على ت�سورهم للحق���وق الوطنية على اأنها التنفيذ 
الف���وري لحقهم في العودة. يمكن المحاججة باأن كاًل البعدين ين�سجمان مع التف�سير ال�سرعي لالأهداف 
الوطني���ة التاريخية لل�سعب الفل�سطيني و�سعيه نحو تقرير الم�سير الوطني. وما يميز بين المفهومين هو 

االأمور المتعلقة باال�ستراتيجية والتكتيكات واالأولويات.

من الوا�سح اأن بع�س عنا�سر النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية الفل�سطينية مرتبطة باال�ستثمار في نموذج 
»الليبرالي���ة الجديدة على اأنه���ا التحرر« الذي نرى اأن �سيا�سات حكومة فيا����س ت�سدد عليه. بينما هناك 
�س���رورة ملحة النتق���اد هذا التوجه يظل علينا اأن نتفادى انتقاده باالقت�س���ار على الم�سطلحات القومية 
الوطني���ة الأن ه���ذا يقحمن���ا على الفور ف���ي الجدل حول ما هو اأكث���ر اأو اأقل وطنية. وه���ذا يبداأ من عملية 
اإع���ادة اإبراز الق�سية الوطنية ومثلها والتي تتح���دث عن ال�سكل الذي يجب اأن يكون عليه التحرر الوطني 
الفل�سطين���ي– تحرر ال�سعب واأر�سه من تل���ك القوى التي تخ�سعه وت�ستغله. وعو�سًا عن ذلك هناك قيمة 
اأكبر للت�سديد على روؤية بديلة للتنمية تتحول هي بحد ذاتها اإلى مو�سوع يحفز روؤيتنا وم�سروعنا التحرري.

ما الذي نعنيه بالمبادئ التوجيهية الموؤ�س�سة لالإطار التنموي الفل�سطيني؟

رف�ض/ اإنهاء ا�ضتخراج الريع ال�ضيا�ضي  3.1
اإن رف����س/ اإنهاء ا�ستخراج الري���ع ال�سيا�س���ي )political rent extraction( الغربي واالإ�سرائيلي يعني 
دعم م�سروع �سيا�سي يرف�س اأو ينكر بكل ب�ساطة اال�ستقرار ال�سيا�سي المزيف الذي ي�سكل جوهر وفحوى 
م�س���روع الليبرالية الجديدة وت�سميمه لالأرا�سي الفل�سطيني���ة المحتلة – ذاك اال�ستقرار الذي خلق من 
خالل ت�سييد هيئة حكم ذاتي )ال�سلطة الفل�سطينية( كذراع متعاقد من الباطن مع االحتالل االإ�سرائيلي. 
وه���ذا يعني في اأقله �سح���ب �سفة ال�سرعية عن الم�سروع الذي يقم���ع الفل�سطينيين ويت�سبب في نزوحهم 

وينكر عليهم حقوقهم االأ�سا�سية.

ف���ي الواقع، ه���ذا يعني في حده االأدنى �سحب االعتراف بدولة اإ�سرائي���ل مما ي�سع الحركة ال�سهيونية في 
اإطار م�سروع اإجرامي عن�سري ا�ستعماري اإحتاللي ويعار�س بو�سوح ال�سيا�سة الخارجية للغرب والواليات 
المتحدة التي تدعم وتي�سر ال�سيا�سات االإ�سرائيلية حيث ت�سبح تلك الحركة الم�ستفيد النهائي من عملية 

ا�ستخراج الريع اأ�ساًل.
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ب���دون تحديد اإطار يبرز منظومة القيم التي تقر بوج���ود قامع ومقموع وجهة ا�ستعمارية وجهة م�ستعَمرة 
�سوف نفقد اأ�سا�س بناء م�سروع تنموي ناهيك عن اإيجاد م�سروع تحرر.

ف���ي المجم���ل فاإن الركيزة االأ�سا�سية لنم���وذج التنمية البديل هو ت�سريح يرف����س الو�سع القائم بناًء على 
فه���م القم���ع القائم والحاج���ة لمقاومته. اإنه خ���ط مر�سوم على الرم���ال – التنمية والتح���رر الم�ستندين 
لمفه���وم المقاوم���ة. كي���ف، اأي، با�ستخ���دام اأي ا�ستراتيجيات وتكتيكات – هذا ما يج���ب تحديده من قبل 
كاف���ة المنتمين له���ذا النموذج والقائمين عليه. ولكن بناء نموذج التنمي���ة البديل بحيث يقوم على اأ�سا�س 
المقاوم���ة ه���و البعد االأهم للم�سروع برمته. من خالل االإعالن عن���ه »التنمية تحت االحتالل« ح�سب دعوة 
الم�سروع الليبرالي الجديد والنموذج المدعوم من قبله، ت�سبح اأمرًا مرفو�سا بالكامل. فيما بعد »التنمية« 
– اإذا ما ظل هذا الم�سطلح اأ�ساًل ذا �سلة وفائدة بالن�سبة للعمالة – ي�سبح مالزمًا لم�سروع المقاومة.

الوقوف في وجه حكم راأ�ض المال وتغيير واقعه  3.2
اإن الوق����وف ف����ي وجه راأ�س المال هو �سفة خا�سة في طبيعة هذا الم�سروع ال����ذي يقوم على اأ�سا�س المقاومة. 
ويحم����ل روؤي����ة ال ت�س����ع االأولوية لحقوق اأ�سح����اب راأ�س المال عل����ى ح�ساب حقوق المعدمي����ن، وبخا�سة القوى 
العامل����ة. اإنه����ا طريق����ة نقول من خالله����ا اأن اأولويات م�سروع التنمي����ة والتحرر لن تخ�س����ع لتحكمات الدوافع 
الربحي����ة المالي����ة وحوافز تحقيق الربح، ب����ل لمجموعة من االأولويات يحققها المنتم����ون لهذا الم�سروع – اأال 
وه����م ال�سع����ب الفل�سطيني – وما يرون اأنه ينبغي فعله الإحياء م�سروع التنمي����ة الذي توجهه المقاومة واإحقاق 

حقوقهم في تقرير الم�سير الوطني والحرية والعودة.

هن���ا يك���ون راأ�س المال بدون تطلعات وطنية- �سواء كانت غربية اأو اإ�سرائيلية اأو فل�سطينية. ومن الحتمي 
التركيز على هذا االأمر ب�سفته الدافع االأكثر اأهمية لت�سريع االنق�سام الفل�سطيني خالل ال�سنوات االأخيرة 
ال���ذي تم من خالل اإطالق �سراح راأ�س المال الفل�سطين���ي في ظل ظروف اقت�سادية رهينة في االأرا�سي 
الفل�سطيني���ة المحتلة، من خالل اإطار اأو�سلو والفيا�سية الليبرالية الجديدة ب�سكل عام. وذلك من خالل 
اإزال���ة �سطوة راأ����س المال، واالأولوية المكر�سة لمكانة االأرباح، ب�سفته���ا القيم المتاأ�سلة في خلق »ال�سوق 
الح���ر« – م���ن خالل محو هذه، والتاأكيد عل���ى الحاجة لملعب اأكثر تكافوؤا تن�ساأ بي���ن االأطراف المحركة 

والمنتفعة من الم�سروع اأ�ساًل.

اإن ا�ستق���راء الو�سع على اأ�سا�س هذا البع���د �سمن �سكل من الم�ساريع االقت�سادية المعينة واال�ستثمارات 
والمناهج القطاعية يتخذ �سيغًا محتملة كثيرة، ولكن في هذه المرحلة يكفي التاأكيد على �سرورة احتواء 
تاأثي���ر دواف���ع الربح الفردي وانتقائية ال�س���وق وانت�سار راأ�س المال وو�سع حد له���ذا البرنامج بغية تحفيز 
العنا�سر الداعمة لبرنامج التنمية/ المقاومة. وفي مكان تلك الدوافع، يجب بناء الم�ساريع بحيث ت�سع 

اأنظمة الحوافز االأولوية على الم�ساركة الجماعية وتوزع مزاياها بالت�ساوى على المجتمع.



29

تغير دور ال�ضلطة الفل�ضطينية التنموي  3.3
بعد اأن اأدرجنا المبادئ التوجيهية لنهج التنمية البديل، ن�سل االآن اإلى محاولة ال�ستبدال الدور التعاقدي 
المن���اط في جه���از ال�سلطة الفل�سطينية ال���ذي يجعل منها وكي���ل ليبرالي جديد لاحت���ال وراأ�س المال 

االأجنبي. هناك مكونان اأ�سا�سيان لهذا الدور ال�سم�ساري: االأمن واالإدارة.

ه���ذا وي�سبق ويوؤطر اإمكانية وجود هذا الدور ال�سم�ساري اأ�ساًل بعدان اإ�سافيان هما: الخريطة ال�سيا�سية 
والبعد االقت�سادي. فكال العن�سرين يثبتان وجود اإطار محدد يمكن فيه لهذا الدور ال�سم�ساري اأن يتم.

يجب الوقوف في وجه العنا�سر االأربعة التي تفعل الطبيعة ال�سم�سارية لجهاز ال�سلطة الفل�سطينية وت�سكل 
مكوناته اإذا ما اأردنا و�سع نهج بديل للتنمية.

البعد الأمني  3.4
ق���د يكون هذا هو البع���د االأ�سهل من حيث المعالجة. فبموجب اإطار اأو�سل���و، كان ت�سور االأجهزة االأمنية 
عل���ى اأنها اأذرع تتعاق���د من الباطن مع االحتالل الع�سكري االإ�سرائيلي ت���م ت�سميمها اأ�سال لتحقيق اأمن 
المواطني���ن االإ�سرائيليي���ن والم�ستوطني���ن وطواقم الجي����س االإ�سرائيلي وللجم ال�سع���ب الفل�سطيني على 
الم�ست���وى المحلي. لقد ارتكز قلب ا�ستخ���راج الريع ال�سيا�سي من خالل تنفي���ذ الليبرالية الجديدة على 
ه���ذا االأمر وكان دائما ي�سكل االأولوية االأولى في برنامج العمل الليبرالي الجديد، مع توزيع غير متنا�سب 

للموارد التي يتم اإنفاقها لتحقيق تلك الغاية.

ف���ي ظل هذا الت�سور البديل لن يع���ود هذا الدور قائما بالن�سبة لقوات االأمن الفل�سطينية بل �سيتم اإعادة 
تعري���ف ما هو االأمن بحيث ي�سبح �س���ون حقوق ال�سعب الفل�سطيني وممتلكاته م���ن اأي اعتداء داخلي اأو 
خارج���ي. على م�ستوى القاعدة ف���اإن هذا يوؤدي باالأقل الى و�سع حد للتن�سي���ق االأمني مع جي�س االحتالل 
االإ�سرائيل���ي والطاق���م الع�سكري االأمريكي )بعث���ة دايتون وهيئة اال�ستخب���ارات االأمريكية( ومع ال�سرطة 
االأوروبي���ة. كما يوؤدي اإلى االإقرار ب�سكل �سريح ومبا�سر باأن المقاومة �سد اإ�سرائيل هي اأمر �سرعي حيث 
يتم ت�سجيع ال�سعب وتمكينه من اأداء مهمته بالطريقة التي يراها هو )ال�سعب( اأو قيادته على اأنها الطريق 
االأمثل للمقاومة. وي�سبح هناك اأهمية لحماية الفل�سطينيين من الجي�س االإ�سرائيلي وم�ستوطنيه. وال بد 

اأي�سًا من معالجة تعدي الفل�سطينيين على الموارد العامة اأو الحقوق الجماعية.

لي����س من م�سئولية موؤلف هذه الورقة و�س���ع الخطوط العري�سة المحددة للتكتيكي���ات اأو ال�ستراتيجيات 
الت���ي �سيتبناها هذا النه���ج. الأنه اإن قام بذلك فاإنه �سياأتي بفعل غير ديمقراط���ي بينما يكون يقلب راأ�سًا 
على عقب الطبيعة الجدلية الحتمية لما ينطوي عليه الو�سول اإلى تلك الخطة. وفي هذا ال�سدد فاإنه في 
ظ���ل هذا البرنامج البديل للتنمية/ المقاومة ي�سبح تاأمين ال�سبل الديمقراطية كفاية للتنظيم والتو�سل 
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اإلى قرار جماعي يلتزم به ال�سعب وينفذه يحمل نف�س اأهمية القرار المتخذ. الأنه بدون منهجية للتوا�سل 
وب���دون و�س���ع عملية لجمع المعلوم���ات واتخاذ القرارات وتنفيذه���ا فاإن الطاقة الجماعي���ة والموارد قد 
تتج���زاأ وتتفكك ويك���ون للم�سلحة الذاتية للمجم���وع اإمكانية ال�سعود والتحكم. وهن���ا ي�سبح دور القادة 
ال�سيا�سيين وف�ساء الخطاب/ ال�سعارات ال�سحية تعزيز وتعميق التيارات ال�سيا�سية القائمة بحيث يمكن 

اإخراج الظروف الكفيلة بتنفيذ م�سروع التنمية/ المقاومة.

البعد الإداري  3.5
لقد رفع اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية عبئًا كبيرًا عن كاهل االحتالل االإ�سرائيلي. هل من المنطقي محاولة 
قل���ب ه���ذا الو�سع لكي تع���ود تلك المهام لتلق���ى على كتف االحتالل حت���ى يتحقق التح���رر اأو اال�ستقالل 

الحقيقي؟ هل هناك بديل ثالث؟

واإن كان���ت الفك���رة تبدو متطرفة فاإن اآف���اق اإعادة المهام االإداري���ة التي تواله���ا الفل�سطينيون بمقت�سى 
اتفاقيات اأو�سلو اأمر يجب اأخذه بعين االعتبار ب�سكل جدي وقد يكون في الواقع هو الطريق االأق�سر لبدء 

عملية بناء تنمية ومقاومة وتحرر فل�سطيني حقيقي.

الم�سكلة البنيوية في االإطار الحالي هو اأنه ي�سمح بال�سيطرة الفل�سطينية على مناحي محدودة من خدماتها 
االجتماعي����ة )التعلي����م وال�سح����ة ما يلبي قائم����ة محددة من الحق����وق(، ولكن يتم توفير تل����ك الحقوق على 
ح�ساب الحدود والحق����وق ال�سيا�سية والحقوق في اال�ستقالل وتقرير الم�سير والعودة وغيرها. عدم القدرة 
على التمتع باأي حقوق �سيا�سية حقيقية – بما في ذلك حق التحكم بحدود البلد الذي تديره والح�سول على 
الم����وارد الطبيعي����ة والحق في اإ�س����دار الجن�سية وهو في الواقع الحق في اأن يكون ل����ك كافة الحقوق االأخرى 
واأن تحدده����ا – يعن����ي ب�سكل اأ�سا�سي اأن التنمية الفل�سطينية م�ستحيل����ة اإال اإذا ما كانت تلك االأدوات في اأيد 
الفل�سطينيين. فاأو�سلو يق�سم ب�سكل وا�سح بين الق�سايا التي اأرادت اإ�سرائيل اأن تبقي �سيطرتها عليها وتلك 
الت����ي رغبت ف����ي نقل التعاقد عليها لل�سلطة الفل�سطينية. وبهذا اأتت م�ساع����دات المانحين لهذا ال�سق الثاني 
كدعم مالي لهذه المهام االأخيرة. وي�سعى نهج فيا�س في التنمية اإلى تخفيف التكاليف االإجمالية من خالل 

و�سع موازنات �سوية ونظام ال�سرائب والتق�سف وغيره.

م���ا الذي يمكن عمله؟ ت�ستند الحج���ج المعار�سة الإعادة الم�سئوليات االإدارية اإل���ى مفهوم اأن هذا العمل 
�س���وف ي�سر بالفل�سطينيين فقط. فلن تعود المدار�س والم�ست�سفيات وال�سروريات االإدارية اليومية تحت 
ال�سيطرة الفل�سطينية وقد ال يتم توفيرها على االإطالق. بينما يمكننا اأن نفهم تلك المخاوف، ولكن هذا 
ال�سيناريو ال يبدو ت�ساوؤميا كما هو معرو�س في هذا الحديث ومن الجدير الحديث عن ال�سمات االإيجابية 

لمثل هذا الموقف وهي:
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التخلي عن ال�سلطة والعودة عن قاعدة الحكم الذاتي يعيد ن�ساب الو�سع ال�سيا�سي لل�سراع الفل�سطيني 
وا�سع���ًا الع���بء االإداري والقانوني في عنوانه ال�سحيح – االحت���الل االإ�سرائيلي والمجتمع الدولي. وهذا 
�سي���وؤدي اإل���ى تو�سيح كامل لدور المجتم���ع الدولي – على م�ستوى الحكم والمجتم���ع المدني وبين القوى 
ال�سعبي���ة. من خالل االإعالن ع���ن م�سئولية اإ�سرائيل القانونية عن رفاه ال�سكان الفل�سطينيين وهنا يظهر 
الفل�سطينيون اأنهم يمتنعون عن الوقوع في فخ الحكم الذاتي والمفاو�سات الالنهائية– وبهذا فاإن الجل 
االأعظم من التناق�سات التي تغو�س فيها حاليا القيادة الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني تعود بثقلها على 
االحتالل االإ�سرائيلي، ودولة اإ�سرائيل و�سعبها والمجتمع الدولي ككل – على النواحي المالية وال�سيا�سية 
واالأخالقي���ة. وه���ذه الراحة في التخل���ي عن الق�سية الفل�سطيني���ة كما حدث بعد اتفاقي���ات اأو�سلو �سوف 
تنتهي. �سحب االتفاق على الم�سائل العملية �سوف يبرز بقوة نهاية ا�ستخراج الريع ال�سيا�سي ويظهر على 

الفور لالأطراف الخارجية م�سكلة القوى الدولية التي تقود الم�سروع الليبرالي الجديد.

عل���ى الم�ست���وى الفل�سطين���ي فاإن هذه الخط���وة �ستلعب دورًا محف���زًا وموحدًا مهمًا. وهن���ا يتم و�سع حد 
الأ�سط���ورة تحقيق الدولة من خالل التنمية الليبرالية الجدي���دة والمفاو�سات مع اإ�سرائيل ال�سهيونية ما 
ي�س���ع الفل�سطينيين على تقاطع طرق – حي���ث يخلق من الناحية اال�ستراتيجي���ة الظروف للفل�سطينيين 
لك���ي ي�سعوا ب�سكل جماع���ي الإيجاد حل لم�سكلتهم. من الم�ساكل االأ�سا�سية في نموذج التنمية على طريقة 
اأو�سل���و/ الليبرالي���ة الجديدة اأن���ه يرفع ويع���زز الم�سالح الفردي���ة والتوزيع الفردي للم���وارد عو�سًا عن 
الم�سالح الجماعية وتقا�سم الجماعة للموارد. في الوقت ذاته، فاإنه يعطي قوة اإ�سافية الأولئك القادرين 
عل���ى اقتنا����س المنافع من تلك الظروف )الراأ�سم���ال الفل�سطيني والنخب(، بينم���ا يدير ظهره للغالبية 
العظمى غير القادرة. في المح�سلة ال يوجد »نفحات حقيقية للطبقات الدنيا« من تلك ال�سيا�سات بينما 
يتم اجتثاث اأ�سكال الت�سامن االجتماعي – ال�سرورية لت�سيير برنامج المقاومة. اإن التنازل عن ال�سلطة 
يعط���ي توجها وا�سحا للم�سروع الفل�سطيني من خالل الرف����س ال�سيا�سي لمفهوم الحكم الذاتي بداًل من 
ال�سيادة وتق�سيم الحقوق الفل�سطينية عمومًا. وهذا ي�سدد على الحاجة الأ�سكال التكافل الجماعي عو�سًا 

عن الم�سالح الفردية ما يخلق االأ�سا�سي ال�سيا�سي والمادي لتنظيم محور التنمية/ المقاومة.

ف����ي الوقت ذاته، يحت����اج الفل�سطينيون ب�سكل وا�س����ح لو�سع خطط طوارئ لتعبئة المجتم����ع وتنظيمه لتفادي 
الفو�س����ى وو�سع خطة مقاوم����ة والمحافظة على الحد االأدن����ى من توا�سل تقديم الخدم����ات وتهيئة الظروف 
لالكتفاء الذاتي االقت�سادي – على االأقل في حدود ما ي�سمح به توا�سل ميزان القوى الحالي. وبالطبع �سوف 
تح����اول اإ�سرائيل الرد على هذا التوجه وردعه وت�ستخدم االأدوات الرئي�سة المتاحة لها لتجعل تلك االإجراءات 
موؤذي����ة وتاأت����ي بنتائج عك�سية قدر االإمكان. وهنا يت����م رفع حتمية القيادة وتوفر الم����وارد واالإدارة بينما تلعب 
م�ساركة الق�سم االأكبر من القطاعات االجتماعية ووحدة الم�ساركين اأدورًا رئي�سة في تقوية الم�سروع وكفاءته.

ق���د يط���رح بع����س النقاد حج���ة اأن اإعادة ال�سلطة ف���ي الوقت الذي يت���م فيه تح�سير خط���ط طوارئ من 
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�ساأن���ه فق���ط اأن يعيد توليد ال�سلط���ة الفل�سطينية في حلة جديدة. ففي حين اأنه م���ن جهة قد تكون بع�س 
ه���ذه العنا�س���ر حقيقية فاإن ه���ذه العملية �سوف تنزع اأ�سا����س �سرعية الحكوم���ة الفل�سطينية من اإطارها 
الحال���ي تحت ال�سلط���ة الفل�سطينية /اأو�سلو/ الليبرالي���ة الجديدة و�سوف تفع���ل ديناميكية تمنح الحياة 
الإط���ار بديل غير ملتزم بم�س���ار اأو�سلو. وعو�سًا عن قيام االأ�سواق ونظ���رات الموؤ�س�سات الجديدة والبنك 
الدول���ي والجي�س االإ�سرائيلي ’باختيار‘م�س���ار التنمية الفل�سطيني، �سي�سطر الفل�سطينيون لالعتماد على 
اأنف�سه���م وعلى مواردهم الذاتية وبناء التحالف���ات – مع بع�سهم البع�س ومع �سبكات الت�سامن – لتلبية 
احتياجاته���م وحقوقه���م. وهنا تبداأ عملية انتخاب �سيا�سي وتنظيمي طبيعي بداًل من االنتخاب من خالل 

ال�سوق بالهيمنة.

الجغرافيا والبعد التجاري  3.6
يبداأ هذا باالندماج مع م�ساألة البعد الجغرافي واأنظمة التجارة التي ت�سكل جزءًا اأ�سا�سيًا من �سترة ال�سجن 
الليبرالية الجديدة التي يعي�س بداخلها فل�سطينيو االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة. فتق�سيم الفل�سطينيين 
ف���ي تجربة االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة عن بع�سه���م البع�س )بين فل�سطينيي غ���زة وال�سفة الغربية 
وبي���ن اأق�سام ال�سف���ة الغربية(؛ وبين االأرا�سي الفل�سطينية المحتل���ة وفل�سطينيي 1948 وبين فل�سطيني 
االأرا�س���ي المحتل���ة وال�ستات( هو تخليق مق�سود قامت به اإ�سرائيل واتفاقي���ات اأو�سلو والنظام الليبرالي 
الجديد الذي تمثله. ويتم فر�س بروتوكول باري�س االقت�سادي ب�سكل فوقي على هذه الجغرافيا ما ي�سمن 
االإبق���اء طبيعة التج���ارة الفل�سطينية من خالل خ�سوعها الحتياجات راأ�س الم���ال االإ�سرائيلي. هل يمكن 
عم���ل اأي �سيء حقيقي بخ�سو�س هذا الو�س���ع طالما ظلت اإ�سرائيل تحمل المفاتيح على �سكل ’ال�سيطرة 
المحكمة‘ التي �سيدتها على مدار ال�سنين – اأي على �سكل »الحدود« والجدار العن�سري ونقاط التفتي�س 
والط���رق اللتفافية والم�ستعمرات والنقاط الع�سكرية وعملية تحوي���ل المنطقة في الأرا�سي الفل�سطينية 

المحتلة اإلى جزر معزولة تحمل م�سميات اأ وب وج.

رغ����م و�سوح �سيط����رة اإ�سرائيل المادية عل����ى الفل�سطينيين هناك تناق�سات مع الهيكلي����ة الحالية التي يمكن 
ا�ستغالله����ا. اأي اأنه بانتظ����ار مطالب اأو احتياجات محددة من م�سروع المقاوم����ة/ التنمية يمكن اإيجاد زوايا 
للدخول في الم�ساكل �سمن البنية التي خلقتها اأو�سلو وكذلك في اإنجازات المقاومة الفل�سطينية حتى اليوم.

على �سبيل المثال، في الوقت الحالي فاإن الو�سول من ال�سفة الغربية اإلى جانب فل�سطينيي 1948 يظل 
مفتوح���ًا. ويمكن الو�سول اإلى غزة من خالل �سيناء اإلى حد ما. والفل�سطينيون من حملة جوازات ال�سفر 
االأجنبية يحظون بنوع من حرية الحركة اأقله في ال�سفة الغربية. كما يحظى المواطنون الدوليون وحلفاء 

اإ�سرائيل بحقوق م�سابهة.
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باالإ�ساف���ة لهذا ف���اإن دور االإنترنت وقنوات التلفزي���ون الف�سائية و�سرعة االت�س���ال جعلت باالإمكان ومن 
خ���الل مواقع على �سب���كات الفي�س بوك وتويتر– التي اأوجدت قنوات ات�س���ال بين الفل�سطينيين اأنف�سهم 
وبين الفل�سطينيين والعالم الذي ي�سعب ا�ستهدافه في الواقع الحقيقي. حتى اإن هناك �سبكات اإ�سرائيلية 

يمكن ا�ستخدامها كمالذ اأخير للتوا�سل.

رغ���م وجود حدود على ما يمكن تحقيقه في الف�س���اء الجغرافي والتجاري بينما ما زالت اإ�سرائيل تحمل 
مفاتيح ال�سجن اإال اأن ما نريد قوله هنا هو الت�سديد على ما ياأتي:

الحاج����ة اأم االختراع. ه����ذا اإن توفرت االإرادة ال�سيا�سية المبنية على االحتياج����ات والحقوق ال�سرعية؛ اإذا 
م����ا اأجري����ت اأبحاث وو�سعت خطط كافي����ة وتوفرت الموارد واالأدوات– يمكن اإيج����اد حلول جزئية اأو كاملة 
للم�ساكل الجغرافية واالقت�سادية المختلفة التي خلقتها خريطة اأو�سلو واتفاقيات باري�س. اأقله، اإذا لم يكن 

باالإمكان اإيجاد حل يكون هناك اأ�سا�س لتعبئة حمالت الت�سامن بخ�سو�س تلك العوائق والتركيز عليها.

باالإ�ساف���ة لذل���ك، حتى يمكن ك�سر �ست���رة الحب�س الليبرالي���ة الجديدة التي اأتت بها عملي���ة اأو�سلو هناك 
حاجة محددة للتفكير »خارج االإطار التقليدي« وللت�سديد ب�سكل دائم على الروابط بين المناطق المختلفة 
للج�س���د الفل�سطيني )االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة واأرا�سي 1948 وال�ستات( لمواجهة عملية ال�سرذمة 
الت���ي ع�سفت ب���ه على ي���د اإ�سرائيل وال�س���وق الليبرالي الجدي���د. وبالطريق���ة ذاتها فاإن ت�سكي���ل وتعميق 
التحالف���ات اال�ستراتيجية بين الفل�سطينيي���ن والعالمين العربي واالإ�سالمي وكذل���ك مع العالم الغربي – 
بحي���ث ي�ستهدف ب�س���كل واٍع المجتمع المدني في هذا العالم الغربي والطبق���ة العالمة بداًل من ا�ستهداف 
الحكومات اأو النخبة التجارية من الموؤ�س�سات- يمكن اأن ي�سهم في تحرير الموارد وال�سبكات القادرة على 

المحافظة على م�سروع التنمية/ المقاومة الفل�سطيني ووقايته من اأي �سربة اإ�سرائيلية متوقعة.

عل���ى اأي���ة حال، البد من التو�سيح م���ن البداية اأن المقاوم���ة/ التنمية التي نتحدث عنه���ا هنا بعيدة عن 
الربحي���ة المالي���ة اأو النم���و الكال�سيك���ي الإجمالي النات���ج المحلي ح�س���ب طريقة احت�سابه ف���ي النماذج 
االقت�سادي���ة. وعليه البد من معايرة التوقعات مع هذا الم�س���روع. بحيث ينتقل التركيز اإلى محاولة خلق 
االكتف���اء الذاتي الفل�سطيني من خالل تنظيم الموارد والحلفاء وتنظيم تق�سيمها االجتماعي؛ واالعتماد 
عل���ى اأكبر دائرة ممكن���ة من م�ساركة الفل�سطينيين ف���ي برامج/ م�ساريع التنمي���ة الخا�سة بهم؛ وب�سكل 

�سروري التاأكد من النقل الفعال لتلك الجهود ومن اطراد الر�سالة التي توجهها.
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حالة غزة  3.7
يرتب���ط الكثير م���ن النقا�س الم�سار �سالفًا بحال���ة ال�سفة الغربية حيث توا�سل اآلي���ات الليبرالية الجديدة 
تكوي���ن البنى الجوهرية واإدارة تفا�سيل الحياة اليومية. في الوقت ذاته فقد مرت التجربة في غزة خالل 
ال�سن���وات الخم�س الما�سي���ة بمرحلة تنم عن ال�سيء الكثير ويمكن لل�سف���ة الغربية اأن ت�ستفيد منها نظرًا 
لوج���ود نموذجي���ن منف�سلين للتنمية خالل تلك الفت���رة الزمنية، تاأطر كل واحد منهم���ا بناء على الروؤى 

المتباينة بين ف�سيلي فتح وحما�س.

ب�سكل مخت�سر فاإن حكومة حما�س التي تبواأت اإدارة قطاع غزة بعد اأحداث �سيف 2007 اأبرزت دالالت 
على اإمكانية قلب النموذج الليبرالي الجديد اإذا ما توفرت العزيمة ال�سيا�سية الكافية. ا�ستطاعت حكومة 
حما�س رف�س االعتراف ال�سيا�سي باإ�سرائيل وبال�سهيونية وبعملية ال�سالم التي تقودها الواليات المتحدة 
)ا�ستخ���راج الريع ال�سيا�س���ي(؛ ورف�ست اأن تكون الوكيل االأمني وبهذا اأن�ساأت م�سروعًا �سيا�سيًا وع�سكريًا 
واجتماعي���ًا ي�ستند اإلى بلورة �سريحة للمقاومة وطورت قنوات بديلة لالإمدادات ك�سرت بروتوكول باري�س 
واعترفت باالإنتاج وا�ستخدام الموارد العامة وال�سرائب والزراعة وغيرها من النواحي االأخرى في الحياة 
االجتماعي���ة واالقت�سادية مع نم���وذج في اأقله ال ين�سجم مع الت�ساميم االإقليمي���ة االقت�سادية الليبرالية 
الجدي���دة. ي�سع���ب القول اإذا ما كان هذا الم�سروع ي�سمل ع���ددًا اأكبر من فئات المجتمع اأو ي�سمن توزيع 

المنافع على فئات اأكثر رغم وجود ما يدل على حدوث هذا االأمر.

ولكن هذا ال يعني اأن نن�سى الثمن الباهظ الذي دفعه �سكان غزة على يد الح�سار االإ�سرائيلي المفرو�س 
عليه���م والذي تر�سد بكل من حما�س و�سكان غزة حيث تمت بلورته لمعاقبة الطرفين لمحاولة االن�سالخ 
عن القالب الذي و�سعه نموذج اأو�سلو. كما ال يجوز التغا�سي عن الم�سائل االإ�سكالية التي تتعلق بالتج�سد 
الديمقراط���ي وظ���روف العم���ل اأو ظروف النظ���ام االقت�سادي الجدي���د التي تولد في ظ���ل اقت�ساد غزة 
الجديد. على كافة ال�سعد ي�سعب اأي�سا تحديد ما اإذا كان هذا النموذج اأبعد اأو اأقرب اإلى التحرر بدون 

ت�سوية مو�سوع الوحدة الوطنية.

عل���ى اأي حال فاإن مو�سوع م�سروع التنمية ال���ذي توجهه حما�س تتم اإثارته لي�س لطرحه كنموذج للتقليد. 
ب���ل نتطرق علي���ه ب�سفته يعر�س نموذجًا بدياًل للتنمية في االأرا�س���ي الفل�سطينية المحتلة والذي يتحدى 
باال�س���م الركائ���ز االأ�سا�سية للنظ���ام الليبرالي الجديد ف���ي مناحي مهمة. هناك �س���رورة لعمل درا�سات 
اإ�سافي���ة لمعرفة اإل���ى اأي مدى يمكن البناء على هذا النموذج وكيف يمك���ن دمج تلك االأفكار في برنامج 
اأ�سم���ل للتنمية/ المقاومة ال يقت�سر على ال�سفة الغربية بل ي�سم كافة اأطياف الفل�سطينيين– حيث يقع 
ج���زء كبير من النا�س والموارد الخا�سة بالق�سية الفل�سطيني���ة والذين تم اإهمالهم حتى هذه اللحظة اأو 
تهمي�سهم. ما هي الدرو�س التي يمكن ا�ست�سقاوؤها من تجربة حما�س؟ كيف يمكننا تفادي تكرار اأخطائها؟ 
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كي���ف يمكن تو�سيع وتعميق نواح���ي المقاومة في التنمية الفل�سطينية من خالل االعتماد على دوائر اأو�سع 
م���ن الم�ساركين ومن خالل التوزي���ع على نطاق اأو�سع في المجتمع بمناف���ع الم�ساركة في هذا الم�سروع؟ 
كي���ف يمك���ن لجهود المقاومة ه���ذه اأن ت�سع اأ�سا�سًا لالكتف���اء الذاتي االقت�س���ادي وللحماية االجتماعية 
وللت�سامن المجتمعي التي يمكنها اأن تجتذب الدعم ال�سيا�سي والمادي على الم�ستويين الدولي واالإقليمي 

بغر�س ك�سر التحالف مع القوى التي تقمع وت�ستعمر وتنزع الفل�سطينيين ق�سرًا من هياكلهم؟
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مالحظات ختامية  .4

يعم���ل نموذج التنمية الفل�سطين���ي المعا�سر في ظل فر�سية اأ�سا�سية مفادها اأن اإطار اأو�سلو يوفر م�ساحة 
كافية للمناورة من اأجل الرخاء االقت�سادي والتحرر الوطني. ولكن رغم مرور نحو 20 �سنة على التجربة 
ف���ي ظل هذا النم���وذج ال يمكننا االإ�سارة �سوى اإل���ى جزء ي�سير من الرخاء والتح���رر. فغياب التوازن في 
القوى االأ�سا�سي بين الفل�سطينيين والتحالف االإ�سرائيلي – االأوروبي الغربي/ االأمريكي اأعاق ب�سكل كاف 
ودائ���م اأي تق���دم حقيقي في المفاو�سات بخالف الحدود المر�سومة – وهي نتيجة ال يمكن و�سفها �سوى 

بعد مرور الوقت بحكم ت�سميمها.

لق���د ح���اول هذا البحث و�سف كيف اأن عملية اأو�سلو كانت خلقًا لعقلي���ة الليبرالية الجديدة التي انت�سرت 
ف���ي الت�سعين���ات عندما حاول���ت الوالي���ات المتحدة اأن تق���وي اأوا�سر �سيطرته���ا االأحادية عل���ى ال�ساحة 
العالمية. وكجزء من هذا التفكير تم اإن�ساء ال�سلطة الفل�سطينية لتعمل كمتعاقد من الباطن مع االحتالل 
االإ�سرائيل���ي. ولكن هذا الدور لم يقف عند هذا الحد. فهي لم تقم بدور الو�سيط بين االثنين فح�سب بل 
طالبت اأداء المهمة الم�ستحيلة الإدارة توقعات واإدارة �سكان م�ستعمرين ي�سعون لتحقيق التنمية والتحرر. 
وم���ع تدعيم ت�س���ورات الليبرالية الجديدة على الم�ستوى الدولي وات�س���اح رف�س الفل�سطينيين االن�سياع 
له���ا بالكام���ل بداأ التحال���ف االإ�سرائيلي- الغربي البحث عن ط���رق للتعامل مع تلك ’العقب���ات‘. اأواًل اأتى 
القمع المادي لل�سعب الفل�سطيني في �سيا�سات اإ�سرائيل المتج�سدة على االأر�س خالل االنتفا�سة الثانية. 
ث���م اأتى التخطيط الموؤ�س�سي على �سكل »ال�سلطة الفل�سطينية بعد االإ�سالح«. واأ�سبحت �سيا�سات التنمية 
الليبرالية الجديدة هي نقطة االلتقاء بين القوى الغربية والموؤ�س�سات المالية الدولية لتن�سم اإليها الطبقة 
الراأ�سمالية الفل�سطينية للبحث عن اال�ستقرار االقت�سادي والموؤ�س�سي وال�سيا�سي لتحقيق منافع متبادلة. 
وكم���ا هو الحال دائمًا م���ع الليبرالية الجديدة هناك طبقة معينة من المجتم���ع المحلي ت�ستفيد من تلك 
ال�سيا�س���ات بينما ال تح�سد الغالبية منه���ا �سيئًا. كذلك فاإن هذه ال�سيا�سات تميل اإلى تمزيق المجتمعات 
عل���ى اأ�سا�س خط���وط حدودية �سابقة لأنها ت�سعل فتيل دينامكيات ال�سوق والمناف�سة داخل ال�سوق المحلي 

التي يح�سد ثمارها القوي وينقل القطاع العام للخا�س وي�سع الحقوق في اإطار االمتيازات.

الي���وم يت���م ا�ستخدام الليبرالية الجديدة عن وعي كاأداة من قبل ال���دول القوية في االأرا�سي الفل�سطينية 
المحتل���ة لمن���ح مكاف���اآت �سيا�سية – وهي مكافاأة ال يمكن تو�سيفها ف���ي المح�سلة �سوى على اأنها ت�سفية 

للق�سية الفل�سطينية وللت�سكالت االجتماعية– ال�سيا�سية التي توا�سل المطالبة بالحقوق الفل�سطينية.

ف���ي ه���ذا ال�سياق ما ه���و معنى »الكلمة الرنان���ة« مثل التنمية؟ ال يك���ون للفل�سطينيين بدي���ل في ظل هذه 
الظ���روف عن اال�ست�سالم لمدار�س ومذاهب المقاومة التي تحاول تنظيم وتعزيز مواردهم المادية وغير 
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المادي���ة والب�سرية بغر�س البقاء على قي���د الحياة تحت اآلية الممار�سات اليومية للكولونيالية االإ�سرائيلي 
ومقاومة هذا التيار برد عك�س في محاولة الكت�ساب حقوقهم. كلما زاد و�سوح روؤيتهم للقوى التي تقمعهم 

كلما ات�سحت الردود التي �سوف يطرحونها لمحاولة مقاومتها.

ف���ي ه���ذا ال�سدد يق���ع الفل�سطينيون هن���ا في موق���ف ال يح�سدون عليه حي���ث تقمعهم ق���وى ال�سهيونية 
اال�ستيطانية– اال�ستعمارية واالإمبريالية االأمريكية والمدر�سة النيوليبرالية. وال بد الأي خطة تنمية بديلة 

اأن تتولى مهمة مقاومة االأثر التق�سيمي لهذه القوى الثالث.

ف���ي ظل هذه الظ���روف، يجب اإعطاء االأولوية االأول���ى لتاأمين حماية �سارمة للم�سلح���ة العامة وال�سالح 
الع���ام على ح�ساب المكا�سب الفردوية واالأرباح الخا�سة الت���ي تجتث �سل�سلة الت�سامن االجتماعي وتفرغ 
الق�سي���ة الفل�سطينية من م�س���در قوتها. كما اأ�سار الخالدي و�سمور، »الملكي���ة العامة والخدمات العامة 
واال�ستثم���ار الع���ام والرفاه العام يبدو هو االبت���كارات ال�سيا�ساتية االأ�سا�سية للفت���رة القادمة.« طالما اأنه 
يمكن تنفيذ هذا النهج العام تجاه ال�سيا�سات في �سياق اإطار عام توجهه المقاومة، فليكن االأمر اإذًا. كلما 
زاد تح�سي���ر الفل�سطينيين وتقويته���م وتنظيمهم لمجتمعاتهم ومواردهم كلم���ا اأ�سبحوا في موقف اأقوى 

ي�ستطيعون فيه مقاومة ال�سربات المتوقعة �سدهم واكت�ساب اأن�سار لق�سيتهم ولحقوقهم ب�سكل عام.
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