
نحو اقتصاد سياسي للتحرر:

قراءات نقدية للتنمية في السياق االستعماري



  



  



1

 

نحو اقتصاد سيايس للتحرر:

قراءات نقدية للتنمية يف السياق االستعامري



2

حقوق الطبع والنرش محفوظة © مركز دراسات التنمية- جامعة بريزيت 

ISBN 978-9950-334-21-2

هاتف:2982021 02 972+ 

فاكس:  2982160 20 972+  

ص.ب: 14 بريزيت 

مكتب غزة: تلفاكس 2838884 08 972+

cds@birzeit.edu :الربيد االلكرتوين

http://home.birzeit.edu/cds :املوقع االلكرتوين

تم انجاز هذا العمل بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ 

التصميم واإلخراج الفني، رشكة أضواء،  رام الله – ت- 2550892



3

تقديم 
ازدادت مطالبات قطاع واسع من الفلسطينيني مؤخراً بإعادة النظر يف منط التنمية املهيمن والسائد حاليا يف األرايض 

ومقارباتهم،  املانحني  رؤى  مع  ذلك  يف  متامهية  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  تتبناه  والذي  املحتلة.  الفلسطينية 

كبري-  -إىل حد  ثابتاً  عامالً  أو  عامالً خارجياً،  بوصفه  االحتالل  تتعامل مع  والتي  أوسلو،  املرتافقة مع عملية سالم 

مام يقود إىل اعتباره خارج نطاق التحكم أو السيطرة، وبالتايل يجب قبول وجوده، والتحرك تنموياً ضمن الحيز 

تحديد  االستعامري يف  السياق  يسهم  والذي  للفلسطينيني،  املتاح  الحيز  بهام. وضمن هذا  يسمح  التي  واملساحة 

تخومه، ومضامينه عىل حد سواء ، فإن املفاهيم والسياسات التنموية املطبقة عىل أرض الواقع تفرتض مرحلة ما بعد 

االستعامر، وتلتزم بالنموذج النيوليربايل للتنمية. 

الرشيد وتحقيق  والحكم  التحتية  والبنية  املؤسسات  وبناء  االقتصادي  النمو  النموذج حول تحقيق  ويتمحور هذا 

كفاءة اقتصادية ونرش ثقافة الدميقراطية، دون االهتامم بتأثري هذه السياسات عىل مرشوع مناهضة االحتالل أو 

التخطيط لربط هذه السياسات باسرتاتيجيات مواجهة املرشوع االستعامري، ضمن منظور يحقق هدف تحرر وطني 

للشعب الفلسطيني ككل. وقد كانت نتائج هذا النمط املهيمن من التنمية وخيمة عىل األداء االقتصادي، والسيايس 

واالجتامعي للفلسطينيني يف األرايض املحتلة. 

وضمن الفهم السالف ملقاربات التنمية -السائدة حاليا- مامرسة وخطابا، يأيت هذا الكتاب كإسهام يف إعادة قراءة 

الخطاب التنموي الفلسطيني من خالل الرتكيز عىل استخدام مفهوم رصاع القوة والهيمنة كبديل للمفاهيم املطروحة 

حالياً، واملتمحورة حول منوذج الليربالية الجديدة يف تحليل نسق التنمية والنتائج اإلقتصادية واالجتامعية والسياسية 

املرتتبة عىل استمرار الهيمنة عىل األرايض الفلسطينية ضمن سياق اتفاق أوسلو. 

ومن هذا املنطلق، تساهم أوراق الكتاب يف إعادة فهم وتحليل مواضيع تنموية عديدة، منها املساعدات االنسانية، 

الفلسطينيني يف املناطق املحتلة عام 1967 مع  التحتية. وعالقات  البنية  والسياسات االقتصادية، واالستثامرات يف 

الفلسطينيني يف املناطق املحتلة عام 1948. هادفة يف ذلك الرشوع يف إرساء أسس تصور لسياسات تنموية قادرة 

عىل مواجهة آليات تكريس التبعية، للميض قدما باتجاه سياسة اقتصادية مناهضة لالحتالل، بهدف التحرر من نظام 

السيطرة االستعامري االستيطاين.

الباحثات والباحثني املختصني يف  ويأيت هذا العمل نتاج ثالث سنوات من البحث الدؤوب من قبل مجموعة من 
شؤون التنمية الفلسطينية يف مركز دراسات التنمية. الذي وضع نصب عينيه -منذ تأسيسيه- تعميق مفاهيم التنمية 
التنمية يف فلسطني. وهذا يشمل  العميل من خالل تقديم أطر نظرية ومفاهيمية تتحرى واقع  وربطها بسياقها 
دراسة التفاعالت بني العوامل االقتصادية واالجتامعية والسياسية للتنمية. فضالً عن دراسة بنى السلطة والسيطرة 

القامئة التي تحول دون تحقيق وتنمية مستدامة ارتباطا بالسياق الذي يفرضه االحتالل عليها.

                                                                                                         سامية البطمة 

مديرة مركز دراسات التنمية 
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بعد أوسلو: االستيطان الكولونيايل، والتنمية النيوليربالية والتحرير1

ليندا طرب  وعمر جعربي سالمانكا

مقدمة 

أصاب إدوارد سعيد يف مقالة كتبها عقب التوقيع عىل اتفاقيات أوسلو يف العام 1993، وهو أحد أشد املنتقدين لهذه 

أُبرمت بني  التي  الكولونيالية  التي ستخلّفها هذه املعاهدة  الحقيقة حينام وضع يده عىل املأساة  االتفاقيات، عني 

إرسائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عىل أبناء الشعب الفلسطيني. فقد وصف سعيد املعاهدة املذكورة بأنها »أداة 

لالستسالم، ومعاهدة فرساي فلسطينية«: مبعنى أنها معاهدة انطوت عىل إعادة تشكيل االحتالل الكولونيايل وتوطيد 

أركانه ووالدة »سلطة تشبه حكومة فييش«، وهي السلطة الفلسطينية )Said, 1993(. وقد تأكدت الهواجس التي عرّب 

عنها سعيد بعد ميّض عقدين عىل التوقيع عىل هذه االتفاقية، وتجىّل إفالس “عملية السالم” التي فرضتها الواليات 

املتحدة األمريكية وعملت فيها عىل إقصاء الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني منها، وعطلت حقوقهم 

غري القابلة للترصف وغيّبتها إىل أمد غري معلوم. وعىل هذا املنوال، فقد تبدد األمل الذي يلفه الوهم بـ”إقامة الدولة” 

تحت وطأة املرشوع االستيطاين الكولونيايل. وتشّكل اتفاقيات أوسلو، حسبام ورد فيها من نصوص وأحكام، األرضية 

التي ترتكز عليها إعادة إنتاج حاالت انعدام املساواة والتبعية االجتامعية-االقتصادية، وحرمان الفلسطينيني من بسط 

سيادتهم عىل ترابهم الوطني ومن التواصل بني ربوع أراضيهم ورفض حقهم يف تقرير مصريهم جملة وتفصياًل )انظر 

Usher, 1999; Massad, 2006; Ahmad, 2006; Said, 2007(. ويف الواقع، وعىل خالف ما يفرتضه البعض يف أحوال 

كثرية، فلم تكن اتفاقيات أوسلو مبثابة “فشل”، ألنها ووفًقا ملا جاء عىل لسان آدم هنية يف دراسة نرشها مؤخرًا كانت 

عبارة عن أداة ُصممت لغايات تعزيز هياكل االحتالل التي فرضها النظام الكولونيايل اإلرسائييل عىل مدى العقدين 

عقدين  لضياع  االتفاقية  هذه  مهدت  وبينام   .)Hanieh, 2013: 71( منه  فكاك  ال  نحو  عىل  وترسيخها  املنرصمني 

كاملني عىل معظم الفلسطينيني، فقد يرست االتفاقية نفسها للصهيونية توسيع قاعدتها من األرايض التي تحتاجها 

وساعدتها عىل إرساء دعائم مرشوعها االستيطاين الكولونيايل الذي طاملا راودها عىل مدى قرن من الزمان. ونتيجة 

لذلك، فقد أراح “سالم الضعفاء”، حسبام يصفه إقبال أحمد، إرسائيل من التزاماتها تجاه السكان الواقعني تحت نري 

احتاللها ومّكنها من تعزيز مرشوعها االستيطاين الكولونيايل ومأسسة نظام الفصل العنرصي الذي تسبب يف تحويل 

الذي  املتواصل  العنف  يرِبز  أمر  من  وليس هناك   .)Ahmad, 1998( بانتوستانات  إىل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة 

أفرزته اتفاقيات أوسلو واملرشوع االستيطاين الكولونيايل، يف أيامنا هذه، أكرث من االنقسام املادي والرمزي املستفحل 

الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني بصفتهم وحدة سياسية منظمة: مبعنى الفلسطينيني يف الشتات. ومن وجهة 

نظر سعيد، فقد كانت معاهدة االستسالم التي أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية، والتبعات التي انطوت عليها 

وما ترافق معها من االعرتاف بالتسمية التي أسبغتها إرسائيل عىل الفلسطينيني باعتبارهم أولئك الذين تحتجزهم يف 

محميات معزولة تلّفها الجدران وتحيط بها من كل جانب، مبثابة “الرضر املأساوي” الذي أفرزته اتفاقية أوسلو يف 

 .)Imseis, 2010:266( نهاية املطاف

1  تستعرض هذه الورقة املواضيع الواردة يف عدد خاص ميثل نتاًجا للعمل يف مرشوع امتد عىل مدار ثالث سنوات. وقد استُهل هذا 
املرشوع يف العام 2010 باملؤمتر الدويل الذي انعقد يف جامعة بريزيت بعنوان “التمويل الدويل، والتنمية وتشكيل الحيز الفلسطيني”، 

والذي جاء مثرة للتعاون بني مركز دراسات التنمية يف الجامعة ومجموعة أبحاث الرشق األوسط وشامل إفريقيا بجامعة غنت البلجيكية 

Flemish Interuniversity Coun-( وقد ُعقد هذا املؤمتر بدعم من املجلس الفلمنيك املشرتك بني الجامعات .)Ghent University(

cil(، وتاله برنامج بحثي نفذه مركز دراسات التنمية حول “البدائل املتاحة للمقاربة الليربالية الجديدة للتنمية واملساعدات يف األرايض 

  .)Rosa Luxemburg Foundation( الفلسطينية املحتلة” بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ
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وحتى يومنا هذا، وعىل الرغم من هذه التناقضات، فقد تكفلت السلطة الفلسطينية ومعها الرأسامليون الفلسطينيون 

ُدعيت  التي  املالية،  واملؤسسات  اإلنسانية  واملنظامت  الدولية  التنمية  مؤسسات  من  واسعة  ومجموعة  واألجانب 

باملحافظة عىل منوذج  الفلسطينية وضامن دميومتها واإلرشاف عليها ورعايتها،  للقضية  التوصل إىل تسوية  لتمويل 

التنمية الذي تأّت عن اتفاقيات أوسلو مهام كان الثمن. وما تزال هذه األطراف متعنتة يف التزامها باالدعاءات البالغية 

املفاوضات  تنتهي من  تكاد  ال  التي  الجوالت  مواصلة  ينبغي  أنه  املذكورة: وهو  االتفاقيات  تتضمنها  التي  الرئيسة 

العقيمة وأن التنمية االقتصادية سوف تجلب “السالم” عىل املنطقة. ويف الواقع، وحسب التعبري الذي ساقه السفري 

عبد الله بوحبيب، مستشار البنك الدويل لشؤون الرشق األوسط، يف مقابلة أُجريت معه يف العام 1994، “كم مرة 

يحدث فيها أن السالم العاملي يعتمد عىل برنامج للتنمية االقتصادية؟” )Bouhabib, 1994:74(. فبعد مرور عقدين 

التنمية  تجربة  تنفك  ما  سياقها،  يف  دوالر  مليارات  مثانية  يربو عىل  ما  وإنفاق  أوسلو  اتفاقيات  عىل  التوقيع  عىل 

النيوليربالية التي رافقت مسرية أوسلو، وإطارها التكنوقراطي الذي ينزع الصفة السياسية عن مشاريع التنمية، هي 

سيدة املوقف دون منازع. فمن الناحية السياسية، حققت الصهيونية من خالل هذه االتفاقيات ما كانت تصبو إليه 

الكولونيايل” من “ممثيل”  االستيطاين  الرشعية عىل مرشوعها  الصفة  “إضفاء  الزمن من  عىل مدى ردح طويل من 

السكان األصالنيني )Massad, 1994: 85(. ومن الناحية االقتصادية، كان مرشوع أوسلو برمته يقوم يف أساسه عىل 

Washing- ( الواردة يف “إجامع واشنطن”  البنود  ترتكز عىل  التي  الحر  السوق  مبادئ  نيوليربالية وعىل  “يياسات 

Khalidi and Samour, 2011( )”ton Consensus(. وقد بلغت هذه املبادئ شأنًا عظياًم وصل إىل حد تقنينه 

يف املادة )21( من القانون األسايس الفلسطيني. وبناءاً عىل ذلك، تحولت التنمية الرأساملية إىل قانون يف األرايض 

الساذج  “االفرتاض  إىل  االقتصادي  النمو  الديني يف رساب  اإلميان  يشبه  الذي  االعتقاد  ويستند هذا  ]الفلسطينية[. 

والشائع يف الوقت نفسه حول التقدم املتوازي بني السالم واألمن والتنمية” )Le More, 2008: 7(، وهو أمر ساعد 

بدوره عىل إخفاء البنية االستيطانية الكولونيالية الصهيونية وهياكل التبعية الرأساملية العاملية املتشابكة واملتداخلة 

مع بعضها البعض والتي شّكلت تجربة أوسلو يف مهدها. 

يستعرض هذا الكتاب نظرة نقدية نستطيع االنطالق منها لخلخلة األسس التي ترتكز عليها نظرية التنمية ومامرستها 

يف فلسطني وإعادة النظر والتفكري فيها. وتنبع هذه النظرة من مواطن القلق واملخاوف املتولدة من العيوب الجوهرية 

التي تعرتي منظومة التنمية التي رافقت “زيف تفكيك االستعامر” الذي جاءت به اتفاقيات أوسلو. فقد دأبت هذه 

املنظومة عىل وأد الوقائع السياسية القامئة عىل أرض الواقع وإسكاتها وإهاملها، واألدهى واألمّر من ذلك أنها أسهمت 

الذي فرضت  الوقت  أركانها، يف ذات  العنرصي وترسيخ  الكولونيايل والفصل  االستيطاين  يف دميومة هياكل املرشوع 

فيه السياسات النيوليربالية التي تتسم بجشعها ورضاوتها. وتسعى األوراق التي يجمعها هذا الكتاب بني دفتيه إىل 

الخروج بفهم ملا تفعله التنمية والجهات التي تنفذها واألطراف التي تستفيد منها بالفعل، وذلك عوضاً عن الخوض 

يف تقييم سطحي وبسيط للَمواطن التي تسجل مشاريع التنمية النجاح أو الفشل فيها )Ferguson, 1990(. وتوظف 

هذه األوراق وجهات نظر االقتصاد السيايس واالستيطان الكولونيايل يف مراجعة نظرية التنمية ومامرستها وتحديد 

موقعها من حركة التحرر، وذلك يف نفس الوقت الذي تعرتف فيه بالتقسيامت الداخلية واملصالح الطبقية التي تُشتِّت 

حركة النضال الوطني وترشذمها. وبذلك، ينظر هذا الكتاب يف الطبيعة املتداخلة التي تَِسم أعامل التنمية ومرشوع 

االستيطان الكولونيايل مبعنى األصل املشرتك الذي يجمعهام )Kothari, 2002( والطريقة التي تجري فيها مواجهة 

هذه العالقة. فعىل الرغم من الرضر الذي تسببت به اتفاقيات أوسلو عىل صعيد تفتيت الحركة الوطنية الفلسطينية 

وتشتيتها وفقدان األرايض واستمرار الذل واملهانة وغري ذلك من التبعات، فقد وقفت اتفاقيات أوسلو عاجزة عن 

تحييد أبناء الشعب الفلسطيني ونضالهم يف سبيل تحصيل حقوقهم وتحرير أرضهم وال حتى شّل قدرتهم عىل ذلك. 
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أوسلو  اتفاقيات  بها  التي جاءت  التنمية  تجربة  أعادت  كيف  التالية:  األسئلة  الكتاب  يطرح هذا  ذلك،  وبناًء عىل 

اإلقليمية  التاريخية والبنيوية األعم والقوى املحركة  تشكيل فلسطني والفلسطينيني، والعكس؟ وما هي اإلجراءات 

والعاملية التي شّكلت تاريخ فلسطني ووضعها الراهن؟ وما هي التشكيالت الناشئة )الطبقية والجندرية والعرقية( 

الكولونيايل؟ وكيف  النيوليربالية واملرشوع االستيطاين  التنمية  الفلسطيني مقابل مشاريع  بنية املجتمع  التي تؤلف 

عملت هذه التقسيامت من خالل إنشاء سلطة محلية متواطئة، عىل تشتيت مسرية النضال التحرري وحرفها عن 

طبقة  إىل  باإلضافة  اإلنسانية،  واملنظامت  التنمية  مؤسسات  بني  التواطؤ  أوجه  هي  ما  ذلك،  عن  وفضاًل  مسارها؟ 

يف  املساواة  انعدام  حاالت  إنتاج  إعادة  يف  الفلسطينية،  بالسلطة  وثيقاً  ارتباطاً  املرتبطة  الفلسطينيني  الرأسامليني 

الحالة  تتخطى  التي  التنمية  تصور  يبدو  أن  أو كيف ميكن  واملكانية.  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  املجاالت 

أطول حركات  الكتاب يف واحدة من  ينظر هذا  التي تسم فلسطني؟ ومع ذلك، فال  والراسخة  السائدة  االستثنائية 

النضال ضد االستعامر يف تاريخنا الحارض فحسب، وإمنا يتحدث وعىل نحو أعم وأشمل كذلك عن أوضاع الشعوب 

يف عموم نصف الكرة األرضية الجنويب، ويف نصفها الشاميل أيضاً، حيث باتت الشعوب تعود إىل فكرة “قوة الشعب” 

الثورات  من  بدءاً  الرأساملية واإلمربيالية،  الهيمنة  تناهض  بناء حركات جامهريية  إعادة  النضال يف سبيل  وتخوض 

العربية، ومروراً بالحركات االشرتاكية يف أمريكا الالتينية وانتهاءاً بحركات “احتلوا” يف أوروبا وأمريكا الشاملية.  

الحلقات املفقودة يف أدبيات التنمية الفلسطينية 

نال قدراً واسعاً من الجدل عىل مدى العقدين املنرصمني، فلم  عىل الرغم من أن اتفاقيات أوسلو شكلت محوراً 

العقد  الذي طُرح منذ بداية  التنمية  القامئة بني منوذج  العالقة  الجدل إال يف جانب محدود منه إىل  يتطرق هذا 

التاسع من القرن املايض والطابع االستيطاين الكولونيايل الذي يسم هذا “النزاع”. وبناءاً عىل ذلك، تسهم األوراق التي 

يضمها هذا الكتاب يف جرس هذه الهوة ويف إماطة اللثام عن بعض حدود االفرتاضات السائدة يف أدبيات التنمية 

املتصلة بفلسطني. وعىل وجه اإلجامل، متيل األبحاث التي تتناول مساعدات التنمية إىل الرتكيز عىل الدور البنيوي 

الذي يضطلع به االحتالل يف تقويض إمكانيات التنمية يف فلسطني وإضعافها وبيان الطريقة التي أسهم فيها ذلك يف 

 Roy, 1995; Brynen, 2000; Keating et al, 2005; تشكيل سياسات التنمية عىل أرض الواقع بصورة فعلية )انظر

Le More, 2008(. ولكن هذه الدراسات، عىل أهميتها، تغفل يف حاالت ليست بالقليلة عن الدعائم النيوليربالية 

املادية التي ترتكز عليها سياسة التنمية واآلثار التي تفرزها واألطراف التي تضطلع بدور الوساطة فيها. ويحتل هذا 

األمر أهمية محورية ألن النزعة النيوليربالية تقع يف صلب مرشوع أوسلو. وحسبام جاء عىل لسان آدم هنية، تُعترب 

النيوليربالية مبثابة “إحدى النتائج الطبيعية املركزية املرتتبة عىل الوجهة السياسية التي رّوجتها الحكومة اإلرسائيلية 

عن  النظر  وبرصف   .)Hanieh, 2008( األورويب”  واالتحاد  املتحدة  الواليات  يف  وأنصارهام  الفلسطينية  والسلطة 

 Hanieh, 2008; Turner, 2009; Hever, 2010; Khalidi الشأن )انظر:  التي صدرت مؤخراً يف هذا  الدراسات 

and Samour, 2011(، ما تزال الرضورة تقتيض إمعان النظر يف العالقة القامئة بني النيوليربالية ومنوذج التنمية الذي 

يجري تنفيذه يف فلسطني ودراسته دراسة مستفيضة. 

التنمية يف فلسطني يف  تتناول  التي  األدبيات والدراسات  التي تشوب  الحال، يكمن جانب من املشكلة  ويف واقع 

وجهة  أن  غري  األرض.  عىل  مهمة  آثاراً  يفرز  قد  الراهن  النيوليربايل  التنمية  منوذج  إصالح  بأن  االفرتاض  إىل  ميلها 

البنيوية الحالية التي فرضتها اتفاقيات أوسلو واالنحياز اإلمربيايل الذي  النظر هذه تعجز عن االعرتاف بالظروف 

الحديث عن  أن  يبدو  الحقيقة،  الصهيوين. ويف  املرشوع  يتبناها  التي  السياسية  األجندة  مع  املانحة  الدول  تُبديه 

اإلصالح كان “سابقاً ألوانه” يف مجتمع مل يكن يف حال من األحوال ميلك السيادة عىل أرضه وال يحظى بحقوقه أو 
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 .)Mushtaq H. Khan( بدولته ويخوض النضال يف سبيل التحرر من االحتالل، وذلك وفقاً ملا يفرتضه مشتاق خان

فإجراءات اإلصالح ال تستطيع أن تحقق التنمية الناجعة، وهي ال تتعدى أن تضفي تحسينات متواضعة عىل فعالية 

تقديم املساعدات )Khan, 2010: 5(. وتؤكد تقدييس-رعد )Taghdisi-Rad( عىل هذا املوقف، حيث تفرتض بأن 

“األجندات السياسية التي تتبناها الجهات املانحة وحكوماتها، وليس احتياجات السكان الفلسطينيني، كانت هي 

ما يحدد سلوك املانحني يف األرايض ]الفلسطينية[” منذ انطالق محادثات أوسلو. وهذا يدل عىل أنه “من الصعوبة 

 Taghdisi-Rad,( ”مبكان أن نتوقع بأن يتم توظيف املساعدات كأداة من أدوات التنمية االقتصادية يف املقام األول

بحثها.  منها يف  لالنطالق  االستنتاج كنقطة  الدراسات عىل هذا  قلة من  تعتمد سوى  6-5 :2011(. ومع ذلك فال 

فهنا يتدخل هذا الكتاب ويبني بأن مساعدات التنمية كانت تُستخدم لغايات التعمية عىل غياب عملية سياسية 

حقيقية. وبناءاً عىل ذلك، فلم تتحول مشاريع التنمية إىل أداة متواطئة يف املرشوع الكولونيايل اإلرسائييل فحسب، 

بل إنها تكفلت بتقديم املعونة لالحتالل وضِمنت استدامة هياكل القوة واالضطهاد التي تسم املرشوع االستيطاين 

الكولونيايل وإعادة إنتاجها. لقد تم توظيف التدخالت ومساعدات التنمية واملساعدات اإلنسانية يف فلسطني، كام 

هو الحال يف بقاع أخرى من العامل، مبثابة حل رسيع ومؤقت ملشكلة تتطلب حالً جذرياً، أو باعتبارها بديالً عن 

السياسة أو سياسة من خالل وسائل أخرى. 

ويف الوقت الذي ال ننكر فيه أن العديد من الدراسات املذكورة أعاله قد رّسخت فهمنا النقدي لنموذج التنمية الذي 

جاءت به اتفاقيات أوسلو، فإن هذه الدراسات ال تسهب يف اإلقرار باملرشوع االستيطاين الكولونيايل وإدراج تحليل 

يستكشف األساليب التي تحول نظريات التنمية ومامرساتها إىل وسائل تنظيمية وإنتاجية. وال تتناول هذه الدراسات 

الواقعني تحت  التنموية يف إفراز آثارها عىل السكان األصالنيني  النظريات واملامرسات  التي تعتمدها تلك  الطرق 

نري االستعامر بالنسبة إىل املرشوع االستيطاين الكولونيايل بعمومه. وال يثري هذا الواقع استغراب املرء بالنظر إىل أن 

األدبيات واملؤلفات التي تتطرق إىل دراسة املرشوع االستيطاين الكولونيايل وتحليله قد أغفلت الدراسات الفلسطينية 

املنشورة يف هذا الشأن وأحجمت عن الرجوع إليها واالستشهاد بها. ويف هذه األيام، متيل األبحاث التي تتناول قضية 

التنمية، كام هو حال الكثري من الدراسات التي تتناول فلسطني، إىل إدراج الحالة االستثنائية التي تسم املرشوع 

االستيطاين الكولونيايل ومنطقه الذي يقوم عىل تقطيع أوصال الشعب الفلسطيني وتفتيت عراه2.  ونتيجة لذلك، 

فعادًة ما يجري متثيل السكان الفلسطينيني بفئاتهم املختلفة التي تعيش يف سياقات محلية متباينة ‒ سواء كانت 

داخل إرسائيل أو يف املنفى أو يف الضفة الغربية عىل أنها فئات معزولة، ومنفصلة من الناحية التحليلية ومتميزة عن 

الهياكل األعم التي تؤلف املرشوع االستيطاين الكولونيايل اإلرسائييل )Jabary Salamanca et al, 2011: 3(. ومع 

ذلك، تبقى هذه املشاكل بعيدة كل البعد عن مجرد كونها نتاج للتحوالت التي شهدتها املعرفة واملامرسة: “فقد 

شهدت حركة التحرر الفلسطينية سلسلة من االنتكاسات والتغريات يف مستوى تركيزها. ويعكس اإلنتاج الفكري يف 

أوجه كثرية منه وعىل نحو دقيق القوى املحركة التي توّصف السياسة الفلسطينية املعارصة التي تفتقر إىل التامسك 

الفكرية  األدبيات  التي كانت موضع ترحيب يف  املهمة  التحوالت  السابق(. وبينام فتح أحد  )املصدر  واالنسجام” 

الباب أمام اعتامد منهجية عاملية ومقارنة )انظر Veracini, 2006; Collins, 2011( خالل السنوات القليلة املاضية، 

فام يزال ينبغي للدراسات املتصلة بالتنمية يف فلسطني أن تصل إىل فهم شامل ومتكامل ألوجه التفاعل بني التنمية 

والسياسات واملخططات االستيطانية الكولونيالية مقابل تفتيت عرى التواصل بني السكان األصالنيني وتقطيع أوصال 

إقليمهم، أو االعرتاف بالسياق االستيطاين الكولونيايل الحايل الذي يجري فيه إعادة تشكيل النظرية املعارصة للتنمية 

 George T. Abed, The Palestinian( الذي حّرره جورج عبد الكتاب  التنمية  البارزة يف مجال دراسات  االستثناءات  2  من بني 
economy: studies in development under prolonged occupation((. ومن الدراسات األخرى التي ال تتناول مسألة التنمية. 
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ومامرساتها من خالل جملة من التدخالت املختلفة، سواء كانت هذه التدخالت عبارة عن مامرسات شعبية بديلة أو 

معرفة أصالنية أو حركات مقاومة وطنية وعاملية. وقد تكون فلسطني هي املكان الوحيد الذي ما فتئ يخضع لشكل 

معارص من أشكال االستيطان الكولونيايل، وهو ما دفع مبجموعة واسعة من منظامت التنمية واملؤسسات املالية 

الدولية إىل إدامته وإعادة إنتاجه عىل نحو فعيل، حسبام يرى جعربي-سالمانكا يف مقالته الواردة ضمن هذا الكتاب. 

ومع ذلك، تفقد فلسطني جانباً ال يستهان به من هالتها االستثنائية إذا ما نظرنا إليها من زاوية التحليل املقارن الذي 

يضع هذه الحالة يف سياق ما يسميه كولينز )Collins( بالتحول العاملي واالستيطاين الكولونيايل يف الدراسات التي 

 .)Collins, 2011( تتناول فلسطني

ويف إطار السعي إىل إماطة اللثام عن العالقة املعقدة واملتداخلة التي تجمع بني املرشوع االستيطاين الكولونيايل 

والتنمية وحركة التحرر وإعادة النظر فيها، يستند هذا الكتاب يف فحواه إىل الدراسات الفلسطينية التي ركزت عىل 

مدى عقود خلت عىل اإلمكانيات املتاحة أمام التنمية العامة يف مواجهة سياسات اإلفقار والحرمان االقتصادي التي 

تنفذها املنظومة االستيطانية الكولونيالية. ويف هذا املقام، يتوصل الخبري االقتصادي يوسف صايغ إىل نتيجة مفادها 

أنه “ال ميكن تحقيق تنمية ذات معنى وشاملة أو حتى السعي وراءها، يف ظل التبعية التي تقرتن مع الحرمان” 

)Sayigh, 1988: 279(. ومع ذلك، فعوضاً عن أن نفهم التأكيد الذي يسوقه صايغ يف صورة دعوة إىل “مناهضة 

التنمية” يف ظل الوقائع التي تفرضها الحالة الكولونيالية التي طال أمدها، ينبغي لنا أن ننظر إىل التنمية باعتبارها 

الفلسطينيني ليك  تلزم  التي  املادية  االحتياجات  توفر  أن  التي ميكن  التنمية  أشكال  التفكري يف  أمام  تحدياً  تفرض 

يتمكنوا من مقاومة مرشوع االستيطان الكولونيايل الذي مل تنفك إرسائيل تنفذه يف أراضيهم عىل مدى ردح طويل 

من الزمن، ألنه “ال ميكننا أن نستغني عن التنمية” حسبام يفصح جويل ويرنايت )Joel Wainwright( عن ذلك 

 Li,( ”وإذا مل تفلح “اإلرادة” العنيدة التي تبديها التنمية بشأن “تطوير .)Wainwright, 2008:10( وبال مواربة

فلسطني  التنمية يف  دراسات  فإن  تّدعيها،  التي  والطوباوية  السامية  األهداف  إنتاج  األصالنيني يف  السكان   )2007

منظومة  فيها  عملت  التي  الطريقة  عىل  الدراسات  هذه  وتقف  التنمية.  هذه  أنتجته  فيام  ذلك  مع  نظرت  قد 

التنمية دون كلل وعن وعي، كام هو حالها يف سياقات أخرى يف النصف الجنويب من الكرة األرضية، عىل تحويل 

نُزع  السيايس إىل منظامت مجتمع مدين  بنشاطها  تتميز  التي كانت  الفلسطينية  الحركات االجتامعية والسياسية 

عن  وفضالً   .)Hammami, 1995; Kuttab, 2007( عملها  مهنية يف  عليها سمة  وأُضفيت  السيايس  طابعها  عنها 

ذلك، تنظر الدراسات املذكورة يف الطرق التي سلكتها التنمية يف تشكيل أطراف وأشكال خطاب معولَمة جديدة 

املناهضة لالستعامر )Hanafi and Tabar, 2005(. وبعبارة أخرى، فقد  الوطني  النضال  جرى سلخها عن حركة 

أنتجت التنمية طبقة “معتدلة” ومساملة وتابعة. ويف هذا املقام، توحي الدراسات التي نرُشت يف اآلونة األخرية بأن 

مساعدات التنمية شّكلت محوراً للمصالح التي تشمل أصحاب رأس املال الفلسطينيني والنخبة السياسية واملنظامت 

النضال  استعامر حركة  إعادة  اآلونة عىل  تعمل يف هذه  التي  الدولية،  التنمية  املحلية ومؤسسات  الحكومية  غري 

 .)Nakhleh ،2012( الفلسطيني وخصخصتها

أفضت  التي  املتشابكة  القوة  والتحقيق يف هياكل  الوقائع  لنا دراسة هذه  تتيح  بديلة  الكتاب طرقاً  ويطرح هذا 

الكيفية  يبنّي  حيث  السابقة،  الدراسات  أغفلتها  التي  األساليب  الكتاب  هذا  يستكشف  كام  الظروف.  هذه  إىل 

سيام  وال  وترسخها،  وتعززها  معها  وتتفاعل  القوة  هياكل  مع  الرأساملية  والتنمية  املساعدات  فيها  تتقاطع  التي 

االستغالل واالحتالل الذي يفرضه املرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين. ويف معرض إعادة الكتابة عن االستيطان 

والتوجه  التنمية  إقليمية عىل تدخالت  فيها صفة  أُسبغت  التي  الطريقة  النظر يف  الكتاب  الكولونيايل، ميعن هذا 
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يف  فلسطني  وخارج  األخرض  الخط  جانبّي  كال  عىل   – وقاوموها  الفلسطينيون  تلقاها  وكيف  السائد،  النيوليربايل 

الشتات. وتنظر املقاالت التي يضمها هذا الكتاب يف الطريقة التي جرت من خاللها إعادة تشكيل هياكل الهيمنة 

سياق  ضمن  إنتاجها  وإعادة  إنتاجها  عىل  العمل  يجري  وكيف  والعنرصية،  الكولونيالية  واالستيطانية  الرأساملية 

التنمية ومن خاللها. وتستكشف هذه املقاالت األساليب التي سلكتها مؤسسات التنمية الدولية ومنظامت العمل 

أعادت  التي   )governmentality( االنحكامية  من  أشكال جديدة  النيوليربايل يف طرح  التوجه  وأصحاب  اإلنساين 

القابعني تحت نري االستعامر وهوياتهم. وفضالً عن ذلك، تدرس املقاالت املذكورة الطريقة  تشكيل ذوات الرعايا 

التي أسهمت فيها منظومة التنمية يف تسكني الحركة الوطنية وتهدئتها، وتحويل العمل السيايس عن طريق الخروج 

عن املجاالت واألساليب التي ينفذ فيها العمل السيايس واستبدالها. ويف الوقت نفسه، تعيد هذه املقاالت النظر يف 

مشاريع التنمية من زاوية مرشوع التحرير، واألساليب الحالية التي يتبعها الفلسطينيون يف املطالبة بالتنمية يف سياق 

النضال يف سبيل التحرر ويف إعادة التعبري عنها. كام تتخطى الدراسات الواردة يف هذا الكتاب املحاولة التي يبذلها 

املرشوع الصهيوين لتفتيت عرى التواصل بني أبناء الشعب الفلسطيني من خالل اتفاقيات أوسلو، وتستعرض تحليالً 

يعيد ربط التجمعات الفلسطينية مع بعضها بعضاً ضمن إطار النضال الذي تخوضه يف سبيل التحرر. 

إعادة النظر يف التنمية يف الحارض االستيطاين الكولونيايل 

يسرتشد هذا الكتاب بالدراسات النقدية التي نرُشت حول مشاريع التنمية ويوظف االقتصاد السيايس والدراسات 

التي تتناول املرشوع االستيطاين الكولونيايل بغية الخروج بتأصيل لهذه املشكالت. ويف الوقت ذاته، تعيد األوراق 

العرقية والطبقية والجندرية. ونستعرض فيام  الهيمنة  الضوء عىل هياكل  الكتاب تسليط  املنشورة يف دفتّي هذا 

ييل الوجهات النظرية التي استندت إليها هذه املجموعة من املقاالت، ونبني ما يعنيه االحتكام إىل هذه الحقول 

املعرفية املختلفة من أجل إماطة اللثام عن التنمية وإتاحة املجال أمام استكشاف أشكال النضال يف سبيل العثور 

عىل أشكال بديلة عنها. 

بشأنها،  والخالف  التنازع  من  كبري  قدر  يثور  مضللة  فكرة  عن  »التنمية«  تعرّب  والوضوح،  الدقة  توخي  ولغايات 

وهي تنطوي عىل مجموعة متنوعة من املعاين التي تفرسها يف أزمنة وأمكنة مختلفة، كام تتسم بجوانب التوتر 

النمو  التنمية تستحرض صورة ملرشوع شامل وُمغٍر يرمي إىل تحقيق  التي تلفها. فلو كانت  العميقة  والتناقضات 

والرقي، فيمكن التفكري فيها من الناحية العملية كام لو كانت ساحة معركة ومرشوعاً فكرياً ال يفرت وعملية تتسم 

 ،)Cowen and Shenton( يفرّق كووين وشينتون  السياق،  )Apter, 1987:7(. ويف هذا  مادي مستفحل  بطابع 

يف كتابهام الرائد الذي أثر يف املؤلفات الالحقة يف مجاله، بني معنينينْ من معاين التنمية التي تثري اللغط وااللتباس 

الرأساملية،  منظومة  تنفذها  التي  التنمية  كأعامل  مقصودة  وغري  ثابتة  عملية  باعتبارها  التنمية  كثرية:  أحوال  يف 

والتنمية باعتبارها نشاطاً مقصوداً كالخطة املدروسة التي تَُعّد لـ”تنمية” وإعادة صناعة “العامل الثالث” يف سياق 

تفكيك االستعامر )Cowen and Shenton, 1998: 50(. ومع ذلك، يرتكز هذا التمييز الفاصل بني التنمية باعتبارها 

تدخالً والتنمية باعتبارها تغيرياً بنيوياً عىل الفرضية التي تقول بأن هذين املعنينينْ يرتبطان ارتباطاً جوهريّاً وبوجوه 

 .)2003 ,Bebbington( محددة من الناحية التاريخية، إن مل تكن متداخلة مع بعضها بعضاً عىل نحو ال انفصام فيه

وبالفعل، فحسبام يرى ويرنايت )Wainwright(، “تشّكل التنمية إضافة إىل الرأساملية، حيث متثل عملية تاريخية-

جغرافية تؤخذ عىل أنها تقع خارج إطار الرأساملية، وهي مع ذلك تدخل فيها وتشكل جزءاً منها يف جميع األحوال، 

 Wainwright,( ”من أجل تحويلها إىل كل متكامل والسامح لرأس املال باكتساب معنى للغاية التاريخية واتجاهها
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12 :2008(. وتدرس األبحاث التي يستعرضها هذا الكتاب التنمية حسب تشكُّلها يف السياق الفلسطيني مبا يتواءم 

مع هذه التوجهات واملفاهيم. 

وتقدم الدراسات التي تتناول املرشوع االستيطاين الكولونيايل تصويباً ال غنى عنه ملفهوم “النزاع”، الذي شّكل مدار 

فلسطني  تجاه  التنمية  تدخالت  يوجه  وبات  الزمن  من  الفلسطينية عىل مدى وقت طويل  القضية  اإلجامع عىل 

والفلسطينيني. فمن شأن مقاربة “النزاع” عىل هذا النحو أن تشوه العنف األسايس وطبيعة املواجهة مع املرشوع 

االستيطاين الكولونيايل يف فلسطني، وعالقات القوة املتعارضة التي تعرّفه والهياكل السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

مركز  األصالنيني” من  “السكان  السيطرة عىل  إىل  تسعى  التي  الكالسيكية  الكولونيالية  تشّكله. وعىل خالف  التي 

ميرتوبوليتاين – كام هو حال حكم بريطانيا يف الهند – يسعى املرشوع االستيطاين الكولونيايل إىل “استئصال شأفة 

الشعب األصالين من أجل استبداله بجامعة اجتامعية-سياسية أخرى” – مثلام هو حال الواليات املتحدة أو الجزائر 

)Veracini, 2013(. ووفقاً ملا جاء عىل لسان باتريك وولف )Patrick Wolfe(، ينطوي االستيطان الكولونيايل عىل 

“منطق اإلقصاء” الذي “يسعى إىل حل املجتمعات األصالنية” من أجل إقامة “مجتمع كولونيايل جديد عىل قاعدة 

األرض املصاَدرة” )Wolfe, 2006: 387-388(. ويجد منطق اإلقصاء موطئ قدم له من خالل تقنيات العنف املختلفة 

التي تُستهل بـ”محو الصفة األصالنية وشطبها من الوجود” ونفي مكانة املجتمع األصالين باعتباره جامعة قومية، 

وتنتهي بتفتيت الشعب الواقع تحت نري االستعامر وتقطيع أوصاله من النواحي املادية والزمانية واملكانية وفرض 

الهيمنة عليه من خالل إسرتاتيجيات “العزل املكاين”، باإلضافة إىل وأد اقتصاده وطمسه )املصدر السابق: 389-404(. 

ويف واقع الحال، “ينتهي املطاف بأصحاب املرشوع االستيطاين الكولونيايل إىل القول بأن الغزو هو هيكلية وليس 

حدثًا.” )املصدر السابق: ص. 388(. ولذلك، تخلّف السامت املحددة التي تسم مواجهة االستيطان الكولونيايل آثاراً 

مبارشة عىل التنمية يف فلسطني، وهي آثار ال ميكن بحال من األحوال االستمرار يف تجاهلها وإشاحة البرص عنها. إن 

التنمية االقتصادية واملزايا املمنوحة للمجتمع االستيطاين تأيت بالرضورة عىل حساب املجتمع األصالين. ويف سياق 

تحديد مكامن الخطر التي تلف هذا السياق، يلخص وولف )Wolfe( التوسع الذي شهده االقتصاد االستيطاين من 

خالل اإلنتاج الزراعي عىل أنه: 

“توسع ال يفرت” وأنه “ال يتواىن عن االستيالء عىل األرايض التابعة للسكان األصالنيني ووضع يده عليها ... 

وهو يحول دون إعادة إنتاج أساليب اإلنتاج األصالنية. ويف هذا السياق، ينتهي املطاف بأبناء الشعب 

والهجامت عىل  الغارات  شن  إىل  يضطرون  أو  عليهم  يُطرح  الذي  االقتصاد  عىل  االعتامد  إىل  األصالين 

املوت  فرق  إرسال  تسّوغ  التي  الكالسيكية  الكولونيالية  الذريعة  يوفر  ما  وهو  ومستودعاته،  مخازنه 

الكولونيالية” )املصدر السابق: ص. 395(. 

وبناءاً عىل تحديد موقع فلسطني يف إطار الدراسات التي تركز عىل االستيطان الكولونيايل، يسعى هذا الكتاب إىل 

وضع هذه القوى املحركة املحددة يف الواجهة من أجل إعادة توجيه النقاش املتصل بالتنمية نحو وقائع الهيمنة التي 

ال ميكن تجنُّبها. ففضاًل عن االستناد إىل الدراسات االستيطانية الكولونيالية، يركز هذا الكتاب انتباهه عىل هيكل آخر 

من هياكل الهيمنة، وهو الهرمية العرقية )race hierarchies(. وتبنّي هذه النظرة ما بعد الكولونيالية “العالقات 

التي تفتقر إىل املساواة” يف العامل )Kothari, 2002:38( والهرمية الرتاتبية بني الذات الغربية والعامل الثالث اآلخر 

)Baaz, 2005( والتي يجري إنتاجها ويُعاد إنتاجها من خالل نظريات التنمية ومامرساتها. وبذلك، توفر هذه الهرمية 

الرتاتبية “نقداً قوياً لـ”التنمية” وتفرض تحدياً يتسم بأهميته املتزايدة أمام املنهجيات السائدة يف اإلحاطة بالعالقات 
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القامئة بني الشامل والجنوب” )McEwan 2001:94(. ومع ذلك، يتجاوز هذا الكتاب دراسات ما بعد الكولونيالية 

التي تركز بصورة حرصية عىل تحليل الخطاب، ويستند إىل األفكار والرؤى التي يراها يف تحليل هياكل القوة املادية 

لالنتقاد  قد تعرضت  الكولونيالية  بعد  ما  أن دراسات  الرغم من  الجغرافية. وعىل  املكانية وفضاءاتها  وتشكيالتها 

القوة  إذا ما ُوظفت يف تحليل هياكل  أداة قوية  تَُعّد مبثابة  الخطاب، فهي  التاريخي عىل تحليل  بسبب تركيزها 

املادية املذكورة وتشكيالتها املكانية وفضاءاتها الجغرافية. وفضالً عن ذلك، فنحن نستطيع من خالل توظيف هذه 

املقاربة أن نشدد عىل أنه “عوضاً عن اإلشارة إىل تحول جذري من الكولونيالية إىل مرحلة ما بعد الكولونيالية، فإن 

حقبة ما بعد الكولونيالية تشري إىل املنهجيات التي باتت معتمدة يف نقد املوروثات املادية واملنطقية للكولونيالية” 

)Radcliffe, 1999: 84(. ويُعترب هذا األمر واضحاً عىل نحو خاص يف حالة فلسطني التي مل يزل املرشوع االستيطاين 

الكولونيايل قامئاً ويفعل فعله فيها عىل قدم وساق. وبالفعل، فحسبام يرى جوزيف مسعد )Joseph Massad(، “إن 

االستيطان الكولونيايل ... يطرح أمامنا فضاءات وحقباً مختلفة فيام يتصل باملخطط الزماين للكولونيالية، ثم مرحلة ما 

بعد الكولونيالية )اقتُبس يف Afzal-Khan, 2007(. وعىل الرغم من أن هذا االستعراض يتخطى نطاق هذه املقدمة 

التي ترمي إىل الوقوف عىل الجدل الدائر يف هذا املقام ، فيكفينا القول بأن التفكري ما بعد الكولونيايل بات يُستحرض 

األطر  لتطور  ومادي  وُمحكم  مدروس  فهم  إىل  أفضت  التي  التعقيدات  استكشاف  بغية  املايض  العقد  مدى  عىل 

 .)Kappor, 2008; McEwan, 2009; Mitchell, 1995, 2002; Wainwright, 2008:والفضاءات الجغرافية )انظر

وتكمن أهمية توظيف األفكار والرؤى املستقاة من دراسات ما بعد الكولونيالية يف أنها تتيح لنا أن نعيد تحديد 

موقع فلسطني يف سياق القوى املحركة األعم التي تسود النصف الجنويب من الكرة األرضية، وخلخلة أشكال الخطاب 

العنرصية  الهيمنة  أمناط  مامرسة  تجري  الذي  “التنمية”  من خطاب  تشمله  مبا  اإلمربيالية،  أوروبا  تعتمده  الذي 

وغريها من صور الهيمنة بناءاً عليه. وما تزال النظريات واملامرسات العاملية للتنمية تعمل مبثابة موقع مركزي يعرّف 

شعوب العامل الثالث ويرسم حدودها وتخومها من خالل مسافة زمنية ومكانية تربطهم باملايض وتعرّفهم عىل أنهم 

 Kothari,( مختلفني اختالفاً متأصالً ال ينفك عنهم، ويضفي بالتايل صفة رشعية عىل إخضاعهم يف الزمن الحارض

التنمية  تفرزها  التي  املشاكل  يدنا عىل  التي متّكننا من وضع  الكولونيالية  بعد  ما  النظرة  إىل  2011(. وباالحتكام 

الفلسطيني، كام  بالنسبة للشعب  الواقع  التفكري فيام يعنيه هذا  الكتاب املجال أمام  النحو، يفتح هذا  عىل هذا 

يدرس الطريقة التي تتقاطع فيها العنرصية مع تدخالت التنمية والعمليات اإلنسانية وتشّكلها وتنضوي تحتها. كام 

ينظر هذا الكتاب، يف مواضع متفرقة منه، إىل الطريقة التي يُنظر فيها إىل النضال الذي يخوضه الفلسطينيون ضد 

االستعامر عىل املستوى العاملي. 

وإذا كانت دراسات ما بعد الكولونيالية قد أفسحت املجال أمام دراسات التنمية ليك تثري التساؤالت حول الهرمية 

العرقية وحاالت انعدام املساوة، فال تقل أهميًة الدراسات التي انربت لتعيني الحدود الفاصلة بني االقتصاد السيايس 

ودراسات ما بعد الكولونيالية. فقد أتاحت هذه املقاربات الفرصة أمام “الوصول إىل تكامل أعمق بني املنهجيات 

ناهيك  الطبقية واإلمربيالية،  للسياسة  السيايس  االقتصاد  تتناول تحليل  التي  والدراسات  والثقافة  النقدية لألعراق 

عن رعاية التنظري املتصل بالعنف ضمن سياق التنمية الرأساملية” )Glassman, 2010:1(. ووفقاً ملا يبينه فرانز 

حركات  عىل  بصامتها  واإلمربيالية  الداخلية  الطبقية  السياسة  بني  القامئة  العالقة  ترتك   ،)Franz Fanon( فارون 

الربجوازية  الطبقة  به  تضطلع  الذي  الدور  ويُعترب   .)Fanon, 1963( وتسبغها  الثالث  العامل  يف  التحررية  النضال 

والنخبة املثقفة القابعة تحت نري االستعامر  مبثابة قناة للرأسامل الغريب أو كام لو كانت تستوعب أشكال الخطاب 

اإلمربيايل عىل نحو ينظر يف املشكلة التي تفزرها الصورة )التي ال ميكن بلوغها( للمجتمع الخاضع لالستعامر، الذي 
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يتسم بتجانسه الداخيل ويقف بجميع أطيافه ورشائحه يف مواجهة هياكل القوة اإلمربيالية والكولونيالية العاملية. 

ويدرس االقتصاد السيايس املشاكل املرتتبة عىل االقتصادانية )economism( التي تقف وراء أعامل التنمية، والتي 

العاملي عىل مدى ردح  الرأساميل  النظام  االقتصادي واالندماج يف  النمو  أنها هي  تعريفها عىل  العادة عىل  جرت 

طويل من الزمن. كام يوفر االقتصاد السيايس الرد الرضوري عىل املقولة التي يسوقها اقتصاد التنمية الليربالية بشأن 

“الوعد بتحقيق االزدهار والرخاء من سوق عاملي ال يُكبح جامحه” )McMichael, 2008: 4(. فبناءاً عىل التحليل 

الطبقي، يستعرض االقتصاد السيايس الذي توحيه النظرية املاركسية الوقائع القاسية واملريرة التي تفرزها إجراءات 

إعادة الهيكلة النيوليربالية يف العامل الثالث، والتي تقف املؤسسات املالية الدولية وراءها، كام مييط هذا االقتصاد 

اللثام عن الوجه الحقيقي إلجراءات تخفيف الرقابة أو إلغائها والخصخصة، وإطالق العنان ألمناط جديدة ومفجعة 

يف جمع األموال عن طريق سلبها من أصحابها وتجريدهم منها )Harvey, 2005: 151(. ولذلك، يعمل االقتصاد 

السيايس عىل تقويض األفكار التقليدية التي تحملها “التنمية” وخلخلة مفاهيم من قبيل “املجتمع املدين” الذي 

يخفي العالقات الطبقية بني طياته )Petras, 1999; Trabulsi, 2011(. وفضالً عن ذلك، مينحنا االقتصاد السيايس 

األدوات التي نحتاجها لتحليل هذه العمليات من ناحية توزيع الطبقات والتقسيم الطبقي االجتامعي، كام يتتبع 

األشكال الجديدة لإلفقار والحاالت العامة من انعدام االستقرار الذي تثريه عمليات إعادة الهيكلة النيوليربالية. ويف 

هذا املقام، يستند هذا الكتاب إىل وجهات االقتصاد السيايس من أجل الوقوف عىل السياسة الجزئية اليومية يف 

املستعمرة، والهياكل االقتصادية والسياسية العاملية وأيديولوجيات املنظومة الرأساملية األعم التي تشكل هذا املجال 

اليومي )Mohanty, 2002(. وتوظف املقاالت الواردة يف هذا الكتاب نظريات االقتصاد السيايس ليك ترسم صورة ملا 

تعنيه النيوليربالية يف نظر شعب ما يزال يواجه ويالت االستيطان الكولونيايل، يف ذات الوقت الذي تستكشف فيه 

الطرق التي تتورط فيها مشاريع التنمية يف هذه اإلجراءات. 

وبتوظيف هذه الوجهات النظرية املتباينة مع بعضها البعض بهدف إماطة اللثام عن التنمية وتفسريها، يفتح هذا 

الكتاب الباب، كذلك، أمام الوقوف عىل النضال يف سبيل الخروج بأشكال بديلة من التنمية. فمن الناحية التاريخية، 

أدناه. وكانت هذه  بالنقاش  نستعرضها  والتي  للتنمية،  الخاصة  البديلة  أفكاره  الفلسطيني  التحرري  النضال  أنتج 

الذي  الوقت  الفلسطينية، يف نفس  النضال  التي وسمت حركة  املحددة  الخصائص  إىل  تعود يف جذورها  األشكال 

كانت متثل فيه النهوض املحيل يف وجه منظومة التنمية العاملية وتأطريها للمجتمعات غري الغربية باعتبارها أعياناً 

يف الطرف املتلقي حسب الغايات التي يحددها الغرب ويقررها. ويف هذا اليوم، ما تزال الشعوب يف النصف الجنويب 

يف الكرة األرضية ويف نصفها الشاميل عىل السواء تناضل من أجل خلق أشكال بديلة للتنمية التي تتمحور يف حاالت 

ليست بالقليلة عىل البحث عن العدالة االجتامعية، سواء كان ذلك من خالل االقتصادات الحرضية غري الرسمية 

التي نشأت يف ديربان بجنوب أفريقيا، والتي تعرتف بالحياة االقتصادية و”متلك القدرة عىل تقديم بديل للتنمية 

اإلطار  هذا  يف  منها”  واالستفادة  بها  تزخر  التي  واألخالقية  االجتامعية  املامرسات  توظيف  طريق  عن  الرأساملية 

)Willis et al, 2008: 11(، أو من خالل حركات النضال التي تخوضها الشعوب األصالنية يف سبيل استعادة حقوقها 

الجامعية يف األرض ومقاومة كل من حقوق امللكية الخاصة التي متلكها الطبقة الربجوازية وإسرتاتيجيات االستيعاب 

التي ينفذها املرشوع االستيطاين الكولونيايل )Stewart-Harwira, 2005(. ويف هذا املضامر، يصف ديفيد هاريف 

أشكال مختلفة متام  نحو  والخصخصة وتتجه  الرأساملية  “تبتعد عن  أنها  الحركات عىل  )David Harvey( هذه 

االختالف من التنظيم االجتامعي والجامعي” )Harvey, 2005: 162(. وعىل وجه العموم، فقد ساعدت املشاريع 

عليها طابع  أُضفي  أشكال محددة  تاريخية وذكريات ومعاين  ثارت يف ظلها حركات  النيوليربالية يف خلق ظروف 
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عنرصي من السلب والحرمان يف الزمن الحارض، وتتمحور حول النزاع عىل السيطرة عىل املوارد الطبيعية. ويبني لنا 

غودايل )Goodale( الذي كان يعمل يف منطقة من بوليفيا كيف أن الفالحني )campesinos( املهمشني استباحوا 

توقعات الحداثة واستأثروا بها وترجموها إىل لغة حياتهم اليومية. وبذلك، يفرتض غودايل بأن هؤالء الفالحني ال 

يتحولون ببساطة إىل مجندين للمعرفة ذاتها التي تظهر كام لو كانت تحررهم، بل أنهم يجمعون “أبهة خطاب 

حقوق اإلنسان مع الصور األصالنية املستقاة من لحظات مختارة من التاريخ البوليفي، والحركات التي تتجه نحو 

إعادة توزيع أساليب اإلنتاج والدميقراطية املبارشة” )Goodale, 2009: 170(. وعند إفساح املجال أمام استكشاف 

حركات النضال التي تسعى إىل الوصول إىل أشكال بديلة من التنمية، فال يغيب عن بال ُمعّدي هذا الكتاب التخيالت 

الناشئة التي تشّكل جزءاً أصيالً ال يتجزأ من هذه املقاربات، والرصاع الذي تخوضه الشعوب لخلق سياسة مختلفة 

وطريقة مختلفة لتنظيم حياتها االجتامعية واالقتصادية. 

استحضار التاريخ والقوة والسياسة 

يسرتجع هذا الكتاب ويستكشف، من خالل الجمع بني املقاربات النظرية الواردة أعاله، بعض أوجه االلتقاء والرتابط 

القامئة بني املنطق الذي يحتكم إليه مرشوع االستيطان الكولونيايل واملنطق النيوليربايل الذي يوجه مشاريع التنمية 

ومبادراتها يف فلسطني، كام يبني الطريقة التي تعمل هذه التنمية من خاللها عىل تقويض اإلمكانيات املتاحة لتخيل 

التي تركز عىل الشعب وتستهدفه. وتضع األوراق  التنمية  الوطني بصورة تدريجية وصياغة إسرتاتيجيات  التحرر 

تغرس  التي  السائدة  الجوهرية  التناقضات  حول  املهمة  الفرضيات  من  طائفة  الكتاب  هذا  دفتّي  بني  املجموعة 

النموذج الحايل عىل تحدي املرشوع االستيطاين  الناس الجوانب املادية والرمزية للتنمية وانعدام قدرة  يف أذهان 

الكولونيايل، والتي تستعرضها عىل سبيل اإليجاز يف هذا املبحث. 

يف  فلسطني  تؤطر  التي  املتواترة  االستثنائية  الحالة  يف  الكتاب  هذا  يف  املنشورة  املقاالت  تطعن  بدء،  ذي  بادئ 

التفسريات الفكرية والشعبية، التي تسعى إىل نزع التنمية من سياقها العاملي واإلقليمي. وعوضاً عن ذلك، تستعرض 

للتنمية، بحيث تضعها يف سياق قوى تاريخية وبنيوية أعم وأشمل منها، وإىل جانب  هذه األوراق قراءة جدلية 

عىل  التوتر  وَمواطن  العالقات  هذه  تعمل  كيف  املذكورة  األوراق  تدرس  كام  واإلقليمية.  العاملية  املحركة  القوى 

تشكيل الحالة الراهنة التي تشهدها فلسطني. وبذلك، فهي تشدد عىل أهمية استحضار التاريخ ومراجعة أحداثه 

من أجل فهم السياق األيديولوجي الذي تقع فيه التنمية، يف ذات الوقت الذي تركز فيه عىل الهياكل والقوى الدولية 

الكلية التي تشّكل الحياة اليومية. وتتيح هذه املقاربة لنا أن نأخذ يف االعتبار الحاالت املتزايدة من انعدام املساواة 

والوقائع الجغرافية التي تغطيها التنمية عىل نحو يفتقر إىل اإلنصاف واملساواة، والتي تنشأ من العمل املتزامن عىل 

تعزيز األشكال املفجعة للرأساملية العاملية والرغبة اإلقليمية العارمة للمرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين. 

منطق  عن  فلسطني  تعزل  التي  االستثنائية  بالحالة  املتصلة  لالدعاءات  حد  وضع  عىل  العمل  من  جانب  ويكمن 

التنمية السائد يف النصف الجنويب من الكرة األرضية يف االعرتاف بأن االستيطان الكولونيايل ميثل أمراً ال مفر منه 

ذ عىل  باعتباره إطاراً تفسريياً يبني خصوصيات هذه املواجهة. وهذا يعني دراسة سياسات التنمية التي ما تربح تنفَّ

قدم وساق يف فلسطني يف ضوء حاالت مثل جنوب أفريقيا وأمريكا الشاملية والجزائر إبان حقبة االحتالل الفرنيس، 

وليس يف األنظمة الدميقراطية األوروبية املعارصة التي تسعى إرسائيل إىل مقارنة نفسها معها وربط الدراسات التي 

 Collins, 2011; Jabary Salamanca :تتناول فلسطني مع الدراسات املتصلة بالشعوب األصالنية واملحلية )انظر

 .)et al, 2012
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وتشدد هذه الدراسات عىل منطق اإلقصاء الذي يتبناه مرشوع االستيطان الكولونيايل، والذي ينزع بناءاً عليه إىل 

اعتامد التطهري العرقي يف سلوكه )Abdel-Jawad, 1998; Wolfe, 2006; Shaw, 2010(. وال يخالج املرء أي غموض 

يف رؤية هذا األمر قامئاً يف فلسطني اليوم، حيث تجري مامرسة الهيمنة االستيطانية الكولونيالية الصهيونية بصورة 

إنتاج ظروف معيشية ال ميكن تحّملها  الحياة” )Foucault, 1990: 137(، مام يتسبب يف  متزايدة “عىل مستوى 

وغيتوهات يعّمها البؤس والحرمان، كام هو الحال يف قطاع غزة )UN Country Team, 2012(. ففي هذا املقام، 

الحرارية  السعرات  من  األدىن  الحد  تحسب  كانت  اإلرسائيلية  الحكومة  بأن  تفيد  التي  املشؤومة  التقارير  تُعترب 

الرضورية لإلبقاء عىل الفلسطينيني يف قطاع غزة عىل حافة املجاعة – ومن ثم تحديد كميات الواردات تحت هذه 

تستكشف  اإلطار،  هذا  ويف   .)Hass, 2012; Seikaly, 2012( املنطق  هذا  عىل  صارخ  دليل  مبثابة   – املستويات 

الدراسات التي يستعرضها هذا الكتاب الطريقة التي يشّكل بها هذا املنطق االستيطاين الكولونيايل تدخالت التنمية 

يف فلسطني، وبالتايل كيف يتشكل هو نفسه بفعل هذه التدخالت. كام تقف الدراسات عىل طريقة تنفيذ منطق 

اإلقصاء من خالل إسرتاتيجيات التنمية املعزولة )التي تفتقر إىل املساواة( والتي تحايك نظام الفصل العنرصي الذي 

املساعدات  كثرية خلف  يتم حجبه يف حاالت  والذي  منه،  أبعد  ما هو  إىل  وتتخطاه  أفريقيا  يف جنوب  قامئاً  كان 

اإلنسانية التي تتسم بطابع يعزلها عن سياقها السيايس. 

وفضاًل عام تقدم، يعني وضع حد للحالة االستثنائية التي تحيط بفلسطني االعرتاف بأن املرشوع االستيطاين الكولونيايل 

اإلرسائييل ليس معزوالً عن هياكل القوة االقتصادية والسياسية العاملية، وال سيام الرأساملية العاملية. وحسبام أرشنا 

يف مقدمة هذه الورقة، فإن النيوليربالية باعتبارها أيديولوجيا تتمحور حول توسيع نطاق رأساملية السوق الحر تنزع 

الحامية عن قطاع العمل، وتضع حداً لربامج الرعاية االجتامعية وتقلص دور الدولة. وبذلك، ميثل املنهج النيوليربايل 

جزءاً أصيالً من منظومة التنمية التي عملت اتفاقيات أوسلو عىل مأسستها. وبالفعل، فعىل خالف التحليالت النقدية 

التي متيل إىل الرتكيز بصفة حرصية عىل الجوانب السياسية التي تؤلف الرصاع القائم، ينبغي فهم التحول السيايس 

الذي أفىض إىل إبرام اتفاقيات أوسلو يف ضوء العمل املتزامن عىل برامج إعادة الهيكلة النيوليربالية التي شهدها 

االقتصاد اإلرسائييل وحركات التحرر االقتصادي والسيايس األعم التي شهدناها عىل املستويني اإلقليمي والعاملي خالل 

 Shafir and Peled, 2000; Samara, 2000, 2001; Honing-Parnass and :العقد التاسع من القرن املايض )انظر

.)Haddad, 2007; Clarno, 2009

املتداخلة إىل  الكولونيالية  الرأساملية واالستيطانية  القوة  الكتاب فيام ترتجمه هياكل  وبناءاً عىل ذلك، ينظر هذا 

أشكال الهيمنة التي تتقاطع وتتشابك مع بعضها بعضاً. فقد عملت اتفاقيات أوسلو عىل مأسسة شكل سياسايت 

تشكيل  يسهم يف  واحد  الفلسطينية” مبوجبه مجرد طرف  الوطنية  “السلطة  املحلية وهي  اإلدارة  أضحت  جديد 

السياسات “الوطنية”، بينام يتوىل ائتالف من “األمناء” مبن فيهم الدول املانحة واملنظامت الدولية واملؤسسات املالية 

 .)Giacaman et al, 1995( الدولية ومصالحها السياسية تضطلع بدور متعاظم يف تحديد السياسات الفلسطينية

وبهذا املعنى، برزت السلطة الفلسطينية باعتبارها معمالً نيوليربالياً تم تصميمه من نقطة الصفر عىل هدي من 

السياسات والوصفات التي تعتمدها املؤسسات املعولِمة ويف ظل رعاية مرشوع استيطاين كولونيايل يعيد تشكيلها3. 

وقد برزت هذه املؤثرات بصورة جلية يف التوجه النيوليربايل الذي اعتمده سالم فياض يف خطة اإلصالح والتنمية 

3  ومع ذلك، يالحظ عادل سامرة بأن التفكري االقتصادي األيديولوجي الحايل يشكل نتيجة وخيمة للتاريخ العام للسياسات الليربالية 
 Epidemic of Globalization. Ventures in World Order, Arab Nation and :التي تبنتها منظمة التحرير الفلسطينية. انظر

.Zionism, 2001
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الفلسطينية لألعوام 2010-2008. فقد وصف آدم هنية هذه الخطة، التي تتمحور حول اإلصالح حسب عنوانها، وما 

تشمله من الخطط التي ترمي إىل تقليص »فاتورة الرواتب« )PNA, 2007: 14(، بأنها “رمبا متثل أقىس هجوم عىل 

أي قطاع عام يف الرشق األوسط عىل مدى التاريخ الحديث” )اقتُبس يف Khalidi and Samour, 2011: 13(. وبناًء 

عىل الوصفات التي طرحها البنك الدويل وغريه من وكاالت التنمية الدولية4، وما شملته من وضع حد لـ”اإلقراض 

الصايف” و”استرشاء ثقافة يف أوساط املواطنني ال تشجعهم عىل تسديد املبالغ املستحقة عليهم لقاء الخدمات التي 

أيدي  إىل  عنها  املسؤولية  نُقلت  التي   – واملاء  الكهرباء  مثل   – األساسية  الخدمات  تسليع  بات  عليها”،  يحصلون 

القطاع الخاص يشكل العالمات التجارية لهذا الدافع النيوليربايل يف ضوء معطيات االستحقاقات االجتامعية وعامة 

الشعب يف املستعمرة )Maan, 2012(. ويف ظل هذا الغموض، حلت سياسات السوق الحر الرأساملية، التي وقفت 

عاجزة عن تأمني إقامة دولة تتكفل بحامية مصالح رأس املال، محل إسرتاتيجيات املقاومة االقتصادية وتركت املجال 

مفتوحاً أمام استفحال الرثاء الخاص وتعاظمه، وبطرق وأساليب تعزز االعتامد عىل االقتصاد الكولونيايل واألطراف 

الفاعلة الخارجية. 

وترصد املقاالت التي يجمعها هذا الكتاب بني دفتيه الطريقة التي باتت فيها أشكال الهيمنة االستيطانية الكولونيالية 

اليومية يف فلسطني وتغريها. ويتتبع  الحياة  البعض وتحول  النيوليربالية املتداخلة تتشابك مع بعضها  والرأساملية 

هنية يف دراسته املعدالت الخطرية التي تتزايد فيها معدالت الدين يف األريض املحتلة، والتي تعزز املصالح الشخصية 

لألفراد وأشكال انعدام االستقرار الذي يقوض التكافل الجامعي ومسرية النضال. ويتقاطع التحليل الذي يسوقه هنية 

مع الوصف الذي أسبغه هاريف )Harvey( عىل بداية خطر “تعزيز مستويات شغل الدين، والذي يسّخر السكان 

بجميع رشائحهم وأطيافهم، حتى يف البلدان الرأساملية املتقدمة، للعمل بغية الوفاء بالديون التي يرزحون تحت 

وطأتها” )Harvey, 2005: 147(. ومبا أن الرأساملية النيوليربالية تطرح منطقاً يخلو من الرحمة لجني األرباح يف 

 ،)Giroux, 2005:1( ”السوق، وهو منطق “يُعترب كل يشء مبوجبه معروضاً للبيع أو مسلوباً لغايات تحقيق الربح

تنظر املقاالت املنشورة يف هذا الكتاب يف اآلثار التي يفرزها هذا التعدي عىل حركة النضال الوطني الفلسطيني، 

تدرس هذه  كام  املقاومة،  تعتمدها  التي  االجتامعية-السياسية  اإلسرتاتيجيات  وتقويض  الذوات  ناحية  من  وذلك 

املقاالت الطريقة التي ميكن من خاللها توحيد مقاومة املنظومة الرأساملية النيوليربالية واالستيطان الكولونيايل عىل 

الوجه الذي يراه هنية وحداد وإيلني كُتّاب وآخرون ممن ساهموا يف هذا الكتاب. 

وتتمثل فرضية ثانية من الفرضيات التي تسوقها اإلسهامات يف هذا الكتاب يف أن منوذج التنمية الوطني  الدويل 

الراهن يعمل عىل تذويت هياكل القوة والتبعية والهيمنة، التي تجري مامرسة االستيطان الكولونيايل وإعادة إنتاجه 

من خاللها، كام يكفل هذا النموذج استدامة هذه الهياكل وتعزيزها وتوطيد أركانها. وترصد املقاالت الواردة يف 

هذا الكتاب كيف أسهم هذا األمر يف طرح نقلة جذرية من التقليد الذي سلكته منظمة التحرير الفلسطينية يف 

مناهضة املامرسات الكولونيالية من أجل قلب هياكل الهيمنة الكولونيالية إىل العمل يف سياق القمع واالضطهاد 

ويف ظلهام. وتنظر منظومة التنمية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، كام هو الحال يف مناطق أخرى من العامل، إىل 

التنمية وتؤطرها كام لو كانت تدخالً فنياً. وتعمل هذه املنظومة، يف إطار إحجامها عن االستعداد ملواجهة وقائع 

القوة املادية التي تقف وراء أعامل التنمية وتحّجمها وتحُجر عليها، عىل إنتاج تشكيالت مكانية وزمانية خارجة عن 

سياقها التنموي. وتُعترب هذه التشكيالت معزولة كذلك عن القوة التي يفرضها املرشوع االستيطاين الكولونيايل عىل 

 British Department( 4 أُعدت خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية “بالرشاكة مع البنك الدويل والدائرة الربيطانية للتنمية الدولية
 .)STW, 2008: 7( ”وغريهام من مؤسسات التنمية الدولية ))for International Development )DFID
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رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، مام يجعلها غري مرئية. ويف هذا املقام، متيط األوراق التي يتضمنها هذا الكتاب اللثام 

عن هذه املسارات الالتاريخية املتوازية للتنمية من خالل تتبُّع الطريقة التي تعمل فيها هذه التدخالت “املحايدة” 

مع بعضها البعض يف العادة، وتخفي أو تعزز أو تدمج وتعيد ترتيب موقع الشعب القابع تحت نري االستعامر مع 

األشكال الدقيقة للقوة التي ميارسها االستيطان الكولونيايل، سواء كانت هذه املسارات عبارة عن تشكيالت مكانية 

التي تتسم بطابع متييزي، أو غيتوهات معزولة، أو منطق  التحتية  البنية  للهيمنة التي تكتيس طابعاً عنرصياً، أو 

الحرمان أو الهياكل التي ترسخ التبعية االقتصادية للسكان الواقعني تحت ربقة االستعامر.

وبناًء عىل ذلك، تُلقي الدراسات التي يضمها هذا الكتاب الضوء من زاوية جديدة عىل “اآلثار السياسية” املقصودة 

وغري املقصودة لتدخالت التنمية )Ferguson, 1994: 20(، وعىل املنطق الذي يقوم يف أساسه عىل استعامر اآلخرين. 

ففي هذا السياق، يبني فريجوسون )Ferguson(، يف دراسته الرائدة واألوىل يف نوعها، بأن منظومة التنمية باعتبارها 

“آلة تناهض السياسة” تعزز “مامرسة سلطة الدولة البريوقراطية” وتوسع نطاقها )املصدر السابق: 255، 21(. وترتدد 

أصداء النقد الذي يسوقه فريجوسون يف كتابات تيمويث ميتشيل )Timothy Mitchell( وغريه، حيث يبينون آلية 

 Mitchell, عمل هذه الرؤى التكنوقراطية التي تخِرج التنمية من سياقها السيايس عىل إقصاء عالقات القوة )انظر

Li, 2007 ;2002(. وفضالً عن ذلك، تستعرض اإلسهامات الواردة يف هذا الكتاب أفكاراً جديدة حول طريقة عمل 

هذه اآللية، كام تشري إىل الطريقة التي أسهمت بها منظومة التنمية يف فلسطني يف تهميش الدافع السيايس، إن مل 

تعمل عىل تنحيته من أصله، من أجل تقويض نظام القوة والهيمنة، واالضطالع بدور يف دمج الشعب القابع تحت 

االستعامر ضمن الهياكل السائدة التي تقوم القوة الكولونيالية عليها. 

ومنذ انطالق عملية أوسلو، اعتمدت مساعدات التنمية الدولية املوجهة إىل الشعب الفلسطيني منظور حقبة ما 

التنمية  أعامل  الصهيوين عن  الكولونيايل  االستيطاين  املرشوع  يفرضه  الذي  االحتالل  نظام  يعزل  الذي  النزاع،  بعد 

ومرشوع “بناء الدولة”، يف ذات الوقت الذي يتم فيه تشكيل هذه العمليات من خالل منطق االستيطان الكولونيايل. 

وقد أسهم هذا املفهوم السائد للتنمية يف تحويل تركيز املشاريع التي تديرها املنظامت غري الحكومية ونشاطاتها 

 Hanafi and( ”والحركات االجتامعية نحو “العمل األهيل”، حيث جرى استبدال العمل “الوطني” بالعمل “السيايس

Tabar, 2003(. ويف املقابل، يضطلع هذا األمر بدور يف عزل املنظامت النسوية وغريها من الحركات االجتامعية 

عن حركة النضال الوطني )Hammami and Kuttab, 1999(. ويف هذا السياق، تنظر املقاالت التي يجمعها هذا 

الكتاب يف الطرق واألشكال التي برزت مؤخراً والتي لعب املفهوم السائد للتنمية دوراً من خاللها يف إعادة تضمني أو 

دمج الفلسطينيني يف هياكل الهيمنة التي ميارسها االستيطان الكولونيايل، وذلك برصف النظر عام إذا كان هذا الدور 

قد تأّت من الطريقة التي سلكها البنك الدويل يف الربامج التي أطلقها ورعاها إلدماج هياكل االستيطان الكولونيايل 

ضمن منظومة التنمية يف فلسطني، حسبام يثبت هنية ذلك، أو من خالل برامج الدميقراطية التي ترعاها الدول 

املانحة والتي عملت عىل استاملة الفلسطينيني الذين يعيشون تحت نري االحتالل العسكري اإلرسائييل ودمجتهم 

يف النظام املؤسيس للسلطة الفلسطينية، مام أفىض إىل إقصاء الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني، مثلام 

تفرتض ليىل فرسخ ذلك يف ورقتها. 

ويف سياق املؤلفات املعارضة التفاقيات أوسلو واملساعي التي بذلتها هذه االتفاقيات لتسوية القضية الفلسطينية 

الكتاب  هذا  يضمها  التي  األبحاث  تخرج  أوصالهم،  وتقطيع  الفلسطينيني  األصالنيني  السكان  تقسيم  طريق  عن 

بفرضية ثالثة يف هذا املقام وهي رضورة إعادة التأكيد عىل وحدة الشعب الفلسطيني باعتباره كالً واحداً ضمن 
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أو داخل  العام 1967،  احتُلت يف  التي  األرايض  كانت يف  فيها، سواء  يقطنون  التي  املختلفة  السياسية  التجمعات 

فلسطني املحتلة يف العام 1948 أو يف الشتات. وضمن هذا اإلطار، تعيد املقاالت الواردة يف هذا الكتاب تسليط 

الضوء عىل رشائح الشعب الفلسطيني التي أقصتها اتفاقيات أوسلو، وال سيام املجتمع الفلسطيني داخل فلسطني 

املحتلة يف العام 1948 والالجئني يف الشتات. وال يقترص واجب الرتكيز عىل جميع فئات الشعب الفلسطيني هنا 

عىل العوامل السياسية فحسب، بل يشمل كذلك وبالرضورة أسباباً تحليلية، ألن الفلسطينيني مبجموعهم، مبن فيهم 

الالجئني، يتعرضون لوجوه مختلفة من االستيطان الكولونيايل الصهيوين يف نهاية املطاف. 

أوصال  تقطيع  يف  الصهيوين  الهدف  رافقتها،  التي  التنمية  ووظائف  الخطاب  وأشكال  أوسلو،  عملية  عززت  وقد 

الشعب الفلسطيني وتفتيته. وحسبام يفرتض حداد يف مقالته الواردة يف هذا الكتاب، فقد ُعني املنطق املتداخل 

للنيوليربالية ومرشوع بناء الدولة الذي ساقته اتفاقيات أوسلو منذ البداية برتويض القضية الفلسطينية عىل نحو 

أوسط جديد”.  إقامة “رشق  إىل  ترمي  التي  األمريكية  واإلمربيالية  اإلرسائيلية  الكولونيالية  املخططات  مع  يتواءم 

طهد بغية تعزيز  وعالوًة عىل ذلك، فقد سعت عملية أوسلو إىل إنتاج “وعي جديد” يف أذهان أبناء الشعب املضَّ

النظام اإلقليمي الجديد الذي تسعى إرسائيل والواليات املتحدة إىل إنشائه، وذلك حسب االفرتاض الصائب الذي 

يخرج به الكاتب عيد يف هذا الشأن )Eid, 2009(. وقد عملت اتفاقيات أوسلو، باعتبارها نظاماً يقوم يف منطقه عىل 

خطاب إعادة استعامر القضية الفلسطينية مبوجب التخطيط الكولونيايل للتاريخ والزمان، وذلك يف مسعى منها ملحو 

العنف األصيل الذي ولّده سلب األرض يف العام 1948، وهي لذلك تُقيص الحق الرشعي الذي ميلكه الفلسطينيون يف 

العودة إىل ديارهم وأراضيهم التي طردتهم الحركة الصهيونية وهّجرتهم منها )Pappe, 2002(. ويف سياق املساعي 

التي بُذلت الختزال هذه القضية يف االحتالل العسكري اإلرسائييل الجاثم عىل أرايض الضفة الغربية وقطاع غزة، 

تولت اتفاقيات أوسلو تقسيم أبناء الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصاله وتفتيته، حيث أقصت الغالبية العظمى 

من أبناء الشعب الفلسطيني )الذي يبلغ تعداده ما يزيد عن سبعة ماليني الجئ و1.5 مليون مواطن فلسطيني 

التحرير  السيايس ملنظمة  الربنامج  السياسية، وهو ما تسبب أيضاً يف إقصائهم من  العملية  يف إرسائيل( من هذه 

 .)Gassner, 2000( الفلسطينية

وتكشف املقاالت التي يضمها هذا الكتاب عن املساعي الحثيثة التي يبذلها املرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين 

من أجل تفتيت عرى التواصل بني أبناء الشعب الفلسطيني. وتعيد هذه املقاالت تتبع أوجه االلتقاء والرتابط بني 

التجارب التي خاضها الشعب الفلسطيني مبجموعه وتجاربه مع التنمية. ففي الواقع، يعكس العزل الخانق ألبناء 

الشعب الفلسطيني داخل “حظائر” )Cook, 2008( يف األرايض املحتلة، أو عزلهم يف غيتوهات داخل قرى مكتظة 

التي وضعها  املُحكمة  الخطة  الفقر،  الغالبية منهم من  تعاين  الرضورية يف إرسائيل وحيث  الخدمات  تغيب عنها 

املرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين لتطهري الفلسطينيني عرقياً وعىل نحو تدريجي من جميع ربوع وطنهم. 

وتواصل إرسائيل، يف أيامنا هذه، عملها عىل “التسفري الهادئ” للفلسطينيني من إرسائيل )Pappe, 2011: 4( باإلضافة 

 .)Cook, 2008: 8( ”إىل “التطهري العرقي التدريجي للفلسطينيني ... عىل كال جانبّي الخط األخرض الحايل

وبناءاً عىل ذلك، يتصدى هذا الكتاب لخلخلة التقسيم الزائف بني الوقائع الكولونيالية داخل فلسطني املحتلة يف 

العام 1948 واألرض املحتلة يف العام 1967، حيث يضع يده عىل األشكال املختلفة التي ينتهجها املنطق االستيطاين 

ألّفها غاي بريتن كيفية عمل منطق السلب  التي  الكولونيايل نفسه يف كال املنطقتني. ويف هذا املقام، تبني املقالة 

الذي يعتمده املرشوع االستيطاين الكولونيايل يف امليدان االقتصادي داخل إرسائيل. ويشري الخالدي إىل أنه فيام وراء 

الدعوات التي تطلقها الدولة الكولونيالية لـ”تطوير الوسط العريب”: 
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ما تزال األهداف السياساتية اإلرسائيلية تسري يف املسار ذاته: حيث أنها تستهدف ما تبقى من املوارد 

املتاحة للمواطنني الفلسطينيني، وهي تستغل اعتامدهم عليها من أجل السري يف بناء االقتصاد الصهيوين 

... وإذا ما نظرنا إىل السجل التاريخي للتجربة االقتصادية الفلسطينية يف إرسائيل وعالقتها باألرض املحتلة 

يف العام 1967 ... فنجد أن إرسائيل تقتل املصالح التنموية التي تلزم الفلسطينيني يف أسوأ األحوال، أو 

 .)Burton, 2012: 2( تتجاهلها أو تتغافل عنها يف أحسنها

رابعاً وأخرياً، تركز األبحاث التي يسوقها هذا الكتاب عىل الدور الذي تؤديه أشكال الخطاب العاملي بشأن التنمية 

الكرة األرضية، ويف  الجنويب من  النصف  التحرري يف  النضال  الراديكالية وحركات  السياسة  ومامرساتها يف تهميش 

فلسطني عىل وجه التحديد. ويف هذا املقام، يفرتض فواز طرابليس بأن أمناط الخطاب الغريب التي تتناول التنمية 

ذ فيها السياسة يف رحاب  ترتبط بخطاب إمربيايل ليربايل وكولونيايل عمل عىل إعادة تشكيل اإلطار واألشكال التي تنفَّ

العامل الثالث. ويفرتض طرابليس بأن أشكال خطاب التنمية املذكورة مل تختزل املجتمع يف ثنائية “الدولة / املجتمع 

رؤية  ترويج  الحكومية عملت عىل  املنظامت غري  بأن  كذلك  يقرتح  بل  السيايس فحسب،  املدين” خارج سياقهام 

للمجتمع تعزل النضال الطبقي ونضال املرأة وغريهام من أشكال النضال عن بعضها بعضاً. وتقوم هذه الرؤية ما 

 .)Traboulsi, 2011: 15-16( بعد الحداثية يف فحواها عىل الهيمنة عىل هذا املجتمع وتسعى إىل تفتيته وتشتيته

كام يجري العمل عىل تغليف هذه النضاالت السياسية وتأطريها يف روايات جزئية ليربالية، بحيث مل تعد “حقوق 

املرأة”، و”التنمية املستدامة” و”حقوق اإلنسان” تُفهم عىل أنها تقع ضمن منظومة قوة واحدة ومتكاملة )املصدر 

غري  املنظامت  بأن  ويفرتض  دراسته  يف  االنتقاد  هذا   )James Petras( بيرتاس  جيمس  ويردد   .)16 ص.  السابق، 

النقدي بـ”طبيعة اإلمربيالية واألساس  الوعي  الحكومية قد خدمت مصالح اإلمربيالية عن طريق االستيعاض عن 

الطبقي الذي ترتكز عليه النيوليربالية )و( الرصاع الطبقي”. كام فرضت هذه املنظامت غري الحكومية تأثرياً مهيمناً 

عىل مناقشة “الطبقات الفقرية” و”الطبقات التي تتعرض لإلقصاء” و”التمييز القائم عىل أساس النوع االجتامعي”، 

يف ذات الوقت الذي أخفت فيه “املنظومة االجتامعية التي تنتج هذه الظروف” )Petras, 1999(. وبذلك، يفرتض 

بيرتاس بأن املنظامت غري الحكومية متثل قوة محافظة ترتافق مع “هياكل القوة الدولية والوطنية” )املصدر السابق(. 

ومع ذلك، تقتيض الرضورة أن ندرك بأن منظومة القوة هذه ليست أحادية االتجاه. ويف الواقع، تثور االعرتاضات يف 

هذه اآلونة عىل إطار الهيمنة املذكورة وعىل ما يقوم به من إخراج السياسة من حيزها السيايس. ويف سياق توثيق 

التفكري الشعبي الذي بات ينظر يف بدائل ملنظومة التنمية السائدة، تشدد الدراسات التي يستعرضها هذا الكتاب 

عىل أهمية إعادة التعبري عن “التنمية باعتبارها شكالً من أشكال النضال”، حسبام يرى هنية ذلك، وتوسيع نطاق 

إنشاء أشكال مضادة من  املقاومة، مبا يتضمنه ذلك من  النضال بحيث تشمل أشكال متعددة ومركبة من  فكرة 

الهيمنة مقابل اإلطار اإلمربيايل الليربايل املذكور أعاله. 

التحرير  الكتاب دعوات مقنعة وملّحة الستعادة فكرة  التي يضمها هذا  املقاالت  تقدم، تسوق  ما  إىل  وباإلضافة 

باعتبارها القوة املحركة لسياسات التنمية الوطنية، كام تستعرض اآلثار التي تفرزها العالقة املضطربة والعدائية التي 

تربط التنمية بالسياسة الراديكالية والتحررية عىل حركة النضال الوطني الفلسطيني، وتداعيات هذه الحركة عىل 

تلك السياسة. وبالعودة إىل مقتضيات املرشوع التحرري الوطني، تأخذ هذه املجموعة من املقاالت يف عني االعتبار 

ما يسميه فانون )Fanon( “املصائب والباليا التي يفرزها الوعي الوطني”، واملواقع واملصالح املختلفة القامئة عىل 

أساس النوع االجتامعي والتقسيم الطبقي التي تتوسط املرشوع الوطني وتشكله. وتستند جميع النظريات التي 

للكولونيالية  املناهضة  القومية  للحركة  املتاحة  اإلمكانية  إىل  أساسها  الوطني يف  التحرري  للمرشوع  فانون  يضعها 
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لتحويل نفسها إىل ما يصفه مبذهب دوالين )internationalism( جديد ومذهب إنساين )humanism( جديد، 

وهام مذهبان يسعيان إىل إعادة توزيع الرثوة عىل املستوى العاملي أيضاً )Fanon, 1963: 143-144(. ومع ذلك، 

تشوب هذه اإلمكانية تناقضات ومفارقات داخلية. فال يقترص األمر عىل أن املثقف الخاضع لالستعامر يستوعب 

بال  فانون  يفرتض  وحسبام   – بل   ،)158-159 السابق: ص.  )املصدر  بالقليلة  ليست  أحوال  يف  املستعمر”  “ثقافة 

مواربة – غالباً ما يتأت ضعف الوعي الوطني وإمكانياته التحررية املتضائلة من املصالح الذاتية و”الالمباالة التي 

تظهرها الطبقة الربجوازية الوطنية” التي تعمل مبثابة واسطة “وحزام ناقل للرأساملية )العاملية(”، بحيث تتوسط 

جزءاً أساسياً من حركة النضال يف سبيل التحرر وتؤطر كذلك املساعي التي يبذلها أبناء الشعب األصالين من أجل 

تصميم أشكال بديلة للتنمية. 

ويفتح هذا الكتاب املجال أمام التفكري يف حركات النضال الشعبية واألصالنية التي تسعى إىل اإلتيان بأشكال بديلة 

للتنمية. ويف سياق النظر إىل ما وراء األطر السائدة واملهيمنة، فال ضري أن نسرتجع بيشء من اإليجاز كيف عمل 

الفلسطينيون عىل مدى تاريخهم عىل إعادة تعريف التنمية يف سياق النضال الذي خاضوه يف سبيل التحرر من 

االحتالل. ففيام عدا الصورة األيقونية التي اكتستها االنتفاضة التي اندلعت يف العام 1987 بوصفها انتفاضة “أطفال 

الحجارة”، فقد أفرزت حقبتا السبعينات والثامنينات من القرن املايض حركة نضال شعبية خاضها الشعب نفسه نحو 

التحرر. وقد ربطت هذه الحركة النضال ضد االستيطان الكولونيايل بحركات النضال التي ثارت يف وجه الرأساملية 

التي استُهلت يف مطلع  الشعبية  التعبئة  والهيمنة األبوية )patriarchal domination(. وفضالً عن ذلك، سعت 

العقد السابع من القرن املايض واستندت إىل الجامهري يف قاعدتها العريضة )Taraki, 1989( يف املقام األول إىل 

االنفكاك عن هياكل الحكم االستيطاين الكولونيايل املبارش مبعنى الرضائب، والخدمات البلدية )أو غيابها(، وقمع 

النشاط الزراعي والتبعية االقتصادية وغريها ويف املقام الثاين االستيعاض عن هذه الهياكل ببدائل شعبية، واملساعي 

 Samara,( الداخل  اقتصاد شعبي موجه نحو  الطرق، واستصالح األرايض وبناء  الشعب نفسه لصيانة  التي بذلها 

2005(، باإلضافة إىل اعتامد نظام تعليمي شعبي غري رسمي. وكان من شأن هذه الحركة أن أعادت تعريف التنمية 

باعتبارها مامرسة تعزز مسرية النضال الوطني، حيث أبدعت يف تصميم أشكالها الشعبية األصالنية للتنمية، من قبيل 

الجمعيات التعاونية التي أعادت تنظيم الحياة االقتصادية مبا يتوافق مع مبدأ املساواة. وبناءاً عىل ذلك، سعت هذه 

الحركة إىل إقامة نظام يتسم بقدر أكرب من العدالة ليك يحل محل االستغالل الرأساميل والهيمنة األبوية. ويف سياق 

العمل عىل خلق فضاءات تعكس مثل حركات النضال هذه، يأخذ هذا الكتاب يف عني االعتبار الحاجة إىل “إنصاف 

املخيالت االجتامعية لشعوب العامل الثالث دون إعادة تشكيلها من منظورنا أوالً” )Tucker, 1999: 23(. ومثلام 

تثبته دراسة ليندا طرب الواردة يف هذا الكتاب، فام تفتأ املعارف املتمردة ومفاهيم التنمية البديلة التي تخرج بها 

الشعوب األصالنية تنترش يف جميع أرجاء العامل، وتعتنقها شعوب العامل الثالث وتغرسها يف حركات نضالها املحلية. 

املواضيع الرئيسية التي يستعرضها هذا الكتاب

يف سياق طرح هذه الفرضيات الرئيسية وعىل هدي من اقرتاح اإلطار النظري واملنهجي الذي عرّجنا عليه أعاله، يحدو 

الكولونيايل  الحالية بني االستيطان  الكتاب الستعراض منظور دقيق ونقدي بالرضورة للتعبريات  األمل معّدي هذا 

والتنمية النيوليربالية وحركة التحرر يف السياق الفلسطيني. ويركز مؤلفو األوراق التي يجمعها هذا الكتاب بني دفتيه 

عىل عدة محاور وجوانب رئيسية من التنمية، والتي نظمناها يف ثالثة مسارات تحليلية يتمحور هذا الكتاب حولها: 

)أ( خلخلة التنمية التي تعيد النظر يف كل من التاريخ والهياكل واأليديولوجيات العاملية التي تؤطر التنمية، )ب( 
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وتدخالت التنمية التي تنظر يف املشكلة التي تثريها األساليب التي تتورط فيها التنمية وتعزز فيها عالقات القوة، 

)ج( والتحرر والتنمية التي يقودها الشعب األصالين، حيث تبارش هذه الجزئية استكشاف املواقع والطرق التي تكفل 

إعادة ربط التنمية بالنضال التحرري. ونقدم فيام ييل استعراضاً شامالً لكل محور من هذه املحاور. 

خلخلة التنمية 

ينظر املحور األول الذي يندرج تحت عنوان خلخلة التنمية يف طريقة تشكيل مسار التنمية الحايل يف فلسطني 

وإنتاجه من ناحية تاريخه ويف تشكيالته الحالية، وذلك يف ضوء املرشوع االستيطاين الكولونيايل ومنظومة الرأساملية 

العاملية. وبذلك، يسعى هذا املحور إىل إعادة النظر يف نظرية التنمية ومامرستها عىل نحو يأخذ يف الحسبان الحالة 

الفلسطينية يف سياقها اإلقليمي والعاملي األعم واألشمل، يف ذات الوقت الذي يستعرض فيه املفارقات التي تسم 

نقد  عىل  القسم  هذا  الواردة ضمن  األوراق  وتشتمل  الواقع.  أرض  عىل  تطبيقه  واستحالة  الحايل  التنمية  منوذج 

التناقضات واملخيال املكاين والزماين والسيايس املضلِّل الذي وجد املصادقة عليه يف اتفاقيات أوسلو وكيف يرسخ 

مامرسة التنمية يف أيامنا هذه. كام تقدم هذه الدراسات قراءة تاريخية ألوجه االلتقاء والرتابط القامئة بني التنمية 

والحركة القومية والفكر املناهض للكولونيالية يف مسرية النضال الفلسطيني. وأخرياً، يديل هذا املحور بدلوه حول 

م يف الغالب عىل أنه مرشوع تنموي محايد وتكنوقراطي ال يرتبط  رضورة اإلقرار بعالقات القوة التي يتضمنها ما يقدَّ

بغايات سياسية. 

وتنربي نيثيا ناغاراجان )Nithya Nagarajan(، يف مقالتها، إىل إماطة اللثام عن إطار التنمية السائد الذي يقف وراء 

م للفلسطينيني يف أيامنا هذه، واإلطار الذي يعززها ويوطدها كذلك. وتفرتض  مساعدات التنمية الدولية التي تقدَّ

ل )Post-Washington Consensus( هو ما يضع إطار منوذج التنمية املذكور،  ناغاراجان بأن إجامع واشنطن املعدَّ

يراها  التي  املقتضيات  مع  توافُقه  ومدى  املانحة  للدول  السياسية  األجندات  متليه  حسبام  تنفيذه  يجري  والذي 

املرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين ومنطقه األمني ونزعته التوسعية اإلقليمية. وتدرس هذه املقالة الطريقة 

التي انتهجتها الدول املانحة يف ترسيخ األشكال النيوليربالية للتنمية، والتي تسعى يف نهاية املطاف إىل االستيعاض 

عن السياسة باملؤسسات التي تضع نصب عينيها عىل العامل االقتصادي، برصف النظر عن اآلثار التي يفرزها هذا 

املسعى عىل حركة النضال التي يخوضها الفلسطينيون يف مواجهة املرشوع الكولونيايل. 

وتقرتح الدراسة التي يسوقها آدم هنية بأن إطار التنمية املهيمن والسائد الذي رافق مسرية أوسلو وقف عاجزاً عن، 

الهيمنة  الكولونيايل الصهيوين ومواجهته، مبا يشمله من أساليب  بل ورفض، االعرتاف بطبيعة املرشوع االستيطاين 

االقتصادية والسياسية التي جاء بها. ويبني هنية، يف افرتاضه بأن إطار التنمية املذكور قد حجب، وبالتايل عزز ورّسخ، 

هياكل القوة والسيطرة االستيطانية الكولونيالية، كيف أن برامج البنك الدويل عملت عىل إدماج هياكل االحتالل 

الكولونيايل وبنيته يف مشاريع التنمية التي تستهدف الفلسطينيني. كام تقف الورقة التي ألّفها هنية عىل املنهجية 

املزدوجة التي تعتمدها املنظومة النيوليربالية يف عملها، حيث تعزز حاالت انعدام املساواة وتزيد من هوة التقسيم 

الطبقي من جانب، وترسخ النزعة الفردانية وتزيد من أعباء الديون عىل كاهل املواطنني من جانب آخر، مام يفيض 

إىل تآكل الطبقة الجامعية التي ترتكز عىل التكافل والتعاضد الوطني. وتعيد ورقة هنية النظر يف مفهوم “التنمية 

بوصفها حركة نضالية”، حيث يوظف املؤلف هذا املفهوم باعتباره إطاراً لطرح إسرتاتيجية بديلة للتنمية ليك تواجه 

ما يقوم به املرشوع الكولونيايل من تفتيت عرى التواصل بني أبناء الشعب الفلسطيني وفرض الهيمنة االقتصادية 

عليه. 
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وتهيئ هذه األوراق األرضية الرضورية التي تنطلق منها املقاالت التي يضمها املحور الثاين من هذا الكتاب. فهذه 

املساهامت تستعيد بعض املواقع الفكرية والسياسية التي توفر األرضية الخصبة لصياغة مبادئ بديلة للتنمية التي 

تقف يف وجه األطر السائدة، وذلك من خالل إعادة النظر يف أصول الفكر املناهض للمرشوع الكولونيايل وتسلسله. 

النيوليربالية  أن  التأكيد عىل  السائدة من خالل  للتنمية  فهمنا  تعقيد  املقاالت عىل  تعمل هذه  ذلك،  وفضالً عن 

الحالية وتعزيزها، ناهيك عام تقوم به من إعادة  التنمية وتدخالتها  تضطلع بدور متعاظم يف تشكيل مامرسات 

تشكيل السياسة واملجتمع والفرد يف صورة السوق. وأخرياً، تخرج هذه األوراق، ومن خالل طرح فكرة “تنمية الحركة 

النضالية” وبقوة ودون مواربة، بإطار ميكن من خالله إعادة تخيل التشكيالت وأنواع الخطاب البديلة للتنمية ضمن 

منظومة التنمية التي تقوم عىل إحكام الهيمنة عىل الشعب وخارج إطارها. 

تدخالت التنمية 

ينظر املحور الثاين من محاور هذا الكتاب، والذي يحمل عنوان تدخالت التنمية، يف األساليب املنهجية التي تتوخاها 

سياسة التنمية الدولية / الوطنية يف تجاهل الوقائع السياسية القامئة عىل األرض، بحيث تسهم يف بعض األحيان 

وبصورة عفوية، وعىل نحو متعمد يف أحوال كثرية، يف ترسيخ اإلجراءات االجتامعية-السياسية واالقتصادية واملكانية 

سيئة الطالع التي تتكفل بإدامة واستفحال الوضع القائم عىل نحو يلحق الرضر واألذى بالحقوق الفلسطينية. ويف 

الوقت نفسه، يبني هذا املحور أن مرشوع التنمية الحايل يعمل عىل إضعاف الفلسطينيني وعزلهم خارج السياق 

السيايس، بينام يفرض مستويات ال يستهان بها من حاالت انعدام املساواة والتبعية. وتوظف األوراق الواردة ضمن 

هذا القسم مواقع مختلفة يف فلسطني وخارجها من البحر املتوسط إىل نهر األردن وما وراءها إىل الشتات من أجل 

الفلسطيني  أبناء الشعب  املادية والرمزية، يف تشتيت  التنمية، بأشكالها  التي تسهم من خاللها  الطرق  استعراض 

الشعب بصفته  إعادة توحيد جانب من مفهوم  الدراسات يف  بينهم. وبذلك، تسهم هذه  التواصل  وتفتيت عرى 

وحدة سياسية منظمة واستعادته. كام تطلعنا املقاالت التي يضمها هذا القسم عىل معلومات وافرة حول نظرية 

التنمية ومامرستها يف السياق الفلسطيني وتخضعها للبحث والنقاش، وذلك من خالل استعراض طريقة النظر إىل 

هذه التنمية والتفاوض الذي يجري بشأنها وآليات تنفيذها ومواجهتها. 

ويف هذا املقام، يتخذ عمر جعربي- سالمانكا من البنية التحتية للطرق مدخالً يضع يده من خالله عىل الفضاءات 

املضلِّلة التي يلفها طابع عنرصي للتنمية يف الضفة الغربية. وتبني هذه الورقة التي تستعرض حالة “نسيج الحياة” 

وهي عبارة عن شبكة من الطرق املنفصلة املخصصة للفلسطينيني والتي صممتها إرسائيل وتتوىل الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية متويل جانب ال يستهان به منها كيف جرى توظيف تدخالت التنمية الدولية / الوطنية يف الوفاء 

باملصالح اإلرسائيلية عىل نحو يذوِّت تناقضات القوة والوقائع الكولونيالية التي يفرضها االحتالل العسكري ويوطّنها 

الكولونيالية  املنظومة  تستعني  سالمانكا،  جعربي-  يسوقها  التي  الفرضية  وحسب  الغموض.  من  بهالة  ويلفها 

مبصادر خارجية ليك تتوىل املسؤولية عن أعامل التنمية من أجل مساندة عملها الدؤوب عىل نزع ملكية السكان 

الفلسطينيني وحرمانهم من مقدراتهم وحقوقهم. ويف نهاية املطاف، تسرتعي هذه الورقة انتباهنا إىل أهمية إماطة 

اللثام عن الخطاب الذي يوظف جملة من الروايات املتعددة واملواد واملامرسات واألطراف املتعددة التي تشارك يف 

إقامة شبكة الطرق املذكورة حتى يتيرس لنا أن نفهم أن طرق نسيج الحياة ما هي إال محصلة لالستيطان الكولونيايل 

التي  التي تنزع الصفة السياسية عن اآلثار  التكنوقراطية  إليه، فضالً عن كونها مرآة تعكس اآلثار  ووسيلة تفيض 

تتحدى  أن  من  بداًل  االقتصادي،  واألداء  الدولة  بناء  تتناقض مع طقوس  التي  الفلسطينية  التنمية  أشكال  تفرزها 

الحارض االستيطاين الكولونيايل. 
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التحرير والتنمية بقيادة الشعب األصالين 

وأخريًا، يلقي املحور األخري من محاور هذا الكتاب، والذي يأيت تحت عنوان التحرير والتنمية بقيادة الشعب 

األصالين، نظرة نقدية عىل اآلثار التي تخلفها برامج الدمقرطة )أو الربامج التي تقوض دعائم النظام الدميوقراطي( 
التي ترعاها املنظومتان النيوليربالية واإلنسانية والدول املانحة عىل الشعب الفلسطيني وعىل حركة النضال التي 

الكولونيايل،  القوى مع االستيطان  الفلسطينية يف ضوء تكاتف هذه  القسم مسرية املقاومة  يخوضها. ويتتبع هذا 

ويحدد بعض املامرسات الناشئة التي تعارضها وتواجهها عىل أرض الواقع. وتشرتك املقاالت التي يجمعها هذا املحور 

يف تحديد البدائل املطلوبة وتستعرض شكالً مادياً محسوساً للمخيالت االجتامعية التي تنضوي تحتها والتي تسعى 

التحرر. وبذلك، تسهم هذه املقاالت  الفلسطينيون يف سبيل  التي يخوضها  النضال  التنمية بحركة  إىل إعادة ربط 

مبجموعها يف طرح رؤية جديدة للجدال الدائر حول اآلثار التي تفرزها املساعدات وأطر التنمية السائدة، كام توسع 

من نطاق اإلمكانيات املتاحة أمام الفلسطينيني للنظر إىل ما وراء عملية أوسلو وإعادة تشكيل حركة التحرر الوطني 

الفلسطيني. 

ويتتبع توفيق حداد، يف مقالته، الطبيعة املتشابكة للمنظومة النيوليربالية ومرشوع بناء الدولة الذي تطرحه اتفاقيات 

أوسلو ويعود بهام إىل املخططات اإلمربيالية الصهيونية واألمريكية التي تسعى إىل فتح األسواق يف الرشق األوسط 

ووضعها تحت هيمنة الرأساملية الكولونيالية اإلرسائيلية، يف ذات الوقت الذي تعمل فيه عىل تطبيع الصهيونية. 

ويفرتض حداد بأن الحكومات الغربية واملؤسسات املالية الدولية »تنظر إىل مرشوع بناء الدولة كام لو كان وسيلة 

إلدارة ومهادنة مطالب التحرر الوطني التي يرفعها الفلسطينيون وتسكينها، دون الوفاء بها أو إنجازها« )ص. 10(. 

ومع ذلك، يقرتح حداد بأنه جرى ربط املنظومة النيوليربالية بالعمل عىل تعميق األشكال املتداخلة من الهيمنة 

السياسية واالقتصادية، مبا ينطوي عليه ذلك من مسايرة »القضية الفلسطينية الثورية )من الناحية االقتصادية، ومن 

الناحية العسكرية إن اقتىض األمر ذلك عن طريق إرسائيل( والسامح بـ«تنفيذ األعامل كاملعتاد« يف جميع املناطق 

األخرى من العامل العريب )ص. 12(. كام يدرس حداد اآلثار الوخيمة التي تفرزها املنظومة النيوليربالية عىل حركة 

النضال التي يخوضها الفلسطينيون للتحرر من املرشوع الكولونيايل ويرسم مقتطفات ملا قد يبدو عليه البديل الذي 

يحل محل إطار التنمية الوطنية. 

وتذكِّرنا ليىل فرسخ، يف ورقتها، باملوقع املركزي الذي تتبوؤه منظمة التحرير الفلسطينية ودورها يف إنشاء منظومة 

أوسلو  رواية  خلخلة  نحو  مسعاها  سياق  ويف  الفلسطيني.  الشعب  أبناء  متثل جميع  وشمولية  وطنية  دميقراطية 

وتقويضها، تعيد فرسخ إعادة طرح الهياكل الدميقراطية التي اتشحت بها حركة التحرر الوطني، والتي خبا ضوؤها 

الصفة  نزع  يف  املانحة  الدول  برامج  انتهجتها  التي  الطريقة  عىل  الضوء  تلقي  كام  الفلسطينية،  السلطة  بقيام 

الدميقراطية عن الشعب الفلسطيني ووضعه خارج سياقها. وتفرتض الكاتبة بأن هذه الربامج عملت عىل استاملة 

الفلسطينيني املقيمني يف األرض املحتلة واحتوائهم ضمن النظام املؤسيس الذي يسم السلطة الفلسطينية، مام أفىض 

إىل إقصاء الغالبية العظمى من املواطنني الفلسطينيني واستبدال الحياة السياسية الجامعية بالعالقات الفردية مع 

هذه السلطة. ومتعن فرسخ النظر، وهي إذ تبحث فيام وراء هذه الوقائع املادية التي تقوم عىل القمع واالضطهاد يف 

أساسها، يف بعض املتطلبات الالزمة إلعادة بناء حيز دميوقراطي وطني يضم بني جنباته كل أبناء الشعب الفلسطيني 

داخل فلسطني املحتلة يف العام 1948 واألرض الفلسطينية املحتلة يف العام 1967 وخارجها. 
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وتضع ليندا طرب يدها، يف مقالتها، عىل الطابع املهدئ الذي يسم املساعدات اإلنسانية وتتناولها باملناقشة والتحليل، 

األمناط  عىل  تبقي  والتي  الفلسطينيني،  إىل  املوجهة  الدولية  الغذائية  املساعدات  عىل  ذلك  سياق  يف  تركز  وهي 

الراسخة التي يعتمدها املرشوع االستيطاين الكولونيايل يف العنف والقمع واالضطهاد. وترى طرب بأنه مع الضعف 

املتزايد الذي بات ميس الهيئات املحلية، يتم إنتاج التدخالت اإلنسانية التي تتوىل إدارة هذه الظروف وتهدئة القوى 

املناهضة للمرشوع الكولونيايل، وذلك عىل نحو يتناقض مع إسناد حركة النضال التي يخوضها الشعب الواقع تحت 

نري االستعامر يف سبيل التحرر والعدالة. وتنظر املؤلفة إىل الوسائل التي تطبقها الحركات الشعبية يف خلق بدائلها 

اإلنتاج  تطوير  إىل  يرمي  الذي  وبالنضال  األرض  باستعامر  املقاومة  ربط  من خالل  الغذائية  للمساعدات  الخاصة 

الزراعي املحيل يف فلسطني، كام تقرتح بأن هذا النضال يعمل يف هذه اآلونة عىل تشكيل منوذج للحركة الوطنية 

بجميع محاورها ودعامئها. وتدعو هذه املقالة إىل االستيعاض عن العمل اإلنساين بالتضامن والتكافل مع حركات 

النضال الشعبي يف مواجهة الرأساملية واالستيطان الكولونيايل واإلمربيالية يف النصف الجنويب من الكرة األرضية. 

ويف الواقع، تشجعنا هذه الدراسات وتأخذ بيدنا للتفكري يف األنواع السائدة واملهيمنة من خطاب التنمية ويف أشكال 

 Cramer,( ورائها كذلك  فيام  والنظر  واألمن،  التنمية  قطاعّي  بني  متأصلة ومتجذرة  باتت  التي  والعالقة  الهيمنة 

باعتبارها  الهيمنة  لهياكل  واملتشابكة  املتداخلة  املقاومة  استعادة  فكرة  عىل  املذكورة  الدراسات  وتُجمع   .)2012

التنمية  تدخالت  السيايس من  الحيز  واستعادة  الكولونيايل،  النظام  التنمية يف ظل  عنه من  جزًءا رضوريًّا ال غنى 

البريوقراطية. وتتيح املقاالت التي يشملها القسم األخري من هذا الكتاب الحيز املطلوب العتامد وجهة راديكالية 

تسمح لنا بإعادة التفكري والنظر يف التنمية الفلسطينية من أجل وضع حد للتنسيق األمني بني السلطة الفلسطينية 

واملرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين ومقاومة املنظومة الرأساملية العاملية أيًضا. وتعيد هذه املقاالت تخيل 

التنمية باعتبارها إعادة تشكيل مبتكر ومبدع لنظام دميوقراطي وطني وشمويل يضم جميع أبناء الشعب الفلسطيني 

يف طياته، ويتجاوز بالرضورة مشاريع التنمية الفنية ويستوجب إعداد عملية سياسية تفيض إىل إعادة بناء النقابات 

واألحزاب السياسية والحركة الشعبية من أساسها حتى أعىل املستويات فيها. وفضالً عن ذلك، تدعو هذه الدراسات 

واإلمربيالية  الرأساملية  األنظمة  تناهض  التي  والسياسة  املشرتكة  السياسية  املبادئ  أساس  التكافل عىل  تعزيز  إىل 

والعنرصية، باعتبارها رداً وتصويباً ملنظومة التنمية العاملية التي يجب أن تقع ضمن سياق التنمية وخارجها. 

الخالصة 

الداخيل  املستوى  النقدي، عىل  الفكر  السياسية وتيارات  القوى  فيها  الكتاب لحظة مشهودة تجتمع  يعكس هذا 

يف جميع أنحاء فلسطني وعىل املستوى الخارجي يف الشتات وخارجه، عىل تفكيك هيمنة التنمية التي جاءت بها 

عملية أوسلو بأشكالها االقتصادية واالجتامعية واملكانية. وبناًء عىل ذلك، تستعرض املساهامت التي يضمها هذا 

الكتاب بني دفتيه أفكاراً تجريبية وتفكرياً نظرياً جديداً ينظر بصورة شمولية يف املشكالت التي تفرزها األسس املادية 

واملنطقية التي تستند إليها التنمية يف فلسطني. ويف مرحلة عملت فيها الثورات الشعبية العربية عىل تفكيك ونسف 

األطر الفكرية املهيمنة، مبا تشمله من أشكال الخطاب العاملي املتصل بالتنمية، وفتحت الباب عىل مرصاعيه أمام 

إمكانيات جديدة لحركات النضال ضد األنظمة اإلمربيالية والرأساملية والكولونيالية يف املنطقة، يسعى هذا الكتاب 

إىل إثارة التساؤالت الجوهرية حول تجربة التنمية النيوليربالية التي طرحتها اتفاقيات أوسلو يف فلسطني وإطالق 

النقاشات السياسية والفكرية التي تتناول ما وراء النظام الكولونيايل الذي جاءت به هذه االتفاقيات. 

السياسة  وعلامء  االقتصاد  خرباء  يرسمها  التي  الصور  تلك  سيام  وال  فلسطني  عن  تُذاع  التي  الصور  دأبت  وبينام 
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بذاتها  قامئة  وفئة  فارغة  دالّة  إىل  التنمية  تحويل  أعم عىل  بصورة  التنمية  سياسات  إعداد  القامئة عىل  والجهات 

ومسلوخة عن السياق والقوى العاملية واإلقليمية التي تشكلها ومتثل جزءاً ال يتجزأ منها، فنحن ندعو يف معرض هذه 

املقدمة إىل اعتامد تحليل دقيق ومركز يأخذ يف عني االعتبار العالقة املعقدة التي تقوم عىل التواطؤ بني املرشوع 

االستيطاين الكولونيايل والتنمية النيوليربالية وحركة النضال املناهضة للمرشوع الكولونيايل. ونحن نقرتح بأن إعادة 

وضع القوة والسياسة والتاريخ يف قراءة التنمية يساعدنا عىل خلخلة مقاربات التنمية وتوجهاتها الحالية يف فلسطني. 

املتواترة  االستثنائية  الحالة  أولها  عليها:  نقاط جوهرية ويعرتض  أربع  الكتاب عىل  يركز هذا  الخصوص،  ويف هذا 

الراهن يف فلسطني يف  التنمية  إنتاج مسار  يتم فيها تشكيل وإعادة  التي  الطريقة  التي تؤطر فلسطني وتتجاهل 

سياق االستيطان الكولونيايل والرأساملية العاملية، وثانيها املنطق الذي تتأسس عليه مشاريع التنمية واملوجه يف حد 

ذاته نحو تذويت هياكل القوة والتبعية ولفها يف ثوب من الضبابية والغموض وتعزيزها وترسيخها، وثالثها العمل 

التدريجي واملتأين عىل تفتيت الشعب الفلسطيني باعتباره وحدة سياسية منظمة وتقطيع أوصاله، ورابعها التهميش 

املتواصل للسياسة التحررية واملقاومة من مشاريع التنمية. وبناءاً عىل ذلك، تقدم األوراق التي يضمها هذا الكتاب 

مساهمة قيّمة يف العمل عىل زعزعة ونقض املقاربات التقليدية للتنمية التي ترافقت مع اتفاقيات أوسلو، يف ذات 

الوقت الذي تسترشف فيه البدائل التي تعيد اللُّحمة والوحدة بني التجمعات الفلسطينية مجدداً وتسهم يف إعادة 

تعزيز مخيال سيايس وطني مشرتك وإرساء دعامئه. 

وطبائعه،  والسيايس  الكولونيايل  االقتصاد  معطيات  فيها  نحلل  نقدية  نظر  بوجهة  نلتزم  إذ  األمل،  يحدونا  ونحن 

بأن تسهم هذه املجموعة من املقاالت، والتي ال تُعترب حرصية يف موضوعها يف أي حال من األحوال، يف الوصول 

إىل فهم لظواهر التنمية املعقدة التي نستعرضها بالبحث والدراسة فيها. ويتمثل أحد التحديات الجوهرية التي 

التي تحملها  والتناقضات  التوتر  َمواطن  إنتاج  املتبعة يف  الطريقة  الراهنة يف فهم  املرحلة  الفلسطينيني يف  تواجه 

التنمية وإعادة إنتاجها من الناحية العملية، وذلك إذا ما أردنا أن نهيئ البيئة التي متكننا من اعتامد تفكري مختلف 

وفتح املجال أمام الخروج بأشكال أصالنية معارضة ملشاريع التنمية الحالية، بحيث تساند البدائل التي تحل محل 

الرأساملية النيوليربالية وتعضد مسرية التحرر الوطني وترفدها مبا تحتاج إليه من الدعم. ومن شأن هذه املقاربة 

أن توسع من نطاق األدوات املتاحة أمام الفلسطينيني، وحركة التكافل التي تساندها، وأن تعيد ربط هذا النضال 

أنه ال ميكن  الدوالنية، يف صلبها وجوهرها، عىل  الكولونيالية. وتؤكد هذه املقاربة  الدوالنية  بتاريخه يف مناهضة 

لالنتصار أن يكون حليف حركة النضال التي يخوضها الفلسطينيون ضد املرشوع االستيطاين الكولونيايل الصهيوين إال 

يف حال انضوائها تحت حركات نضالية أشمل مبا فيها جميع الحركات التي تقاوم اإلمربيالية والعنرصية والحركات 

  .)Jabary et al, 2011( النسوية وتعززه وتشد من أزره من أجل إتاحة الفرصة أمام خلق عامل آخر
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التنمية كأداة للنضال: مواجهة واقع الهيمنة يف فلسطني

آدم هنية

التنمية كأداة للنضال5

إن األرض الفلسطينية املحتلة منطقة من أكرث املناطق “اعتامدا عىل  املساعدات” )عند حساب املساعدات عىل 

شكل نسبة من إجاميل الدخل القومي( بني مناطق العامل )فقد بلغت تلك النسبة 49  % سنة 2002 وظلت مرتفعة 

خالل األعوام الالحقة(.6 وال يقترص توزيع تلك املساعدات عىل السلطة الفلسطينية وحدها، بل إننا نجد عىل أرض 

التنموية املشاركة يف تلقي تلك املساعدات وتوزيعها حيث تشمل هذه القامئة  الطويلة  الواقع مئات املنظامت 

عىل منظامت غري حكومية محلية ودولية، وعىل هيئات متعددة األطراف مثل البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ هذا باإلضافة للمساعدات التي ترصف من خالل العالقات الثنائية مع املمولني مثل الوكالة األمريكية للتنمية 

الذي  املبارش  التمويل  عن  فضال  الدولية.7  للتنمية  الربيطانية  والدائرة  الدولية،  للتنمية  الكندية  والوكالة  الدولية، 

تقدمه تلك املنظامت فهي أيضا توظف عدداً كبرياً من الفلسطينيني ومكنها هذا الحال من أن تصبح أحد املكونات 
الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني.8

وبالنظر لضخامة حجم تلك املساعدات ولالهتامم البالغ املخصص لقضية “التنمية” يف األرض الفلسطينية املحتلة – 

الذي ال يتناسب يف حجمه مع هذا االهتامم املكرس ملناطق أخرى يف العامل – فإننا نقف مذهولني أمام العجز الفادح 

لتلك النشاطات. فعىل سبيل املثال تشري الوكالة الكندية للتنمية الدولية إىل أنه »عىل الرغم من تدفق املساعدات 

الضخمة ]إىل األرض الفلسطينية املحتلة[ يظل الزحف نحو تحقيق أهداف التنمية األلفية بطيئا بل إن األوضاع 

5  تعتمد هذه الورقة عىل محارضة ألقيت يف مؤمتر “التنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة: تأمالت نقدية يف املامرسات الحالية 

وفتح املجال أمام التفكري يف مناهج بديلة”، مركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت، رام الله، فلسطني 23 حزيران 2011.

 Shir Hever )2010(. The Political Economy of Israel“s Occupation: Repression Beyond Exploitation.  6

Pluto Press: London. p.31

7  يف دراسة أجرتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية سنة 2008، قدرت أن هناك نحو 1200 منظمة غري حكومية يف الضفة 

الغربية وحدها )مرشوع مسح املنظامت غري الحكومية، 2008، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية(. كام قدر تقرير صادر عن 

البنك الدويل سنة 2010 أن هناك 2100 منظمة غري حكومية مسجلة يف الضفة الغربية وغزة وأن تلك املنظامت قد تلقت 

ما مجموعه 258 مليون دوالر من  التمويل الخارجي سنة 2008 )“البنك الدويل “وثيقة تقييم املرشوع بخصوص منحة 

مقرتحة قيمتها 2 مليون دوالر من  التمويل الخارجي للضفة الغربية وغزة لصالح مرشوع منظمة غري حكومية فلسطينية”، 

27 أيار 2010، 2(. أما وحدة األبحاث يف منظمة أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس( فقد وجدت أن عدد 

املنظامت غري الحكومية النشيطة يف األرض الفلسطينية املحتلة قد ارتفع بشكل مذهل بنسبة 61.5  % ما بني 2000 و2007 

)ماس “مسح املنظامت غري الحكومية الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة” 2007(. لالطالع عىل نظرة نقدية شاملة 

عىل هذا القطاع، اطلع عىل جميل هالل )“ املجتمع املدين يف فلسطني: مراجعة لألدبيات”، أوراق بحثية للمؤمتر اإلقليمي 

لألبحاث عن منظامت املجتمع املدين: الوضع الحايل واآلفاق، كانون الثاين 2010(.

8  يشري هالل )2010، ص. 28( إىل أنه بحسب مسح أجري سنة 2007 فإن املنظامت غري الحكومية الفلسطينية كانت 

العاملة  القوة  أساس حجم  اإلحصايئ عىل  الرقم  استخالص هذا  بأجر. وعند  املوظفني  باملائة من  ما معدله 20  تستخدم 

القوة  5  % من   )848,000( وبتقدير عدد املنظامت غري الحكومية عىل أنه يبلغ 2100 منظمة، فإن هذا يعني أن نحو 

العاملة كانت مستخدمة بشكل مبارش يف قطاع املنظامت األهلية. ويجب أن نضيف لهذا الرقم اإلحصايئ عدد الفلسطينيني 

العاملني يف املنظامت غري الحكومية الدولية واملنظامت متعددة األطراف.
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تزداد سوءاً مع ارتفاع مستويات الفقر والجوع وتراجع وضع الصحة والتعليم والبيئة.«9 ويظل الفلسطينيون من بني 

الشعوب األكرث فقراً يف الرشق األوسط مع تسارع تباعد الفجوة بني الطبقات. فسيطرة إرسائيل الفعلية عىل السكان 

الفلسطينيني قد تزايدت رغم إنشاء السلطة الفلسطينية ورغم ضخامة الدعم األجنبي الفني واملايل لبناء املؤسسات. 

حيث تُنفق مليارات الدوالرات عىل املساعدات ولكن دون أن يؤدي هذا إىل تقويض سلطان إرسائيل – يف الواقع قد 

يكون الوصف األفضل للنتيجة هو أنه “انحطاط للتنمية”.10 هذا باإلضافة إىل أنه مع تدهور مؤرشات التنمية، فقد 

قيل بأن سامرسة “صناعة التنمية” قد تحولوا إىل نخبة جديدة يف املجتمع الفلسطيني وهي نخبة تابعة للشبكات 
املعوملة لتدفقات املساعدات الخارجية.11

وتعزو هذه الورقة السبب املركزي وراء تراجع التنمية إىل الفشل يف تكوين فهم حقيقي وكامل لطبيعة السلطة 

والسيطرة اإلرسائيلية عىل األرض الفلسطينية املحتلة. فيمكننا توصيف السيطرة اإلرسائيلية عىل املنطقة عىل أنها 

قد صممت أساسا لتسهيل استالب الرثوات واملوارد من الشعب الفلسطيني مع ضامن التوسع االستيطاين لقسم 

الكولونيالية  الفلسطينيني. وهذا هو جوهر  للسكان  الكامل  الغربية واإلخضاع  الضفة  السكان اإلرسائيليني يف  من 

تكون  كأن  مختلفة  اشكاالً  تتخذ  أن  اإلرسائيلية  للسيطرة  ميكن  فبينام  بشعب[.  شعبا  تستبدل  ]التي  االحتاللية 

بريوقراطية أو قانونية أو اقتصادية إال أن كافة محاوالت التنمية تحدث يف هذا السياق.

مع ذلك يظل نهج التنمية عاجزاً عن استيعاب عالقات القوة هذه يف اإلطار الذي ينطوي تحته. حيث تظل النظرة 

للتنمية عىل أنها أمر حيادي وعملية تقنية رصفة، كل ما يلزمها هو مواصلة دعم املانحني مع التفاوض عىل تخفيف 

القيود التي تفرضها إرسائيل عىل األرض الفلسطينية املحتلة مع مزج الكميات املناسبة من السياسات املؤسسية 

بإسم السلطة الفلسطينية. وتعترب هذه العملية خالية من عالقات القوة أو مغيبة لها لتظهر كام لو كانت يف مجملها 

– إيجابية – وأن ما يعيقها هو غياب التنسيق بني “أصحاب الشأن” وليس كونها مبنية أصال بالكامل عىل تواصل 

النشاط االستعامري إلرسائيل يف املنطقة.

تصور التنمية يعكس، ويتعزز أيضا، بفعل الربنامج االقتصادي الليربايل الجديد الذي تعتنقه السلطة الفلسطينية. 

فالليربالية الجديدة عبارة عن مجموعة من السياسات كانت نشأتها يف مثانينات القرن املايض حتى باتت اليوم النمط 

الجنوب  اقتصادي يرد املشاكل يف  العامل. وهي عبارة عن برنامج  التنموي عىل مستوى  للتفكري  املهمني والرسمي 

إىل ضعف مفرتض يف القطاع الخاص وإىل “النهج الريعي” الذي يلهث وراءه رجال الدولة. ومن هنا فإن الليربالية 

الجديدة تعزو انعدام التنمية يف املجتمعات الفردية إىل أسباب داخلية يف تلك املجتمعات يف الجنوب وتعرض صورة 

أسواق عاملية غري استغاللية فيها تدفقات لرأس املال والسلع بني الدول تحقق الفائدة املتبادلة )والتي عرب عنها عىل 

سبيل املثال باملذهب االقتصادي املسمى بامليزة املقارنة(.12 

9 CIDA, West Bank and Gaza, http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/Eng/JUD-

124144933-R9J

10  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.

11  Sari Hanafi and Linda Tabar  )2005(. The Emergence of a Palestinian Globalized Elite: Donors, 

International Organizations and Local NGOs. Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies.

12  See Saad-Filho, A., and D. Johnston. )1995(. Neoliberalism: A Critical Reader. London: Pluto Press.
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ومن هنا فإن الحل ملشاكل التنمية يف الجنوب هو فتح أسواقها أمام العامل الخارجي ورفع القيود املفروضة عىل 

االستثامر يف املجاالت األساسية لالقتصاد وسن قوانني لتحرير امللكية ووضع حد للدعم املايل املقدم للفقراء للحصول 

تسيري حركتها  األسواق من  السوق. ومن خالل متكني  املنافسة يف  وزيادة  الرضورية  املواد  الغذاء وغريه من  عىل 

بحرية يتحول القطاع الخاص إىل املحرك الرئيس للنمو وبهذا يساهم يف احتضان املبادرات الريادية ويؤدي إىل خلق 

الوظائف وتحقيق الرخاء.

تعرض هذه الورقة تقييامً نقدياً لهذا اإلطار التنموي الليربايل الجديد حيث تطرح الحجة التي مفادها أنه يكرس 

وبالتايل يعزز من واقع السيطرة االستعامرية اإلحاللية اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة. وتركز الورقة عىل ما 

يتم عمله إلنكار عالقات القوة تلك فهي حتى عندما تقر ]تقبل[ من خالل الهيئات التنموية رصاحة بواقع “االحتالل 

اإلرسائييل” فإنها ال تحاول إبعاده عن السياسة بل تعرف عنارص ثالثة تلتحم معا لتعيد تعريف واقعه وبهذا تطمس 

معامله الفعلية: 

أوال، نجد إنكاراً كامالً للتاريخ حيث أن هناك فصالً كامالً بني احتالل إرسائيل للضفة الغربية وقطاع غزة 	 

واملرشوع االستعامري اإلرسائييل الشامل. فهذا املرشوع ومنذ العام 1948 يظل هو الذي يرشذم الشعب 

الفلسطيني برمته.

ثانياً، تم تغييب مفهوم السيطرة عن تحليل املامرسات اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية  املحتلة إىل حد 	 

أن بنى االحتالل بذاتها أصبحت تشكل جزءاً متجسداً يف اسرتاتيجية التنمية الفلسطينية الرسمية.

وأخرياً، فإن السلطة الفلسطينية تتبنى الليربالية الجديدة بناءاً عىل تصور أن األسواق محايدة وأنه سيكون 	 

هناك منو يقوده القطاع الخاص وتوقعات بأن التنمية االقتصادية هي هدف وعملية منزوعة املصالح 

تسمو عىل عالقات القوة.

إنه ملدعاة لسخرية كبرية أن تكون منطقة الرشق األوسط  التي تتأثر بهذا الشكل بتوزيع القوة قد شهدت تحليالً 

ملا يحدث فيها يبتعد متام االبتعاد عن خطاب التنمية وفهمه من خالل عالقته بتلك القوة. ال بد من استعادة فهم 

احتياجات القوة إىل طريقة تصور التنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة واسرتداد منوذج بديل يرى التنمية عىل أنها 

تنتقل  ثم  الجديدة.  بالليربالية  القوة” وعالقتها  “السلطة/  الورقة مبناقشة معنى  تبدأ  الغاية  لتحقيق هذه  نضال. 

التي  الثالث  النقاط  منظور  اإلرسائييل من خالل  اإلحاليل  لالستعامر  الحايل  الواقع  التغايض عن  تم  كيف  ملناقشة 

بيناها فيام سلف. وتختتم الورقة مبالحظات مخترصة حول كيفية استخدام هذا النقد لخلق إطار جديد يعرب عن 

اسرتاتيجية بديلة.

“التمكني” بدون متكن

من املواضيع الشائعة التداول يف مشاريع املنظامت غري الحكومية واملتعددة األطراف يف األرض الفلسطينية املحتلة 

“متكني  عن  الصوت  مبلء  الدويل  البنك  ويتحدث  الرئيسية.  التنمية  أهداف  أحد  بصفته  “التمكني”  موضوع  يأيت 

من  املاليني  نفسه عرشات  البنك  ويرصف  األوسط.13  الرشق  يف  التنمية  لتحقيق  أسايس  انه رشط  عىل  املواطنني” 

13  وهناك مثال حدث مؤخرا عىل هذا األمر يف حديث رئيس البنك الدويل، روبر زويليك يف 6 نيسان 2011 بعنوان 

http://go.worldbank.org/HOECHJLHM0 ”متكني املواطنني، الحكم، مفتاح للرشق األوسط“
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الحكومية املحلية والدولية  الفكرة.14 وتردد املنظامت غري  إنجاح تلك  لتمويل مشاريع تحاول جاهدة  الدوالرات 

لتمويل  فلسطينية  مؤسسة  املثال  سبيل  عىل  فنجد  االسرتاتيجية.  ووثائقها  مشاريعها  عناوين  يف  نفسه  الحديث 

املشاريع الصغرية تتحدث عن »الحاجة لتمكني اقتصادي لكافة رشائح املجتمع ... مع الحاجة للرتكيز بشكل خاص 

متول  األمريكية  الخارجية  وزارة  وبدورها  العملية.«15  هذه  يف  وفعالية  بزخم  النساء  هؤالء  وإرشاك  النساء  عىل 

 2.2 بلغت  منحا  وفر  الذي  القيادات”  متكني  “برنامج  األوسط  الرشق  مع  بها  الخاصة  الرشاكة  مبادرة  من خالل 

خلق  خالل  من  املحليني  املجتمعيني  بالزعامء  وإميانها  املستهدفة  املحلية  املجتمعات  ثقة  »لتعزيز  دوالر  مليون 

مساحات مجتمعية آمنة ورفع مستوى النشاط املجتمعي.«16 وتقوم مؤسسة اليونيسف مع الوكالة الكندية للتنمية 

الدولية بتمويل “مجالس األطفال البلدية”“ يف الضفة الغربية حتى »يتذوق األطفال نكهة التمكني.«17 ومتول الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية املنظامت غري الحكومية الفلسطينية بغية »متكني الشباب الفلسطيني والبالغني الذين 
يخدمونهم بحيث تصبح املجموعتان كلتاهام قياديني محليني أقوياء وصناع التغيري«.18

العامل يف  أوسع عىل مستوى  من تحول  املبادر يشكل جزءاً  النشاط  نحو  توجيهاً  يبدو يف ظاهره  ملا  الرتويج  هذا 

األطراف  واملتعددة  الحكومية  املانحة  الجهات  باتت  فصاعداً،  املايض  القرن  مثانينات  فمنذ  التنموية.  املامرسات 

تذهب تدريجياً إىل تبني مفهوم “التمكني” – إىل جانب مصطلحات أخرى عىل شاكلة “التحول نحو الالمركزية” 

و”الحكم” و”املشاركة” – معتربة تلك املصطلحات عىل أنها السمة الرئيسية للمساعدة التنموية يف الجنوب. وقد 

تزامن هذا مع تحرك نحو منوذج التنمية الليربالية الجديد املدفوع بقوة األسواق وما تبع ذلك بشكل مبارش من 

موضة اعتبار أن املنظامت غري الحكومية هي العنارص الرئيسية املحركة للتنمية.19 إضفاء تلك الصفة الفرسانية عىل 

التمكني – وما يتبعه من مصطلحات مثل الحكم الرشيد والتحول نحو الالمركزية – يلقي بالثقل يف العملية التنموية 

14  For one example, see the 2008 Village and Neighborhood Development Project, http://web.world-

bank.org/external/projects/main?pagePK=64312881&piPK=64302848&theSitePK=40941&Projectid

=P104257

15  Asala, The Palestinian Businesswomen“s Association, ””Women“s Economic Empowerment in the 

West Bank, Palestine“, p.9, October 2010.

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

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

18  http://www.equip123.net/webarticles/anmviewer.asp?a=639.

Katie Willis )2005(, Theories and Practices of Development, Routledge, p.97 19. من  الناحية النظرية فإن

التحول باتجاه املنظامت غري الحكومية برر من خالل التصور بأنها عىل اتصال باملجتمعات املحلية وبالتايل مساءلة أمامها ما 

 –.))Willis 2005, pp. 98-99) يجعلها أكرث استجابة الحتياجات “املجتمع” وأنها تتمتع بكافءة ألعى يف تنفيذ املشاريع

حسبام تصف روبنسون سياسة التنمية التي يتبناها البنك الدويل وغريه من املنظامت متعددة  األطراف يف بداية مثانينات 

القرن املايض – فإن أجندة السياسة الجديدة قد رسمت رابطة واضحة بني السياسة االقتصادية الليربالية الجديدة والرتكيز 

عىل حوكمة ]إدارة[ املؤسسات.

 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? )Ox-

 ford, 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
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عىل خيارات الفرد )مثل برامج التمويل الصغري( أو تلك املصطلحات األسطورية مثل “املجتمع املحيل” )الذي أفرغ 

من أي اختالفات متأصلة فيه للسلطة(.

لـ “حرية” األسواق  أنه غري ذي كفاءة وأنه جبهة معيقة  برامج اجتامعية عىل  الدولة عىل  إنفاق  وميكن تصوير 

واألفراد. قرص الدميقراطية عىل الفضاء السيايس وتوسيع مفهوم الحرية ليشمل األسواق عمل كحجاب يخفي عالقات 

القوة الرضورية املتأصلة يف الرأساملية وحجب رصاحة قدرة الدولة عىل تحديد استخدام وملكية وتوزيع مواردها 

االقتصادية. 

ومن هنا فإن أي شكل من السيطرة الدميقراطية عىل االقتصاد التي تقودها الدولة والتي، بحكم تعريفها، يلزمها 

تقييد نشاطات القطاع الخاص، تم استثناؤها حيث صنفت عىل أنها انتهاك لـ “الحكم الرشيد”. ومن خالل تنصيف 

الفرد )أو املجتمع( يف مقابل الدولة الطامعة يف جوهرها، يسهل إضفاء الرشعية عىل الدعوات إللغاء قدرة الدولة 

عىل  التدخل يف عملية تسيري السوق.

وقد شهدنا بشكل جيل العالقة بني اللغة التي تبدو يف ظاهرها تقدمية وبني الليربالية الجديدة يف أدبيات التنمية. 

حيث يشري موهان وستوك مثالً إىل أن استخدام مصطلحات عىل شاكل التمكني من قبل املؤسسات املالية الدولية 

يعمل عىل االستحواذ عىل – وبالتايل تحييد – اللغة النقدية التي يحملها اليسار )وبخاصة الناشطات النسويات(. 

إنتاج  خالل  من  الدولية  املالية  للمؤسسات  األوسع  الجديد  الليربايل  الربنامج  مقاومة  تقويض  هي  إذن  والنتيجة 

“الجديد” رغم حمل  اليمني  “الجديد” وهذا  اليسار  واملؤسسات من هذا  الفاعلني  بني  االتفاق  عال من  مستوى 

كل طرف منهم ألجندات مختلفة بشكل كبري. وقد حل مكان النقد الجذري للدولة »نشوء “املستوى املحيل” عىل 

أنه موقع التمكني وبالتايل مستقر توليد املعرفة والتدخل التنموي.«20 وبنفس الطريقة يف حال الربامج التي تركز 

عىل النوع االجتامعي يف الهند نجد تعليق شارما ومفاده أنه: »بحكم مزاجه الذي يركز عىل تفكيك أنظمة الرفاه 

ومامرسة الضبط املايل وتخصيص خدمات الدولة فإن منطق التمكني الذي تم تخيله من منطلق الليربالية الجديدة 

يسعى إىل متكني الفاعلني من القاعدة وبخاصة النساء من تلبية احتياجاتهم عرب آليات السوق بدالً من االعتامد عىل 

نفحة كرم الدولة.«21 وهنا يطلق هذا الفهم تحذيراً لنا حول أهمية التحري عن املعنى الفعيل لتلك الكلامت »التي 

تبدو ذات وقع رفيع« وتستخدم يف سياسات التنمية، ليك ندرك أنها تلعب دوراً يتخطى »مجرد عرض وجهة للسري: 
فهي تضيف رشعية يحتاج لها الفاعلون التنمويون لتربير تدخالتهم.«22

20  Giles Mohan and Kristian Stokke )2000(. ”Participatory development and empowerment: the dan-

gers of localism“, Third World Quarterly, Vol 21, No 2, p.247.

21  Aradhana Sharma )2008( Logics of empowerment: development, gender, and governance in neo-

liberal India, )Minneapolis: University of Minnesota Press(. p. xvi

22  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 em-

phasis on building personal and collective power in the struggle for a more just and equitable world“ 

)p.1046(.
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ونعرض نقاشاً لتشخيص الليربالية الجديدة يف األرض الفلسطينية املحتلة فيام ييل. ولكن يف هذه املرحلة من املهم 

الرتكيز عىل ظاهرة رافقت االستخدام املتنامي لتلك “الكلامت ذات الوقع الحسن”. أي تزامن الرتكيز عىل التميكن 

واملشاركة املجتمعية ومسائل الحكم الرشيد، نشأ تلكؤ مطرد يف اإلقرار باألبعاد املختلفة لهيكلية السلطة التي تشكل 

العمليات التنموية برمتها يف الجنوب وبالتايل مل يتطرق النقاش لتلك األبعاد. من النظرة األوىل قد يبدو هناك تناقض 

ما يف هذا الطرح ولكنه ينم عن أن الرتكيز عىل “املستوى املحيل” يعمل عىل التقليل من أهمية تأثري مجمل العالقات 

االجتامعية التي تعيش فيها املجتمعات كافة بالرضورة. تحولت مسألة الدميقراطية إىل مشكلة مردها إىل الفرد )أو 

املجتمع( وميكن حلها بشكل أفضل من خالل هذه الوصفة السحرية املسامة “التمكني”. ومن هنا فإن انحطاط 

التنمية هي خطأ ارتكبه املقموعون أنفسهم – وليس شيئاً تشكل أساساً بحكم بنى القوة املسيطرة – ومن هنا فإن 

التحدي يصبح إطالق رساح الطاقة الكامنة للتنمية التي يفرتض أنها عنرص متأصل موجود يف داخلنا. هناك منظمة 

غري حكومية فلسطينية تتبنى هذا الشعور برباءة مشرية إىل أن »الشباب الفلسطيني أصالً متمكن حيث يحمل يف 

داخله القدرات اإلبداعية إلحداث التغيري ... ودور الربنامج هو توفري املنتديات للشباب الحتضان أفكارهم وأحالمهم 
وإطالق زمامها عىل أرض الواقع.«23

وبالطبع األمر هنا ليس إنكاراً أن الشعوب متتلك بالفعل القدرة عىل املقاومة والوقوف يف وجه القمع – وال نجد 

تعبرياً أفضل عن هذا األمر من الشعب الفلسطيني. ولكن للقيام بهذا األمر يعني االعرتاف بأن عالقات القوة هي 

حتام متأصلة يف كافة عمليات التنمية وأن التحدي األسايس يجب أن يتمثل يف قلب وإنهاء عالقات القوة هذه. 

االعتقاد – وهو ما يتعزز بشكل مثري للدهشة يف السياق الفلسطيني – بأنه من املمكن االنخراط يف التنمية بدون 

قلب بنى القوة هذه لهو طريق ضالل وال يخدم بالفعل سوى تعزيز وتقوية أوارص النظام االجتامعي القائم مخفياً 

التمكني بال مغزى إذا مل يوضع يف مواجهة ويف رصاع مع  القوة هذه. يصبح  وراءه تلك املامرسة نفسها لعالقات 

القوى املنهجية. هذا ليس هو نهج معظم العمل التنموي يف األرض الفلسطينية املحتلة الذي مييل إىل  التغايض 

الهيكلية  املحددات  مع  التعايش  يحاول  تنمية  منوذج  يعكس  بالتايل  وهو  بالكامل.  للقوى  األوسع  املشكلة  عن 

للكولونيالية اإلرسائيلية. ويف أسوأ األحوال فإن تلك النامذج التنموية تحاول فعلياً تجسيد االستعامر اإلرسائييل يف 

مامرسة التنمية بحد ذاتها.

يالحظ موهان ستويك أن هذا التصور للمفهوم شائع يف الكثري من مزاوالت التنمية يف الجنوب ويستند هذا التصور 

بفعل  تزداد  أن  وميكن  املجتمع  يف  األفراد  القوة يف سطوة  ترزخ  فيه  متناغم  سلطة  منوذج  إىل  املطاف  نهاية  يف 

السعي الناجح لتحقيق األهداف الفردية والجامعية. وهذا ينطوي عىل متكني حالة العجز وقلة الحيلة التي تتحقق 

التوجه هي أن  نتيجة هذا  تأثريات سلبية كبرية عىل سطوة األقوى.«24  القائم بدون أي  النظام االجتامعي  داخل 

فعليا  أن تشكك  بدون  القامئة  األنظمة  الهامش ضمن  القابعني يف  إىل تحسني  »السعي  نحو  التنمية متيل  مزاولة 
بالديناميكيات غري املتساوية للقوى التي تعترب أصال السبب وراء ظهور تلك الفجوات يف املقام األول.«25

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

24  Mohan and Stokke )2000(, p.248

25  Saraswati Raju )2005(. ”Limited Options—Rethinking Women›s Empowerment ”Projects“ in De-

velopment Discourses: A Case from Rural India“, Gender Technology and Development July vol. 9 

no. 2 p.255.
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تتعرض باقي الورقة بشكل أسايس ملناقشة بعض سامت السلطة االستعامرية االستيطانية اإلرسائيلية عىل مجموع 

السكان الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة وتبعاتها عىل التنمية. ولكن، قبل التطرق إىل هذا النقاش، من 

الرضوري الحديث بشكل مخترص عن كيفية فهم مصطلح »القوة« فيام ييل من نص. استناداً للنقاش املوسع لهذا 

املفهوم يف أدبيات التنمية نجد ثالثة معاين أساسية مرتابطة له نستخدمها فيام ييل من نص.26 املعنى األول هو الفهم 

األسايس للقوة بصفتها “القدرة عىل السيطرة”. ومن هنا تصبح القوة هي مصدراً نابضاً يجرب الناس عىل الترصف 

بشكل معني. وقد ينجم هذا عن السطوة العسكرية أو السيطرة عىل املقدرات االقتصادية والحدود أو من القيود 

عىل حركة السلع واألفراد.

املعنى الثاين املستخدم يف التحليل اآليت يتصور القوة عىل أنها يف اتجاه غري مبارش. قد يترصف الناس بطرق معينة 

ليس لوجود تهديد مادي أو قوة نابضة بل ألنهم يعتقدون أن هذا ما يخدم مصلحتهم الفضىل ويترصفون بهذه 

الشاكلة ألنهم ال يقدرون عىل إيجاد طرق بديلة. من هنا فإن السيطرة عليهم تنبع من عدم “قدرتهم  عىل رؤية 

أو تصور بدائل”. وهذا شكل من أشكال الهيمنة النفسية. وهناك أسباب بنيوية لعمل ذلك ولكن النتيجة هنا هي 

أن الناس يسلكون وجهة ما ألنهم يعتقدون أنه ال توجد إمكانيات أخرى – حتى وإن كان هناك احتامل لوجود 

تلك اإلمكانيات.27 كام سنطرح يف النقاش التايل، فإن هذا املفهوم للقوة يرتبط ارتباطاً خلقياً بكيفية بناء تصورات 

الرواية التاريخية والهوية الوطنية. ينبغي أن تقوم اسرتاتيجية التنمية البديلة بنبذ هذا التأطري بشكل واع وإدرايك.

ويف مسار متصل بشكل وثيق مبا سبق، فإن املعنى الثالث للقوة ينقل مشاعر “القيمة الذاتية والتقدير للذات الذي 

يحمله الناس لشخصهم.” وميكن أن يحملوا تلك املشاعر عىل مستوى الفرد وكذلك ميكن أن تكون معممة تتشارك 

فيها مجموعات مختلفة من املجتمع. من الواضح أن هذا شديد االرتباط بطرق التعبري عن النوعني األولني للقوة. 

هنا تكون القوة شيئاً له تأثري نفيس أكرث من أي تأثري آخر. فبدون مشاعر قيمة الذات وتقدير الذات – وهذا األمر 

الجامعية – يصبح من  الروح  إىل  الفردي بل يشري بشكل كبري جداً  الحس  التشديد عليه ال يشري فقط إىل  املهم 

الصعب اإلميان بوجود بدائل مختلفة أو حتى تصورها ناهيك عن  النضال من أجلها. تأثريات السيطرة االستعامرية 

إنتاج »شعب خلق يف روحه عقدة نقص«.28  بقدرتها عىل  تتميز  فانون قبل بضعة عقود –  فرانتز  يف مالحظات 

األرض  اإلرسائييل يف  االستعامر  آثار  فهم  القوة هذه عند محاولة  أشكال  كافة  الفلسطينيني مقاومة  يتوجب عىل 

النهج  إبط  تخفيها – تحت  القوة هذه – وكيفية  أشكال  تفاعل  كيفية  الورقة عىل  باقي هذه  يركز  الفلسطينية. 

املهيمن عىل التنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة.

26  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 exam-

ined“, 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.

27  تعكس هذه الصورة للقوة/ السطوة مالحظات غرامتيش حول هيمنة الطبقة الحاكمة. يف أي مجتمع، النخبة الحاجمة 

– ما يصفه غرامتش عىل أنه التكتل التاريخي – ال تعمل حرصيا من خالل املامرسة الرصفة للقوة والسطوة بل أيضا من 

خالل عرض مصالحها عىل أنها تنسجم مع مصالح املجتمع بكامله.

28 Frantz Fanon )1967( Black Skin White Masks, Grove Press, New York, p.18.
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الرشذمة وانكار التاريخ

عكفت الحركة االستعامرية اإلرسائيلية عىل مدار ستة عقود كاملة عىل تقسيم الشعب الفلسطيني وتفكيك أوصاله 

مبعدة بأفراده عن بعضهم البعض. فمنذ موجات االستعامر األوىل يف فلسطني كان هناك مرشوع عن سابق إرصار 

وترصد لبعرثة الهوية الوطنية الفلسطينية من خالل عزل الفلسطينيني يف بقاع منثورة ومبعرثة هنا وهناك مطورة 

بذلك تشكالت اجتامعية متاميزة تختلف بني البقعة واألخرى.29 ويتضح هذا متاماً يف التسميات املختلفة املستخدمة 

لوصف الشعب الفلسطيني: فنجد الالجئني الفلسطينيني وهم حاليا أكرب مجموعة الجئني يف العامل؛ والفلسطينيني 

الذين ظلوا يف أرايض 1948 وتحولوا فيام بعد إىل مواطنني يف دولة إرسائيل؛ واالنقسام داخل الضفة الغربية إىل 

املجموعات كلها  الغربية وقطاع غزة. تشكل هذه  الضفة  الفصل بني  البعض، وحاليا  معازل مفصولة عن بعضها 

الشعب الفلسطيني– ولكن إنكار هذه الوحدة عىل مستوى الشعب بالكامل هي املنطق املهيمن عىل االستعامر 

الفلسطينية املحتلة  من قبل 1948. وال بد من تجسيد منطق الرشذمة هذا يف كيفية تصور “التنمية” يف األرض 

وتنفيذها. طريقة عمل السلطة اإلرسائيلية يف األرض الفلسطينية املحتلة هي أحد عنارص مرشوع أشمل ما يعني أن 

علينا أن ننظر إىل وضع النظريات املتعلقة مبنطق الرشذمة هذا وفهمه عىل أنه يشء داخيل يف طبيعة االسرتاتيجية 
االستعامرية يف األرض الفلسطينية املحتلة.30

فعملية التقسيم ال تنحرص يف تقسيم املساحات، بل ترتكز حتامً إىل زعزعة زمنية. أي بعبارة أخرى، هناك نوع من 

الهجوم عىل التاريخ نفسه يشكل سمة ال تتجزأ من كيفية تفاعل القوة/ السلطة اإلرسائيلية. لقد تم إنكار تاريخ 

التجربة الفلسطينية وتقليصها إىل الرواية األخرية التي تقبل بـنتائج الرشذمة عىل أنها وضع دائم ومسلم به. ويصبح 

هنا باإلمكان الحديث عن “الغزيني” مثال بدون الرجوع إىل كيفية بناء هذه الفئة نفسها من خالل فرض الرشذمة 

بالقوة عىل الشعب الفلسطيني برمته )أوال إبان 1948 ومن ثم من خالل الفصل بني الضفة  الغربية وقطاع غزة(. 

وألن تلك الفئات مقبولة عىل اعتبار أنها مسلامت، وأصبحت نطاق الرتكيز الرشعي )والحرصي( لتدخالت التنمية، 

هنا يعاد إنتاجها بشكل دائم. من هذا املنظور يتم اإلبقاء عىل عملية التقسيم وتغذيتها بفعل اسرتاتيجية التنمية 

التي ال توجه لتلك العملية أي انتقاد والتي تنكر التاريخ الذي وصل باملنطقة لهذا الحال وهذا ما مينح السيطرة/ 

القوة اإلرسائيلية أهميتها النسبية.

تندرج عملية التقسيم – املكاين والزماين – هذه بشكل واضح تحت الشكل األول من أشكال القوة الذي ذكرناه آنفا. 

فإرسائيل تفرض منع الالجئني الفلسطينيني من العودة إىل أراضيهم بالقوة، وتعزل الضفة الغربية وقطاع غزة عن 

بعضهام البعض وتفرض قيوداً إدارية عىل حركة املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل تجاه األرض الفلسطينية املحتلة 

وتسيطر سيطرة كاملة عىل الحركة داخل الضفة الغربية نفسها. ولكن هذا التقسيم ينعكس أيضاً عىل اإلحساس 

للشعب  التقسيم  هذا  بطريقة ترسب  األمر  هذا  نلحظ  أن  وميكن  للتغيري”.  بدائل  وتصور  رؤية  “القدرة عىل  بـ 

الفلسطيني إىل قلب خطاب التنمية. بخالف استثناءات ملحوظة، فإن املنظامت غري الحكومية يف األرض الفلسطينية 

املحتلة تعمل كام لو كان الشعب الفلسطيني كله يتكون من املقيمني يف الضفة الغربية وقطاع غزة )ويزداد التوجه 

29  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 .املناطقي التقسيم  القبول بهذا  اتفاقيات أوسلو وإطار متابعة املفاوضات كان  الواضحة يف  30  من نقاط الضعف 

.Hornig-Parnass and Haddad )2007( particularly Chapters 1 and 3
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نحو اعتبار الشعب املقيم يف إحدى هذين الشطرين من األرض(. نادراً ما نجد أي عمل تنموي يقف يف مواجهة 

مفتوحة مع عملية التقسيم هذه ويرفضها جملة وتفصيالً، بحيث ينظر إىل الشعب الفلسطيني بوحدته الكاملة. 

ونالحظ هذه الظاهرة بشكل خاص يف حالة املشاريع التي تربط املواطنني الفلسطينيني يف إرسائيل بحيُث أخضعت 

هويتهم كفلسطينيني لعملية استهداف مطولة من الدولة اإلرسائيلية.

أما يف سياق مجمل السكان الفلسطينيني فإن عملية التقسيم هذه تضيق من الرؤية والخيال السيايس. فهي تعبري 

عن الشكلني الثاين والثالث من القوة/ السلطة اللذين ناقشناهام يف القسم السابق. فهناك ضياع للهوية الجامعية 

وتقليص لألفق االجتامعي ضمن تلك الحدود املعزولة التي تحيط بهذه القطع املتناثرة من األرايض التي حدث أن 

مارس فيها الشعب حياته.

 ورام الله مثال صارخ عىل هذا – فبوجود مقرات الحكم الرئيسية لوزارات السلطة الفلسطينية ومقرات الجهات 

املانحة الدولية واملنظامت غري الحكومية فيها فقد اتخذ شكال خاصا بها للحياة. وهذا له عميق األثر عىل قدرة 

الشعب عىل تصور ممرات بديلة للمقاومة كام يقوض من التامسك االجتامعي الذي ينعكس بشكل نفيس عىل 

العملية  للرؤية واملحافظة عليه يف املامرسات  التضييق  الذات. ويتم تطبيع هذا  الذاتية وتقدير  بالقيمة  الشعور 

للمنظامت غري الحكومية وغريها من وكاالت التنمية.

تغّييب واقع الهيمنة 

نفذت عملية التقسيم يف الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل اسرتاتيجية هدفت إىل تحقيق حالة من “التحكم عن 

بعد” – أي أن إرسائيل أبقت سيطرتها عىل سكان فلسطينيني مبعرثين ولكن بدون أن يكون هناك تكاليف لوجودها 

عىل شكل تواجد عسكري مبارش يف املدن والقرى الفلسطينية. وهذا ليس باليشء الجديد – فخطة ألون لسنة 1967 

وضعت بشكل رصيح طريقة السيطرة هذه يف الضفة الغربية – ومن املثري للدهشة كيف أن الحدود التي وضعتها 

خطة ألون ما زالت هي نفسها يف الكثري من الخرائط التي تناقش “الوضع النهايئ” اليوم.31 خالل عقد التسعينات من 

القرن املايض منا نظام التحكم عن بعد هذا ليتحول إىل هيكلية بريوقراطية معقدة من التصاريح والحواجز ومختلف 

قوانني تقسيم املناطق التي أحكمت السيطرة عىل حركة األفراد والبضائع بني تلك البقاع املختلفة يف أرايض الضفة 

الغربية )بينام ظلت غزة “قطعة مقتطعة” مكتملة وحدها(. ويتواصل نظام األوامر العسكرية الذي بسط سيطرته 

عىل الحياة الفلسطينية منذ العام 1967. كام أن إرسائيل أحكمت سيطرتها عىل الكهرباء واملياه واالتصاالت الخلوية 

وحتى عىل اإلنرتنت – ميكن للرشكات الفلسطينية أن تسوق هذه البنية التحتية ولكن البنية نفسها موردة من قبل 

إرسائيل التي تحكم سيطرتها عليها. وهذه كلها صور توضيحية للشكل األول للقوة – القدرة عىل إجبار الفلسطينيني 

عىل الترصف بطرق معينة. النقطة التي يجب االنتاه إليها هنا هي أن عملية السالم املبنية عىل أساس أوسلو والتي 

انطلقت يف التسعينات ورغم واجهة “الحكم الذايت” الفلسطيني الذي أتت به فهي مل تفض إىل تخفيف السيطرة 

اإلرسائيلية بل إنها فقط غريت من شكلها. أصبحت السيطرة اإلرسائيلية أكرث حدة وأشد قسوة طوال سنوات أوسلو 

ونتيجة لذلك ازداد خضوع التنمية للسلطة اإلرسائيلية أكرث من أي وقت مىض يف تاريخ املنطقة.

31  The failed ”Village Leagues“ of the 1970s was another example of this.
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االقتصاد  إن  حيث  االستعامر.  ظل  يف  تطور  الذي  االقتصادي  النظام  يف  السيطرة  هذه  أمناط  أهم  أحد  يتجىل 

الفلسطيني قد تشكل جوهرياً من خالل تبعيته إلرسائيل. وقد برز هذا األمر يف السبعينات والثامنينات عرب شكل 

األوامر العسكرية التي منعت التنمية الصناعية والزراعية وسلسلت الفلسطينيني كقوة عاملة رخيصة رفدت بها 

االقتصاد اإلرسائييل.32 وتظهر هذه السيطرة اليوم من خالل التحكم بالبضائع األساسية الداخلة إىل الضفة الغربية 

وقطاع غزة. وتسهم هذه البنية يف تعظيم أرباح كربيات الرشكات اإلرسائيلية عرب آليات مختلفة. أوالً، تعمل الضفة 

الغربية كسوق أسايس للكثري من السلع اإلرسائيلية – ومبا أن االستهالك الفلسطيني يتم متويله بشكل أسايس من 

خالل تدفقات رأس املال الخارجي – يصبح هذا السوق مربحاً للغاية.33 كام أن أشكال التنمية التي تزخر اليوم عرب 

بعض أجزاء الضفة الغربية – مثل املباين الجديدة واملقاهي والتجمعات السكنية ومراكز التسوق واملناطق الصناعية 

وغريها تفيد بشكل رئييس الرشكات اإلرسائيلية وطبقة صغرية جداً من الفلسطينيني. توجد مناحي إضافية لهذه 

الهيمنة االقتصادية، منها عىل سبيل املثال أن غياب العملة الفلسطينية تعني أن النظام النقدي الفلسطيني مرتبط 

بقرارات البنك املركزي اإلرسائييل. ومن تبعات هذا الوضع أن الفلسطينيني يستوردون التضخم املايل االرسائييل وهو 
ككل يشء آخر يفيد الرشكات اإلرسائيلية ولكنه يفرغ ثروات السكان الفلسطينيني.34

ال بد من دمج هذه االعتبارات البنيوية يف أي تحليل لعملية التنمية. فحتى نتحدث عن التنمية وبخاصة فيام يتعلق 

بوضع السياسة االقتصادية بدون البدء من حقيقة أن االقتصاد الفلسطيني يعمل أساسا عىل أنه تابع يعتمد عىل 

إرسائيل فإننا نخفي العالقة االستغاللية يف قلب االحتالل اإلرسائييل. ولكن هذا النهج مير بدون أن تثار بشأنه األسئلة 

لدى غالبية تقارير كربى الوكاالت املتعددة األطراف حول التنمية االقتصادية الفلسطينية. فالبنك الدويل عىل سبيل 

املثال يخصص آالف الصفحات لتحليل يرسم الخطوط العريضة للخطوات الالزمة لـ “بناء الدولة” الفلسطينية يركز 

فيها عىل التدابري التي ينبغي عىل السلطة الفلسطينية أن تنفذها حتى تبني “دولة حديثة”. ويقوم بهذا العمل من 

خالل معالجة عملية وضع السياسات لدى السلطة الفلسطينية وإرسائيل كام لو كانتا فضاءين متميزين مستقلني 

التعليامت  من  مجموعة  مجرد  أنه  عىل  اإلرسائييل  االستعامري  االستيطان  ملوضوع  ويتطرق  البعض  بعضهام  عن 

التنمية الفلسطينية بدال من الرتكيز عىل حقيقة أن هذا االستيطان  اإلدارية التي ميكن )أو ال ميكن( أن “تعيق” 

هو شكل من أشكال القوة التي تتغلغل حتام يف كافة مناحي املجتمع الفلسطيني. ومن خالل هذا العمل يكون 

الرتكيز عىل تشجيع إرسائيل عىل تعديل بعض املناحي القليلة يف سياستها بحيث تسمح للسلطة الفلسطينية بالعمل 

بفعالية. وبهذا تدخل إرسائيل كرشيك يف التنمية الفلسطينية بدالً من اعتبارها عامالً معادياً لها. يشري تقرير صدر 

عن البنك الدويل سنة 2010 مثالً إىل:

الركيزتان املتوازيتان للنمو املستدام واملؤسسات الناجحة يف الدولة الفلسطينية املستقلة يجب أن يكونا 

هذا  أشار  كام  الدويل.  املجتمع  تضافر  مع  إرسائيل  وحكومة  الفلسطينية  للسلطة  املشرتكة  املسئولية 

التقرير فإن هذا الثالوث قد لعب دوراً يف النمو األخري الذي شهدته الضفة الغربية وغزة حيث كان دور 

حكومة إرسائيل تخفيف القيود املفروضة عىل الحركة والقدرة عىل النفاذ بينام قامت الجهات املانحة 

بتمويل نفقات السلطة الفلسطينية. وتستمر تلك األطراف الثالثة بأداء أدواراً مهمة لتحويل هذا النمو 

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

Routledge.

33  Hever 2010, p. 36

34  Hever 2010, pp. 42-45.
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األخري إىل منو مستدام وليك يدعم هذا النمو املستدام التقدم املستقبيل نحو بناء جدي ملؤسسات الدولة. 

القطاع  الظروف عىل األرض ومتكني  تدابري إضافية لتحسني  اتخاذ  بالنسبة لحكومة إرسائيل ال بد من 

الخاص من االنطالق يف عملية التنمية. أما السلطة الفلسطينية فعليها أن تواصل مسارها لتحسني بيئة 

األعامل وتعزيز موقفها الضعيف مبا يسمح بانتعاش مؤسساتها. أما الجهات املانحة فعليها أن تواصل 

كرمها حيث إنه أمر جوهري يف تعزيز املكاسب املستدامة التي حققتها السلطة الفلسطينية ومتكينها 

من تقليل االعتامد عىل الدعم  الخارجي بدون املساس بقدرتها عىل تقديم الخدمات األساسية للسكان 
الفلسطينيني.35

املحتلة. ضمن  الفلسطينية  األرض  التنمية يف  السلطة اإلرسائيلية عن خطاب  تغييب  االقتباس كيفية  يلخص هذا 

الجهود املشرتكة للحكومة اإلرسائيلية  التنمية االقتصادية قابلة للحل من خالل  الدويل فإن مشكلة  البنك  منظور 

والسلطة الفلسطينية و”املجتمع الدويل”. يجب عىل هذه األطراف الثالثة كلها أن تساهم يف هذه العملية، إرسائيل 

من خالل تخفيف القيود عىل الحركة وإمكانية التنقل، والسلطة الفلسطينية من خالل بناء اإلطار املؤسيس الالزم، 

يف  املهيمنة  الجديدة  الليربالية  اإلرشافية  النظرة  عىل  تأكيداً  الكاملة.  العملية  متويل  خالل  من  املانحة  والجهات 

البنك الدويل فإن هذه النشاطات الثالثة تهدف أساساً إىل متكني القطاع الخاص الفلسطيني من النمو مام سيؤدي 

إىل مستقبل اقتصادي مستدام بالنسبة للسكان الفلسطينيني يف تلك املناطق. ضمن هذا املنظور، ال توجد عالقة 

بنيوية لالستغالل والهيمنة بني إرسائيل والشعب الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة. وعىل نفس الشاكلة فإن 

مصطلح “املجتمع الدويل” يعمل أيضاً عىل تفريغ االقتصاد العاملي من عالقات القوة الهرمية بشكل حاد، مؤطرة 

تلك العالقة يف جسم متجانس مفرغ من املصالح الفئوية يهتم فقط برفاه الشعب الفلسطيني.

35  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.
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نفسها.  التنمية  عملية  يف  اإلرسائييل  االستعامر  يدمج  تجسيد  إىل  الواقع  يف  يؤدي  هذا  التسلطية  القوة  تغييب 

وبهذا يستطيع البنك الدويل أن يشري إىل أن التنمية الفلسطينية تستدعي »تخفيفاً للقيود االقتصادية ]اإلرسائيلية[ 

إن  العكس  ذاته بل عىل  الحركة يف حد  السيطرة عىل  املتواصلة«36 – وهذه صيغة ال تطعن يف حق إرسائيل يف 

تلك الصيغة يف واقع األمر تطالب إرسائيل مبامرسة تلك الصالحية من خالل اتخاذ القرار حول املدى الذي يسمح 

فيه للسلع واألفراد الفلسطينيني بالحركة. ويتجىل تغييب السطوة اإلرسائيلية أيضاً يف دعوة البنك الدويل للسلطة 

الفلسطينية »لتواصل العمل مع رشكائها اإلرسائيليني عىل محاولة عودة طاقم الجامرك الفلسطيني إىل جرس ألنبي 

حيث ميكنهم معاودة العمل جنباً إىل جنب مع الجامرك اإلرسائيلية ومامرسة كافة إجراءات الجامرك عىل الحدود 

واكتساب الخربة الالزمة«.37  من هنا يتم تقييم طاقم الجامرك اإلرسائييل عىل أنهم خرباء محايدين يف ضبط الجامرك 

وليسوا موظفني لدى السلطة االستعامرية ]الكولونيالية[. وبهذا يتحول االحتالل إىل رشيك يف  التنمية الفلسطينية. 

وتتجىل هذه العملية بوضوح أكرب يف قبول البنك الدويل الرصيح للجدار العازل – الذي أفتت محكمة العدل الدولية 

بأنه غري رشعي سنة 2004 – حيث تجىل هذا القبول يف قيام البنك الدويل يف متويل نقاط التفتيش اإلرسائيلية عىل 
الجدار )وكذلك يف كافة أرجاء الضفة الغربية(.38

قد يحاول البعض تربير هذا النهج عىل اعتبار أنه وسيلة للتعامل مع الوضع القائم ملجرد تحسني الظروف الحياتية 

اليومية للفلسطينيني عىل األرض. ولكن املشكلة مع هذه النظرة لألمور هي أن فرض تجسيد السلطة اإلرسائيلية يف 

عملية التنمية يسهم يف تقوية أوارص تلك السلطة وشد عزمها. فمن خالل تصوير إرسائيل عىل  أنها رشيك محايد أو 

“صاحب عالقة” آخر تزداد صعوبة مواجهة الحالة االستعامرية االستطيانية اإلرسائيلية بأي طريقة ذات مغزى حيث 

إن بنى االحتالل تتوغل بشكل متزايد مكونة جزءا ال يتجزأ من التنمية الفلسطينية نفسها. وميكن أن يؤدي هذا 

األمر إىل تغري يف شكل السيطرة اإلرسائيلية – فاالبتعاد عن التواجد العسكري املبارش للتحول إىل االعتامد بشكل أكرب 

عىل مامرسة سلطة بريوقراطية – قانونية – اقتصادية للدليل عىل هذا األمر – ولكنه ال يغري بشكل جوهري العالقة 

القامئة بني إرسائيل واملجتمع الفلسطيني يف األرض الفلسطينية املحتلة.

الليربالية الجديدة وحيادية األسواق

اإلطار االقتصادي الذي تبنته السلطة الفلسطينية، أال وهو برنامج التنمية واإلصالح الفلسطيني، يعترب تعزيزا إضافيا 

لكيفية إفراغ مأسسة السلطة من اسرتاتيجية التنمية – مام أدى إىل تحول عالقات القوة إىل النمط السائد ضمن 

الوضع القائم بحيث عززها وقواها فعلياً. وقد تم عرض الخطوط العريضة لربنامج التنمية واإلصالح الفلسطيني 

الدويل وغريه من  البنك  الثاين 2007، حيث استند إىل سلسلة مفصلة من املقرتحات قدمها  البداية يف ترشين  يف 

36  World Bank )2008(. The Economic Effects of Restricted Access to Land in the West Bank, p.viii.

37  World Bank )2011(. ”Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service 

Delivery“, April. p.16. Available at http://www.worldbank.org.

38  World Bank )2005(, The ”Door to Door“ Movement of Goods, July 5. p.6; Stop the Wall, ”Devel-

opment 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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املؤسسات املالية الدولية.39 وقد أصبح هذا الربنامج منذ ذلك الوقت هو اإلطار املوجه للسياسة االقتصادية وبخاصة 

يف مناطق الضفة الغربية حيث الحكم الفعيل للسلطة الفلسطينية تحت قيادة أبو مازن. الحجة التي بني عليها 

برنامج اإلصالح والتنمية الفلسطيني ليربالية جديدة مبعنى الكلمة، تتعهد فيها السلطة الفلسطينية باتخاذ سلسلة 

من اإلصالحات الرضيبية حتى تحقق »اقتصاد سوق حر متنوع ونشط يقوده أعالم القطاع الخاص ويتفاعل مع العامل 

العريب، ]و[ يكون منفتحاً عىل األسواق اإلقليمية والعاملية.«40 وقد ألزم برنامج اإلصالح هذا السلطة الفلسطينية 

بربنامج تقشف مايل تخطى التدابري التي فرضها صندوق النقد الدويل والبنك الدويل عىل أي دولة أخرى يف املنطقة. 

فقد شملت تلك التدابري تقليص حاد يف عدد العاملني يف القطاع العام )حيث ألزمت السلطة الفلسطينية نفسها 

بتقليل وظائف هذا القطاع بنحو 21  % مع حلول 2010(41، ووعدت بعدم رفع رواتب العاملني يف القطاع الخاص، 

وهذا ما كان يعني يف الوقع تخفيضاً حاداً يف األجور الفعلية بفعل التضخم الهائل يف األرض الفلسطينية املحتلة؛ 

مع إنهاء الدعم املايل املقدم لفواتري الكهرباء واملياه حيث اشرتطت عىل املواطنني تقديم »براءة ذمة« لتلقي أي 
خدمات بلدية أو حكومية.42

أما يف الشق املخصص للتنمية يف برنامج التنمية واإلصالح الفلسطيني فإن الهدف هو استخدام العاملة الرخيصة يف 

املناطق واملناطق الصناعية الواقعة عىل الحدود التخومية لألرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية. حيث ستضم تلك 

)مثل  الضئيلة  املضافة  القيمة  ذات  التقليدية  السلع  وإقليمية يف قطاعات  استثامرات إرسائيلية وفلسطينية  املناطق 

تعطي  اإلرسائييل. وهي  االقتصاد  تكمل  أن  التي من شأنها  املتقدمة  التكنولوجيا  واملالبس( وكذلك قطاعات  النسيج 

مثاال آخر عىل كيفية تطبيع بنى االحتالل وإضفاء الرشعية عليها ضمن منوذج التنمية الذي يسعى إليه البنك الدويل 

والسلطة الفلسطينية.43 فعىل سبيل املثال، األرض املخصصة للمنطقة الصناعية يف جنني صودرت مرتني من املزارعني 

الفلسطينيني: األوىل سنة 1998 عندما روجت السلطة الفلسطينية لفكرة املنطقة الصناعية والثانية سنة 2003 عندما 

39  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 Pro-

gram and the Remaking of the Palestinian National Movement“ Journal of Palestine Studies, Vol 40, 

no. 2 )Winter 2011(, p. 6.

40  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 

41 PNA )2007(, p.13

42  لقد أت هذا اإلجراء بآثار وخيمة عىل الفقراء حيث إن الدعم املايل لفواتري الكهرباء واملياه )أي السامح مبواصلة تقديم 

تلك الخدمات رغم عدم دفع الفواتري( كان السبيل الرئييس لصمود ماليني  الناس يف بيئة تنحدر نحو مستويات فقر عالية 

برسعة كبرية. وكان هذا اإلجراء الجديد يعني أن أولئك الذي يقدمون طلبات للحصول عىل مختلف الخدمات – مبا يف ذلك 

الحصول عىل بطاقات الهوية ورخص السيارات وتصاريح البناء وغريها يحرمون من الحصول عىل تلك األوراق الرسمية إذا 

كانت لديهم ديون غري مسددة. ويتم خصم ديون الخدمات العامة ملوظفي القطاع العام كاقتطاعات من رواتبهم.

43  لقد وثق الباحثون يف مركز بيسان لألبحاث والتنمية )www.bisan.org( التطورات األخرية يف املناطق الصناعية بنوع 

 for example, ”Industrial Zone in Jalama... Sacrificing Agricultural Land in exchange for التفصيل من 

.promises for solving Unemployment Problem“ in Bada“el, Issue 2, December 2010
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صادرتها السلطات العسكرية اإلرسائيلية لبناء الجدار العازل »املنطقة املحايدة«44 وبهذا أصبحت مصادرة األرايض، وهي 

عنرص رئييس يف اسرتاتيجية إرسائيل االستعامرية يف الضفة الغربية، جزءاً من شق “التنمية” يف برنامج اإلصالح والتنمية 

الفلسطينية. كام أنه من املتوقع أن يتحول جدار الفصل العنرصي إىل الحدود الشاملية للمنطقة الصناعية يف جنني.

لقد تعرض برنامج اإلصالح والتنمية الفلسطينية النتقادات من قبل آخرين؛45 وما يهمنا هنا هي الطريقة التي تعرض 

فيها اسرتاتيجية السلطة الفلسطينية االقتصادية الشاملة وحيادية املؤسسات الدولية واألهم ترويجها لحيادية األسواق 

الفنيني  الخرباء  أنها مؤسسات محايدة تضم  لنفسها عىل  الدولية  املالية  املؤسسات  التي ترسمها  الصورة  فإن  نفسها. 

خالل  من  والحكم  االقتصادية  السياسة  قضايا  حول  رشيدة  مشورة  لتوفري  فقط  يسعون  الذين  االقتصادية  بالقضايا 

مؤسسات الدولة.46 ولكن يف واقع الحال فإن البنك الدويل ومنظمة النقد الدويل قد عملتا كمؤسستني رئيسيتني للرتويج 

لليربالية الجديدة عىل املستوى العاملي – حيث فرضتا هذا الربنامج االقتصادي عرب آلية الدين. يف حال فلسطني، تعزز 

ائتامن  الفلسطينية من خالل صندوق  الجهات املانحة للسلطة  الدولية كثرياً بسبب متويل  املالية  سلطان املؤسسات 

مقره الرئييس يف واشنطن العاصمة ويديره البنك الدويل.47 ورشط رصف تلك األموال هو تنفيذ برنامج اإلصالح والتنمية 

الفلسطيني. ومن هنا، فإن املؤسسات املالية الدولية تتحكم بشكل مبارش بالتنمية االقتصادية الفلسطينية – وعليه فإن 

أي فهم لعمليات التنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة يستدعي التحري الكامل عن عالقات القوة املتأصلة يف مؤسسات 
عىل شاكلة البنك الدويل.48

إن االدعاء بأن األسواق نفسها محايدة وسوف تأيت تلقائياً بأفضل نتيجة ممكنة هو أيضاً من الفرضيات األساسية التي 

البنك الدويل  الدولية. وعليه فقد كتب  املالية  الفلسطينية/ املؤسسات  الربنامج االقتصادي الخاص بالسلطة  يتضمنها 

بخصوص التجارة ما ييل: 

بصفتها سوق مفتوح وصغري فإن الدولة الفلسطينية املستقبلية سوف تعتمد عىل زيادة حجم التجارة ... 

زيادة التجارة واالندماج يف األسواق العاملية سوف يعطي املستهلكني إمكانية للوصول ملجموعة أشمل 

من املنتجات بأسعار متدنية أكرث، بينام سوف يستفيد املنتجون من األسعار األعىل التي نجدها يف السوق 

العاملي... باإلضافة لذلك، فإن الدخول يف املنافسة يف أسواق التصدير سوف يجرب املنتجني الفلسطينيني 

44  Stop the Wall, »Development or normalization?  A Critique of West Bank Development Ap-

proaches and Projects,« 20 May 2008.

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

46  من املثري أن نالحظ كيف يتم استخدام كلمة “تقنوقراطي – الخبري الفني البحت” بشكل متكرر لنقل هذا الحس بوجود 

خبري محايد ال يألوا بالة ل “السياسة” وهو بالتايل يستطيع أن يصبح قائدا عىل قدر أكرب من املسئولية. وغالبا ما يتم توصيف 

رئيس الوزراء الفلسطيني، سالم فياض، بأنه مثال صارخ عىل هذا “التقنوقراطي – الخبري الفني البحت” – وهذا أداة لغوية 

أي أنها يف هذه الحالة تؤدي دور يتم من خالله عكس برنامج البنك الدويل االقتصادي )الذي كان فياض أكرب مؤيديه( عىل 

أنه مرشوع محايد وصحيح بشكل موضوعي.

JJUOZ8HYI0/org.worldbank.go//:http  47

48  يف الواقع فإن بعض املنظامت القاعدية الفلسطينية ذهبت يف حديثها بعيدا لتصف تلك املؤسسات املالية عىل أنها 

الخاص بحكومة سالم فياض.”  التنمية  الغربية، وأنها متيل برنامج  الضفة  الواقع يف  “حكومة بديلة/ حكومة ظل” بحكم 

Stop the Wall )2008( ”National BDS Steering Committee: Bethlehem Investment Conference: Devel-(

.)opment or Normalization?“ 20 May
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الفقر...  مستويات  من  ويقلل  األجور  ويرفع  العاملة  إنتاجيتهم مام سريفع مستوى  رفع مستوى  عىل 

]التجارة يف املدخالت الوسيطة[ توفر فرصة مهمة للدولة الفلسطينية املستقلة، التي تقع عىل مقربة 
من االقتصاديات املتطورة مثل إرسائيل وأوروبا.49

ينطوي هذا املنظور عىل داللة من حيث اعتباره ألن سري السوق بدون إعاقة50هو السبيل نحو إنتاج أفضل نتيجة 

ممكنة )زيادة مستوى العاملة ورفع األجور والحد من الفقر وما غري ذلك(. كام أنه مثال إضايف عىل “منوذج السلطة 

املتناغمة” – حيث أن كافة املشاركني، سواء كانوا ذوي ثروة أو فقراء، فلسطينيني أو إرسائيليني – يستفيدون من توسع 

انتشار عالقات السوق. هنا تختفي سطوة القوة وال يوجد أي إقرار بأن املالكني لزمام القوة والسطوة هم القادرون 

للحدوث  احتامالً  األكرث  السيناريو  فإن  األمر،  واقع  الخاصة. ويف  وغاياتهم  أهدافهم  يخدم  مبا  النتائج  تشكيل  عىل 

بالنسبة للبنك الدويل – وبالذات بسبب قرب الفلسطينيني من »االقتصاديات املتطورة يف إرسائيل وأوروبا« – هو 

تكوين قوة عاملة متدنية األجور ومستغلة بشكل كبري )وهو رشط مسبق »للتحول نحو سوق تصديري منافس« 

الفلسطيني  املجتمع  وإغناء طبقة صغرية من  األغلبية  إفقار  األكرب هو  االحتامل  فإن  اإلنتاجية«(. وهنا  و«تحسني 

تتحول إىل جهة التخاطب مع رأس املال اإلرسائييل واألجنبي. وهنا تكون نهاية املطاف، كام يصورها خالدي وسمور، 
تبعية دامئة للفلسطينيني إلرسائيل والسامح برخاء شخيص للبعض ولكن مع إفقار جامعي ملعظم املجتمع.51

توجد أمثلة عديدة ميكن طرحها ضمن هذا السياق، ولكن النقطة الرئيسية هي أن فرضية حيادية السوق تعني 

أن أولئك الذين يستحوذون عىل القوة سوف يستفيدون – ويف حالة الفلسطينيني فإن هذا يعني حتامً الرشكات 

اإلرسائيلية وطبقة ضيقة من النخبة الفلسطينية – بينام سوف يشهد غالبية السكان تدهوراً يف مستويات معيشتهم. 

يف  ومذهل  كامل  بشكل  مؤخراً  أثبت  ما  وهذا  الفلسطينية،  للسلطة  االقتصادي  للربنامج  املحتملة  النتائج  ومن 

التنمية  وتقييم  فهم  هي  ذلك  تبعات  أحد  الفلسطيني.52  املجتمع  يف  الفجوة  زيادة  األخرية،  الفقر  إحصائيات 

بغرض  املحيل(  الناتج  )مثل إجاميل  االقتصادي  “النمو”  لـ  الرتاكمية  اإلجراءات  لتخطي مجرد  الفلسطينية رضورة 

تكوين صورة دقيقة للرابحني والخارسين يف هذه العملية.

49  World Bank )2011(. ”Building the Palestinian State: Sustaining Growth, Institutions, and Service 

Delivery“, April. p.13.

50  ويف قسم الحق من هذا  التقرير، يبني البنك الدويل ما يقصده: “يجب وضع السياسة لتسهيل وتيسري التجارة، وليس 

التعرفة متدنية  لزيادة إيرادات الحكومة وإعادة توزيع املوارد أو لتعزيز قطاع عىل حساب قطاع آخر. يجب أن تكون 

ويجب أال يتم وضع قيود كمية عىل العوائق التجارية التي ال تتعلق بالتعرفة. نظرا ألهمية التجارة الحيوية فلرمبا تفكر 

حكومة الدولة الفلسطينية القادمة باالنتقال نحو سياسة التجارة الحرة كام فعلت إستونيا وهونغ كونغ وسنغافورة قبلها.” 

البنك الدويل )2011(، ص. 14.

.Khalidi and Samour )2011( 51

52  يوثق جميل هالل أن “األرس األغنى التي تشكل 10  % قد استهلكت 26.6  % من إجاميل االستهالك الشهري سنة 2007 

مقارنة مع 17.2  % سنة 2006 و31.8  % سنة 2008. أي بعبارة أخرى فإن أغنى 10  % من األس يف الضفة الغربية وغزة 

 Jamil Hilal )2010(. A Dangerous Decade: ”استهلكت سنة 2007 مثانية أضعف ما استهلكته أفقر 10 % من األرس

 The 2nd Gender Profile of the Occupied West Bank and Gaza )2000 – 2010( Institute for Women“s

.Studies, Birzeit University The Pauperization of Women, Men and Children in the WBGS, p.2
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هناك ناحية أخرية يف الليربالية الجديدة يجدر الرتكيز عليها، أال وهي التوسع الهائل يف األسواق املالية الذي تجىل 

يف الضفة الغربية خالل الفرتة املاضية. فحسب سلطة النقد الفلسطينية فإن حجم االعتامدات البنكية قد تضاعف 

تقريباً ما بني 2008 وأيار 2010 )مسجالً ارتفاعاً من 1.72 مليار دوالر إىل 3.37 مليار دوالر(.53 ويأيت جزء كبري من 

باستخدام  االستهالك  لغايات  أو  السيارات  السكنية ورشاء  العقارات  عىل  االستهاليك  اإلنفاق  من  االعتامدات  تلك 

بطاقات االئتامن – حيث توسعت االعتامدات يف هذه القطاعات الثالثة مسجال زيادة ملحوظة بنسبة 245  % ما بني 

2008 حتى 2011 )لتبلغ 466 مليون دوالر يف الربع األول من 2011(.54 ال بد من مقارنة تلك األرقام مع تفيش الفقر 

عىل نطاق شاسع يف األرض الفلسطينية املحتلة – حيث كانت معدالت البطالة سنة 2010 قريبة من ربع القوى 

 %( وبلغ إجاميل الناتج املحيل لكل نسمة 1847 دوالرا فقط. يلقي التوسع يف األسواق املالية الضوء  العاملة )23.7 

عىل أن الكثري من التنمية التي تظهر يف الواجهة يف مجمل أنحاء الضفة الغربية )وبشكل ملحوظ يف رام الله( هي 

تنمية وقودها الَدين. وهذا ينعكس يف التحول الشكيل الساحق للمشهد يف رام الله خالل السنوات األخرية القليلة، 

واالنتشار الواسع لليافطات الكبرية التي تروج للمصارف وللقدرة عىل رشاء أغراض مثل املنازل والسيارات وغريها 

من البضائع من خالل أخذ ديون ]قروض[.

يعترب منو املال من السامت الجوهرية لليربالية الجديدة – التي تصنف حسب املؤسسات املالية الدولية عىل أنها 

“التعمق املايل” – وتلعب دوراً هاماً يف كيفية التعبري عن القوة والسلطة يف األرض الفلسطينية املحتلة.55  ويكون 

لهذه األشكال من الَدين االستهاليك للفرد واألرسة أثراً عميقاً عىل كيفية نظرة الناس لقدراتهم عىل مواجهة الرصاع 

ليغريوا طرق  يتفاعلون  فإنهم  للقوة(. وبشكل خاص،  والثالث  الثاين  )الشكلني  املجتمع  االجتامعي وعالقاتهم مع 

سلوك األفراد – من خالل الرتويج لفكرة أن الحلول ملشاكلهم هي حلول فردية بطبيعتها وليست جامعية. وهذا 

الليربالية الجديدة، مع تحول  ينسجم تقريباً مع الرتاجع يف تقديم الخدمات االجتامعية الذي يندرج تحت هذه 

استخدام التمويل الخاص اآلن لتلبية االحتياجات األساسية التي كان ميكن توفريها خارج نطاق السوق.56 ومع تزايد 

تضييق الخناق داخل شبكة العالقات املالية، يتم تعليم األفراد أن يلبوا احتياجاتهم من خالل السوق – غالباً عرب 

استدانة األموال – بدالً من أن يقوموا بالرصاع الجامعي من أجل الحصول عىل حقوق مجتمعية. وهكذا يتم بناء 

53  Palestine Monetary Authority, Monthly Statistical Bulletin May 2011, p.13 )Table )14(: Distribution 

of Credit Facilities by Type and Currency(.

54  Table )16(: Credit Distribution by Economic Sector, p.17

55  See Anne Sassoon )1991(, ”Globalisation, Hegemony and Passive Revolution“ New Political Econ-

omy, 6:1; Gérard Duménil and Dominique Lévy )2001(. ”Costs and bene�fits 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.

56  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.



46

الحس الفردي بالقيمة الذاتية، التي مل تعد تقاس من خالل التضامن مع املجتمع أو الرصاع الجامعي، بل من خالل 

املمتلكات الفردية. ومع إنشاء تلك العالقات املالية للَدين تتحول طبيعة عالقاتنا باملجتمع إىل الطبيعة الفردوية. 

ويكون لها تأثري عميق عىل املرشوع السيايس األوسع – حيث يبدأ الناس االهتامم بـ “االستقرار” والقدرة عىل تسديد 
الدين – ويجتث بذلك إمكانية الكفاح/ النضال الجامعي.57

أحد األمثلة الصارخة عىل هذه العملية هي طبيعة الرصاع املتمحور حول السجناء السياسيني الفلسطينيني املعتقلني 

يف السجون اإلرسائيلية. التحول الذي حل خالل العقد املايض حيث حولت إدارة السجون اإلرسائيلية االعتقال إىل 

نطاق من “الخصخصة” حيث نقلت إىل املستوى الفردي عملية متوين االحتياجات األساسية للحياة بالنسبة للسجناء 

– حيث مكنت السجناء من رشاء ما يرغبون فيه )من مالبس وأجهزة كهربائية ومواد ترفيهية وغريها( من خالل 

دكان السجن - ما يبدو أن له أثراً عميقاً من حيث تحويل االنتباه عن الرصاع الجامعي من أجل الحقوق.58 ويسعى 

السجناء لتحسني ظروف حياتهم من خالل االستهالك الفردي وهنا يتحول توجه الرصاع الخارجي لريكز عىل قيام 

األرس فرادى بتجنيد األموال لتلبية احتياجاتهم )غالبا من خالل تكبد الديون(. بالطبع مل يحدث هذا الوضع بسبب 

خطأ ارتكبه السجناء وحدهم بل بفعل انعكاس للتغريات االجتامعية والسياسية األعم التي تحدث خارج جدران 

السجون. ومع ذلك يعكس متاماً طبيعة الليربالية الجديدة كشكل من أشكال القوة االجتامعية التي تحول طريقة 

تخيل الناس لطاقتهم الكامنة من أجل الرصاع وبناء حس لقيمتهم الذاتية.

ليس القصد من هذه املناظرة عكس حالة تشاؤمية ال ميكن الخروج منها حول إمكانية الرصاع/ النضال الجامعي 

بل لجدولة الطريق التي يولد من خاللها نقل االقتصاد إىل “سطوة الليربالية الجديدة” نوعاً من التوجه نحو إقحام 

الرصاع/ النضال السيايس يف “هيمنة الليربالية الجديدة”. يف الوقت ذاته يؤدي هذا أيضاً إىل نقطتني جديدتني يف 

الرصاع. فكجزء ال يتجزأ من الليربالية الجديدة التي تقاد باملال وحده يظهر خلل عميق يف أمناط وأشكال الرتاكم بني 

مختلف القطاعات من السكان واملناطق الجغرافية؛ وهكذا تنتج تلك الليربالية الجديدة تناقضات أكرث حدة داخل 

التنمية والقدرة عىل حقن  لتقييم مختلف إمكانيات  التناقضات رضوري  بتلك  الفلسطيني. إن االعرتاف  املجتمع 

ديناميكية الرصاع يف خضم تلك العملية.

الخالصة

االستيطان  من  شكل  املحتلة  الفلسطينية  األرض  عىل  إرسائيل  سيطرة  لكون  نظراً  أنه  الورقة  هذه  ناقشت  لقد 

الكولونيايل )اإلحاليل( فإنه من املستحيل مبكان أن تحدث التنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة بدون أن تواجه تلك 

السطوة. فالتنمية تتشابك دامئاً مع أشكال السلطة التي تبني قدرة الفلسطينيني عىل املقاومة ولها تبعات نفسية 

عىل الطريقة التي يحدد فيها الشعب سلوكه وتفكريه بنفسه وبعالقته يف املجتمع. فأي مفهوم للتنمية يلزم التفكري 

فيه يف هذا السياق – فهم كيفية تفاعل القوة، وكيف تعيد إنتاج نفسها، وما ميكن عمله لتحديها. وهذا يعني أن 

نفهم أن أحد الطرق التي تتفاعل فيها القوة هي من خالل حمل الناس عىل االعتقاد بأنها غري موجودة من خالل 

57  للمزيد من النقاش حول كيفية قيام الليربالية الجديدة التي يوجهها التمويل بتحول أشكال التضامن االجتامعي 

 see Greg Albo, Leo Panitch and Sam Gindin )2010( In and Out of Crisis: :والرصاع السيايس، اطلع عىل

.The Global Financial Meltdown and Left Alternatives, PM Press: Oakland, US

58  تستند هذه املالحظة إىل الحارات مع اثنني من السجناء السياسيني املحررين )وهام نشيطان حاليا بشأن قضايا 

األرسى( يف رام الله، حزيران 2011.
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إقناعنا بحيادية عملية التنمية. وإذا ما قبلنا بهذا التصور، نبدأ بالتعامل مع التنمية عىل أنها عملية تكنوقراطية 

خالية من البعد السيايس، وبهذا نقوم بتعزيز ودعم األشكال املهيمنة للقوة. لهذا بات من امللح أن نفضح تلك القوة 

وأن نكشفها للعيان – أو أن نفكر بشكل واع أكرث حول طريقة تأصل عالقات القوة يف كافة مامرسات التنمية داخل 

األرض الفلسطينية املحتلة.

بالنظر لتلك النقاط العامة، كيف ميكن تصور التنمية ليس كمسألة “منو” أو “حكم” أو “مشاركة”– بل كشكل من 

اشكال املقاومة والرصاع؟ ارتباطاً بسامت القوة التي وضحناها فيام سلف، نجد ثالث نقاط ميكن طرحها عىل سبيل 

الخالصة لهذه الورقة.

أوالً، إذا كان جوهر االستيطان الكولونيايل/اإلحاليل الذي متارسه إرسائيل عبارة عن محاولة مستدمية لرشذمة الشعب 

الفلسطيني وإخراجه من أرضه، فإنه من الجوهري أن تعيد تأطري التنمية بحيث تواجه هذه العملية وتضمن وحدة 

الشعب بكامله. وهذا يعني البحث عن سبيل لبناء العالقات والصالت عرب الحدود التي أنشئت – سواء عىل الصعيد 

املادي أو الذهني – بفعل االستعامر. من املهم مثالً التفكري يف تعزيز الصالت بني الفلسطينيني من مواطني األرض 

املحتلة سنة 1948 وسكان الضفة الغربية أو مع فلسطينيي الشتات؟ بالطبع هناك مشاكل عملية تواجهنا هنا – 

وهي بالتحديد نابعة من عملية تقطيع األوصال التي باتت أمراً واقعاً بفعل اإلجراءات القانونية واإلدارية – ولكن 

املهم هنا هو أن عملية تقطيع األوصال هذه جوهرية إلنجاح عمل قوة االستعامر ]اإلحاليل[.

ثانياً، من العنارص الحاسمة ملقاومة هيمنة ارسائيل يعني رفض إضفاء الرشعية عليها كام ناقشنا سالفاً، فإن جزءا 

نفسها. وميكن  التنمية  عملية  االحتالل يف  بنى  إدماج  الواقع من  يتكون يف  التنمية  املهمني عىل  اإلطار  كبريا من 

السلطة  تبنته  والذي  الدولية  املالية  املؤسسات  له  تروج  الذي  االقتصادي  اإلطار  وضوح  يف  األمر  هذا  نلحظ  أن 

الفلسطينية – منوذج تطوير املناطق الصناعية يعترب املثال الصارخ أكرث من غريه عىل هذه الظاهرة. “التنمية كجزء 

من الرصاع” يعني تبني إطار يرفض تطبيع العالقة مع السلطة االستعامرية. ومن األمثلة عىل هذا العمل هناك 

حركة املقاطعة ورفض االستثامر وفرض العقوبات عىل ارسائيل التي ترفض أي نشاطات مشرتكة مع مؤسسات الدولة 

اإلرسائيلية أو مع املشاريع التي تحاول تطبيع السلطة االستعامرية. كام ترفض هذه الحركة قبول طرح أن الحالة 

الفلسطينية كام لو كانت مجرد “نزاع” بني طرفني. إن نجاح حركة املقاطعة ورفض االستثامر وفرض العقوبات عىل 

ارسائيل ينبع من الطريقة التي أبرزت فيها واقع القوة وفضحته معلنة بذلك رفضها ملنحه صفة الرشعية أو لتطبيعه. 

وال بد هنا من التشديد عىل مفهوم مناهضة التطبيع حيث إنه ليس اخرتاعاً حديثاً أو مستورداً من الخارج بل هو 

بالذات ما لعب دوراً مركزياً يف تاريخ نضال الشعب الفلسطيني لعقود.

الفلسطينية  والتنمية  اإلصالح  نسختها خطة  التي  الجديدة  الليربالية  أساس  املبنية عىل  التنمية  اسرتاتيجية  أخرياً، 

تفريق  الجديدة تعمل عىل  فالليربالية  الفلسطيني نفسه.  املجتمع  املساواة يف  ولًدت مستويات حادة من غياب 

وتجزئة املجتمع الفلسطيني إىل وحدات مقطعة األوصال – مام يحيد الشعب عن الرصاع الجامعي لينتقل نحو 

النموذج االستهاليك الفردوي بوساطة عملية التمويل. فاملجتمع الذي يتم بناؤه عىل أساس هذه املبادئ يضعف 

بالرصاع  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  الجديدة  الليربالية  الداخيل ضد  الرصاع  فإن  السبب،  لهذا  املقاومة.  عىل  قدرته  من 

األكرث شمولية ضد السطوة اإلرسائيلية. من الناحية العملية فإن هذا يعني الرتكيز عىل تعريف الحقوق االجتامعية 

وتوسيعها وعىل رفض أسطورة حيادية السوق. وقد شدد جميل هالل بشكل محدد عىل هذه النقطة حيث أشار إىل 



48

أن »متكني الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة من تنظيم أنفسهم والوقوف يف وجه التحديات التي تفرضها 

دولة التمييز العنرصي الكولونيايل ]اإلحاليل[ يتطلب أن يتم توجيه هذا التمكني عىل أساس مبادئ املساواة والعدالة 

االجتامعية يف تشكيل مجتمعهم، وعدم تركه تحت رحمة نزوات القوة االستعامرية واملانحني والسوق.« ويواصل 

حديثه ليقرتح حمالت ممكنة، مثل »ترشيع وضع حد أدىن كريم لألجور، وتوفري حامية رسمية عرب مؤسسات الدولة 

للعاطلني عن العمل، وإعادة تفعيل قانون الضامن االجتامعي وتنفيذه بقدر ما تسمح به املوارد املتوفرة مع تولية 

اهتامم خاص لذوي االحتياجات الخاصة. واسرتاتيجية توسيع توفري الرعاية الصحية املجانية والتعليم املجاين بحيث 

تغطي كافة املواطنيني هي االسرتاتيجية القادرة عىل التمكني. فهذه االسرتاتيجية يجب أن تستند إىل تقدير لدور 
املرأة يف توفري الرعاية وحقها يف املشاركة يف القوى العاملة املدفوعة األجر«.59

وبالتايل فإن إيجاد إطار آخر للتنمية كوسيلة للرصاع واملقاومة، تدمج فهام كاملة للسطوة اإلرسائيلية – وتواجه 

الرشذمة بشكل واع وترفض إضفاء الرشعية عىل دولة إرسائيل أو تطبيع العالقات معها، وترفض الليربالية الجديدة 

– هو ما يعطى معنى حقيقيا لـ “التمكني”. يبني تاريخ الشعب الفلسطيني أنه فقط يف أوقات الرصاع الجامهريي 

الجامعي، الذي تتم خالل مواجهة السطوة اإلرسائيلية بكافة تجلياتها، يظهر بصيص من إمكانية تحقيق التنمية 

الحقيقية.

59  Hilal )2010(, p.12.
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التنمية يف ظل االستعامر

نيثيا ناغاراجان

املقدمة

هناك نكتة ترتدد يف رام الله تقول »لدينا شبكة مجاري، وليس سيادة«، يرددها الفلسطينيون للتعبري عن الحالة التي 

يعيشونها واملتمثلة يف املشاريع االقتصادية النيوليربالية املطبقة يف ظل واقع االستعامر االستيطاين الذي ميس الحياة اليومية 

لكافة الرشائح االجتامعية60. ومن السهل مالحظة هذا التناقض من خالل الكم الكبري من األمثلة التي تثبت طبيعة النمط 

املهيمن واملتمثلة يف تهدئة الناس وإيهامهم عرب التعويض املادي للفلسطينيني عن غياب سيادتهم الوطنية وحالة اإلحباط 

التي تسيطر عليهم نتيجة لحالة االنكامش السيايس التي تواجهها قضيتهم. فعىل سبيل املثال، بالكاد تنجح املركبات الحديثة 

للضابطة الجمركية، والتي تجوب شوارع مدينة رام الله وغريها من املدن، يف إخفاء حقيقة أن الفلسطينيني ال يسيطرون 

الفلسطينية، لن يخفي  القانون وبناء املؤسسات  الدامئة لدور  النقاط الحدودية الخارجية. كام أن اإلشارة  عىل أي من 

املقاطعة التي فرضها املجتمع الدويل عىل الحكومة الفلسطينية املنتخبة دميقراطياً )2006- 2007(، كام لن يخفي انهيار 

نظام املؤسسات الفلسطينية الواقع االستبدادي. ويف الوقت الذي تتغنى فيه مجلة )سليت( باالزدهار الذي تشهده مدينة 

رام الله معتربة إياها منوذجاً مصغراً لتل أبيب، وبينام تتوىل السلطة الفلسطينية مسئولية تنظيف الشوارع وتجميل املدينة، 

فإن االمتداد االستيطاين اإلرسائييل يف الضفة الغربية وقطاع غزة يتواصل بشكل يومي. وحالياً، بات الفلسطينيون يواجهون 

مزيداً من اإلجراءات الرامية إىل اقتالعهم من أراضيهم إضافة إىل القيود املفروضة عىل حقوقهم السياسية واملدنية يف ظل 

ضيق األفق املتاح أمامهم حاليا لتحقيق استقاللهم الوطني وحريتهم. وهذه األمثلة تكفي لتثبت عدم منطقية أي عملية 

تحليل للمشاريع التنموية املنفذة حاليا يف األرايض الفلسطينية املحتلة. من جانبها، فإن مجلة سليت تدلل عىل النجاح الذي 

تلمح إليه من خالل حقيقة أن مدينة رام الله تسري عىل املسار الصحيح باتجاه التحديث كام هو حال تل أبيب، إىل حد ما، 

بينام ال تزال النكتة ترتدد يف الشارع الفلسطيني بسخرية لتدلل عىل عدم جدوى مشاريع التنموية يف فلسطني حيث هذه 

املشاريع ال تعود عىل الفلسطينيني إال بشبكة مجاري وليس بسيادة وطنية، بضابطة جمركية ولكن ليس بحدود سياسية، 

بخطاب دميقراطي، ولكن ليس بحرية سياسية. وكذلك األمر فمشاريع التنمية يف فلسطني تنفذ يف سياق ال يتوافق أبداً 

مع االحتياجات السياسية الفلسطينية الطارئة. فمن جهة، نجد أن البنك الدويل، مثالً، يعلن بوضوح أن نشاطه يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة يتمثل يف “رضورة العمل عىل توفري البنية املالية الثابتة للدولة الفلسطينية والحد من الرسقات وتوفري 

الحكم الرشيد سواء يف إطار املؤسسات الحكومية أو مؤسسات املجتمع املدين61 من اجل تحقيق األهداف التنموية للبنك  

يف فلسطني. أما الخطة التنموية التي تطرحها السلطة الوطنية الفلسطينية فإنها تنسجم متاماً مع األهداف سالفة الذكر. 

إال أن الحياة اليومية للفلسطينيني ومعاناتهم من االستيطان واالستعامر يشكل واقعاً مختلفاً وميثل حالة تختلف متاماً 

عن تلك التي تتغنى بها الخطط التنموية أو البنك الدويل. ويف مقال ملجلة )نيشن( حول معاناة القرويني الفلسطينيني يف 

منطقة بيت لحم، أشارت املجلة: »وهو جالس عىل رشفة منزله ونظره سارح صوب الوادي املحيط بقريته »بتري« حيث مير 

القطار الذي يربط القدس بتل أبيب، يتحدث عوينة عن الوضع يف قريته حيث كانت محطة للقطار يف العهدين العثامين 

والربيطاين. إال أن القرية فقدت ما يقرب من نصف مساحة أراضيها التي صادرتها إرسائيل ومل يعد يسمح ألصحاب هذه 

60  Nu“man Kanafani, ”As If There Was No Occupation: Limits of Palestinian Authority Strategy“, Middle East 

Research and Information Project, September 2011, http://www.merip.org/mero/mero092211.

 61Michael Weiss, ”Palestine“s Great Hope“, Slate, June 2010, http://www.slate.com/articles/news_and_politics/

foreigners/2010/06/palestines_great_hope.html
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األرايض باالنتفاع منها. ويف لحظة، ميد عوينة جسده إىل األمام ويتنهد قائال: »ويف النهاية، سنصل إىل مرحلة يحرم فيها طالب 

املدارس من الوصول إىل مدارسهم وسيحرم العامل من حق الوصول إىل عملهم، ناهيك عن منع الفالحني من الوصول إىل 

حقولهم ومزارعهم«. ومييض يف حديثه ليقول: »ولن يجد السكان يف النهاية من خيار سوى الرحيل لإلقامة يف بيت لحم 

وهجر قريتهم«62.

ما يرويه الفلسطينيون عن حالهم بنوع من السخرية أو املرارة، يعكس الوضع السيايس املعقد الناشئ منذ توقيع 

اتفاقيات أوسلو، والذي جاء انسجاماً مع إجامع واشنطن. فمن حالة النضال والكفاح ضد االستعامر إىل حالة جديدة 

أو منط جديد للتنمية يركز عىل »النمو االقتصادي« »وبناء املؤسسات«، »والحكم الرشيد«. ويف الوقت الذي شهد 

فيه االنتقال من حالة النضال التحرري، للدول املضطهدة يف عقدي الستينات والسبعينات، إىل التنمية االقتصادية 

يف  وليس  طبيعية  غري  ظروف  يف  جاء  االنتقال  هذا  كون  إشكالية  تعترب  الفلسطينية  الحالة  فإن  واضحة،  سالسة 

سياق طبيعي كام ينبغي أن يحدث، مبعنى أن هذا االنتقال جاء يف الوقت الذي ال يزال االستعامر قامئاً ومل يصل 

الفلسطينيون إىل مرحلة التمتع بأي من حقوقهم السياسية والوطنية بعد.

تهدف الورقة، ضمن ما تهدف إليه، إىل الوقوف أمام أهمية هذه النقلة التنموية يف السياق الفلسطيني والتي بنيت 

عىل ما بعد إجامع واشنطن ليتم تطبيقها يف سياق االستعامر واالستيطان. وسأحاول نقاش مدى عقالنية هذا النمط 

التنموي ومدى تأثريه عىل وتأثره بالنضال الوطني الفلسطيني ضد االستعامر. ومن خالل ما ييل، سأقف أمام ثالث 

حجج: أوالً، ومن ناحية تاريخية، فإن املساعدات الدولية الهدامة للفلسطينيني تشري إىل أنه، ومنذ اتفاق أوسلو، 

هناك ضعف لألجندة السياسية التي ترتافق مع هذه األمناط من العمل التنموي، أي أنها هدفت إىل تحسني الظروف 

املعيشية للفلسطينيني دون أي دعوة للتخلص من االستعامر بل التعامل معه كحقيقة واقتصار العمل عىل تخفيف 

للتخفيف من  الدولية  املساعدات  والتي سعت  االستعامر  الناجمة عن  اآلثار  أهم  أن من  إىل  يشار  وطأته. وهنا 

حدتها، التوسع االستيطاين وغريه من املامرسات القمعية بحق الفلسطينيني والتي أدت إىل آثار سياسية واقتصادية 

العمل  عن  السيايس  العمل  غياب  من  بالرغم  ثانياً،  الفلسطيني.  املجتمع  رشائح  كافة  طالت  مهلكة  واجتامعية 

التنموي يف فلسطني، والتعامل مع العمل التنموي مبنطق حيادي وبشكل تقني، حيث تكمن املشكلة الحقيقية يف 

هذا الشكل من الخطاب الخايل من أي بعد سيايس. وبالتايل، نجد أن املانحني قد تحولوا من االسرتشاد باالحتياجات 

السياسية للفلسطينيني يف عملهم )وهو الرشط الكفيل بتحقيق األهداف الفعلية للعمل التنموي( إىل تطبيق منط 

عمل نيوليربايل وهو االقتصاد املركز واملتمحور حول بناء املؤسسات والذي يصب يف صالح تحقيق النمو االقتصادي 

وتعزيز البريوقراطية إضافة إىل تعزيز دور املؤسسات املختلفة يف العمل االقتصادي دون االهتامم بتأثري مثل هذا 

النمط من العمل عىل مرشوع مناهضة االستعامر. ويف ظل كون هذا السياق يبني عىل تجاهل بنى القوى املختلفة 

التي متثل االضطهاد، ويتجاهل يف الوقت عينه املامرسات االستعامرية، فإن القضايا السياسية ال ترد ضمن حسابات 

رمبا  لحلول  تحتاج  تقنية  قضايا  بوصفها  السياسية  االحتياجات  مع  التعامل  يتم  بل  أبدا  املجال  هذا  يف  العاملني 

تكمن، من وجهة نظر العاملني يف املجال، يف االستمرار يف تنفيذ نفس السياق من العمل التنموي. ثالثاً، فإن هذا 

النمط السائد للعمل التنموي يف فلسطني يعزز من املامرسات االستعامرية ويدفع الفلسطينيني للخضوع لالستعامر 

والتعامل معه كحقيقة ناهيك عن تفتيت الشعب الفلسطيني وتجزئته. 

62 Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, ”Palestinian Roads: Cementing Statehood, or Israeli Annexation?“, The 

Nation, April 2010, http://www.thenation.com/article/palestinian-roads-cementing-statehood-or-israeli-

annexation
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ويف الجزء األخري من الورقة، سألقي الضوء عىل بعض مفاهيم العمل التنموي يف فلسطني كعملية تسهم يف توفري 

الظروف املناسبة من اجل مقارعة االستعامر كام سأتطرق إىل الوسائل التي تعتمد عليها املشاريع التنموية لفرض 

أوساط  االجتامعية يف  البنى  تفتيت  املشاريع يف عملية  تلعبه هذه  الذي  الدور  إىل  إضافة  املتلقني  سيطرتها عىل 

الفلسطينيني ووحدتهم الوطنية.

سياسة املساعدات الخارجية- ضامن  استمرار االستعامر 

الدويل  املجتمع  أن  إال  الفلسطينيني،  من  كبري  عدد  من  أوسلو  عملية  لقيتها  التي  الشديدة  املعارضة  من  بالرغم 

بالعملية  مرتبطاً  التنموي  العمل  بات  الحني،  ذلك  ومنذ  السالم”.  “عملية  تعزيز  عىل  العمل  إىل  بادر  ما  رسعان 

السياسية التي افرزها اتفاق أوسلو ويف الحقيقة، مل يتعد هذا العمل حدود السعي للتخفيف من وطأة املامرسات 

االستعامرية اإلرسائيلية ومساعدة الفلسطينيني عىل التعايش مع الوضع القائم، أي رضورة حامية امن إرسائيل من 

جهة وقبول التوسع االستيطاين اإلرسائييل من الجهة األخرى، إىل جانب الحفاظ عىل استمرار السيطرة اإلرسائيلية 

عىل الفلسطينيني اجتامعياً وسياسياً وإن بات ذلك يتم عرب السلطة الفلسطينية. وكان جلياً أن أجندة املانحني قد 

عدلت وطوعت لتخدم األهداف سالفة الذكر.

أن هذه العملية محكومة بالرشوط اإلرسائيلية. فمن جهة، كفلت االتفاقات  ومنذ بداية عملية أوسلو، بدا جلياً 

األوامر  تطبيق  استمرار  وكفلت  االستيطاين  النمو  واستمرار  اإلرسائيلية  االستعامرية  املامرسات  استمرار  املذكورة 

اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  وكان  إرسائيل.  امن  الرتكيز عىل ضامن  جانب  إىل   ،1967 العام  منذ  الصادرة  العسكرية 

يتسحاق رابني قد أشار ومنذ البداية، منذ أيلول من العام 1993، بوضوح إىل الدور املتوقع من الحكومة الذاتية 

الفلسطينية: “الفلسطينيون أفضل منا نحن يف محاربتها )يقصد محاربة املقاومة( كونهم لن يرتكوا مجاال لرفع أي 

قضية ضدهم إىل محكمة العدل العليا كام لن يرتكوا مجاال ملنظامت حقوق اإلنسان اإلرسائيلية لتوجيه سهام نقدها 

الخاصة، مام يعفي  بالعمل يف مناطقهم. سيحكمون بطريقتهم  أنهم لن يسمحوا لهذه املنظامت  ضدهم، حيث 

الجنود اإلرسائيليني، وهذا هو األهم، من املهام التي يقومون بها حالياً”63.

من جانبها، فإن الدول املانحة ربطت نشاطها السيايس ضمن إطار اتفاق أوسلو مبارشة بعد توقيع االتفاقيات املذكورة 

خالل أيلول من العام 1993. وكان الهدف املعلن من وراء هذا التوجه، هو دعم »عملية السالم«، من خالل الرتويج 

للمنافع االقتصادية املرتتبة عىل العملية املذكورة. ومل تكد متيض سوى بضعة أسابيع عىل توقيع االتفاقيات املذكورة 

حتى عقد املؤمتر األول للامنحني املحتملني. وتال ذلك إعالن رصيح صدر عن وزير الخارجية األمرييك يف ذلك الوقت، 

وارن كريستوفر، قال فيه أن »الهدف املنشود هو توفري املصادر الكافية لضامن تطبيق االتفاقية وضامن نجاحها. عىل 

املجتمع الدويل أن ينتبه إىل أن االتفاقية قادت إىل نتائج ملموسة عىل األرض يف املجال األمني ويف تحسني الظروف 

املعيشية للفلسطينيني واإلرسائيليني. ولتحقيق السالم، يجب ترجمة االتفاقية عملياً وتحقيق نتائج فعلية عىل ارض 

الواقع«64. أما حكومات دول االتحاد األورويب، من جهتها، فقد أعلنت أن »أولويتها األوىل ضمن سياستها الخارجية 

واألمنية، هو دعم عملية السالم واالستعداد لحشد كافة مصادرها السياسية واالقتصادية واملالية لتحقيق ذلك«65.

63  Glenn Robinson, Building a Palestinian State: The Incomplete Revolution, Bloomington:Indiana Univer-

sity Press, 1997, p. 189. 

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

65  Francois d“Alancon, ”The EC Looks to a New Middle East,“ Journal of Palestine Studies 23, no. 2, Winter 
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وقد تضمنت اتفاقيات أوسلو عدداً من األهداف التي شكلت اإلطار الناظم لعمل الجهات املانحة، فعىل املستوى 

املانحة يف مجال دعم  الجهات  الرئيس يف تحديد مالمح عمل  الدور  األمنية اإلرسائيلية  األول، لعبت االحتياجات 

اإلصالحات. فقد أدرك الالعبون الدوليون أن ضامن أمن إرسائيل يف ظل استمرار االستعامر والرصاع، لن يتأت إال 

حقيقة  يف  الفلسطيني  الرشطة  جهاز  تقوية  أهمية  تجلت  وقد  الفلسطينية.  األمنية  األجهزة  وتقوية  تعزيز  عرب 

تشكيل لجنة التنسيق املحلية للمساعدات الدولية للفلسطينيني لتشكل أوىل اآلليات واللجان التي انبثقت عن لجنة 

االتصال العاملية واملجموعة االستشارية لتنسيق املساعدات الدولية66. وقد متثل الهدف األويل للجنة املذكورة يف دعم 

وتدريب جهاز الرشطة الفلسطيني67. ومع مرور الوقت، أصبحت األجهزة األمنية الفلسطينية من ضمن القطاعات 

املركزية التي استهدفتها برامج التنمية املختلفة يف فلسطني والتي نفذت تحت لواء الحكم الصالح ومبدأ سيادة 

القانون وهو التوجه الذي دعمته وتبنته السلطة الفلسطينية ذاتها قلباً وقالباً. فقد خصصت السلطة ما قيمته 228 

مليون دوالر أمرييك إلصالح القطاع األمني والربنامج االنتقايل 2008- 200968. ومل يقترص هذا التطور األمني عىل 

السامح بإنشاء مكتب التنسيق األورويب للقوات األمنية الفلسطينية ودخول الجرنال األمرييك كيث دايتون كالعبني 

األجهزة  األمني بني  التنسيق  إىل تحقيق أعىل مستوى من  قاد  بل  الفلسطينية،  األمنية  األجهزة  أساسيني يف عمل 

األمنية الفلسطينية ونظريتها اإلرسائيلية يف ظل إدارة حكومة سالم فياض. ويف الواقع، فإن دعاة »الفياضية« يتباهون 

مبا ورد عرب صفحات وول سرتيت جورنال من أن النمو االقتصادي البسيط املتحقق يف فلسطني، مرده يف األساس إىل 

التطور الذي شهده القطاع األمني الفلسطيني معتربين ذلك منوذجا لربنامج بناء الدولة بشكل عام69. 

ثانياً، عمل الالعبون الدوليون عىل إنشاء نظام سيايس متامسك ومركزي )السلطة الفلسطينية( لينسجم يف طروحاته 

مع ما أفرزته اتفاقيات أوسلو. واىل جانب املساعدات املالية، فإن مشاريع اإلصالح التي تبنتها الجهات املانحة هدفت 

بالدرجة األوىل إىل دعم التوجهات السياسية للسلطة الفلسطينية والتي ارتكزت باألساس عىل ما جاء يف اتفاق أوسلو 

ذاته ويف عني الوقت، عملت هذه املشاريع عىل الحد من أي معارضة سياسية للمطالب اإلرسائيلية. ففي تسعينات 

القرن املايض. عىل سبيل املثال، وبالرغم من إدراكهم لسوء اإلدارة واتساع رقعة الفساد يف إدارة األموال العامة يف 

فلسطني وتصاعد دعوات املؤسسات الرسمية الفلسطينية املنادية باإلصالح70، إال أن املؤسسات املانحة مل تكن معنية 

مبامرسة أية ضغوطات عىل السلطة الفلسطينية لتطبيق اإلصالحات طاملا بقيت تلك القيادة ملتزمة بالخط السيايس 

»الصحيح«. وبالرغم من اإلدانة القوية التي وجهها املجلس الترشيعي الفلسطيني للسلطة الفلسطينية من خالل 

تقرير الفساد الصادر يف العام 1997، إال أن املانحني قد أكدوا، خالل ترشين ثاين من العام 1998، التزامهم مبواصلة 

دعم العملية السلمية من خالل التعهد بتقديم 3.4 مليار دوالر أمرييك خالل األعوام الخمسة التي تلت71. إال أن 

1994:41

66  Rex Brynen, A Very Political Economy: Peacebuilding and Foreign Aid in West Bank and Gaza, United 

States Institute of Peace, Washington DC, 2000

67  Rex Brynen, A Very Political Economy: Peacebuilding and Foreign Aid in West Bank and Gaza, United 

States Institute of Peace, Washington DC, 2000

68  Raja Khalidi and Sobhi Samour, ”Neoliberalism as Liberation : The Statehood Program and the Remaking 

of the Palestinian National Movement“, Journal Of Palestine Studies, Vol. 40, No. 2, Winter 2011.

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

70  Palestinian Legislative Council, Corruption Report, 1997

71  Palestinian Legislative Council, Corruption Report, 1997
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الفرتة التي تلت رفض عرفات ملا عرض عليه يف كامب ديفد، شهدت بداية التغيري يف سياسة التعاون الدويل. فقد 

اقرتنت املساعدات الدولية االقتصادية باشرتاط قيام السلطة بتطبيق بعض اإلصالحات والتي أدرجت ضمن خطة 

املئة يوم لإلصالح التي تبنتها السلطة الفلسطينية يف العام 2002، إىل جانب تصاعد الدعوات األمريكية واإلرسائيلية 

وبعض دول العامل األخرى، النتخاب قيادة فلسطينية جديدة.

السلطة  قيادة  مقاليد  وتوليها   2006 العام  يف  انتخابها  عقب  حامس  عىل  فرضت  التي  الدولية  املقاطعة  وتشكل 

الفلسطينية، مثاالً آخر عىل درجة التسييس العالية التي تحكم املساعدات اإلنسانية. فبعد أن أعلنت حامس غداة 

انتخابها، رفضها لرشوط الرباعية الدولية وللرشوط اإلرسائيلية، بادرت العديد من الدول الغربية والعربية، إىل وقف 

متويلها لوزارة االقتصاد الفلسطينية. وقد تم االلتفاف عىل قيادة حامس املنتخبة وتم تطبيق إجراءات بديلة متثلت 

الرئيس  مكتب  عرب   ،2007  -2006 العامني  للفلسطينيني، خالل  املساعدات  تقديم  عملت عىل  مؤقتة  دولية  بآلية 

مبارشة. ومن خالل ذلك، فإن املمولني قد أعادوا تطبيق ما أطلقوا عليه »اإلدارة الرشيدة« لألموال العامة وبالتايل فرض 

اإلصالح ببعدين، مركزة النفوذ واألمن، والذي نادت به الجهات املانحة يف الفرتة ما بني العامني 2002- 2005. إال انه 

ومع تشكيل حكومة فتح لترصيف األعامل يف الضفة الغربية يف العام 2007 والتي تبنت النهج النيوليربايل، عادت 

املساعدات التقنية واملالية تتدفق عىل الفلسطينيني بالرغم من الجدل الذي ثار حول مدى رشعية الحكومة الجديدة.

التغري يف النظرة التنموية- من التحرير إىل مرحلة ما بعد إجامع واشنطن

تقنياً   كام ارشنا سالفاً، فإنه وبالرغم من وضوح سياسة املمولني يف فلسطني، فإن العاملني التنمويني يطبقون خطاباً 

موضوعياً وحيادياً يف مقاربة تخلو متاماً من االعرتاف بالحقائق املرتتبة عىل وجود االستعامر وعدم توازن القوى بني 

واملستعِمر واملستعَمر والذي  يقف وراء الرصاع ويقود إىل األوضاع القامئة حالياً، إضافة إىل تجنب التطرق إىل سياسة 

يظهر  التنموي،  للعمل  حالياً  السائد  النمط  فإن  ذلك،  من  وبدالً  الفلسطينيون.  لها  يتعرض  التي  واإلخضاع  الحرمان 

الفلسطينيني كأي مجموعة “نامية” أخرى تسعى لتحقيق األهداف التنموية العاملية املتمثلة يف االزدهار االقتصادي 

الفردي من خالل النمو االقتصادي الوطني وتجسيد الحكم الصالح والتمكني، انسجاماً مع تدخل ليربايل محايد يبنى عىل 

إجامع واشنطن املشار إليه سابقاً. بالتايل، فإن نسق العمل هذا، انتقل من الرتابط مع االحتياجات السياسية الفلسطينية 

)وهو الرشط الرضوري لنجاح أي عمل تنموي( إىل منحى نيولربايل: اقتصاد ممركز، وتركيز عىل بناء املؤسسات والتي 

تقود إىل إعطاء األولوية لقضايا من قبيل النمو االقتصادي وبروز نظام بريوقراطي وكذلك بناء املؤسسات. 

وقد بات الخطاب االقتصادي النيوليربايل واملؤسسايت هو املهيمن عىل الخطة اإلسرتاتيجية التنموية الفلسطينية بدل 

أن يشكل الربنامج السيايس الوطني العريض البوصلة ملثل هذه الخطة. ويبدو هذا التوجه جلياً يف الخطة الوطنية 

الفلسطينية للتنمية واإلصالح. فحسب الخطة سالفة الذكر، وكذلك الوثائق الصادرة مؤخراً عن الحكومة الفلسطينية 

لتحقيق  السبيل  باعتبار ذلك  أداء املؤسسات وتعزيز دورها  الرتكيز عىل تحسني  الغربية، فإن  الضفة  التي تحكم 

التحرر الوطني. وإذا ما أخذنا أجندة السياسة االقتصادية التي تبناها ما يسمى »ما بعد إجامع واشنطن«72 كام 

هي، نجد أن خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية تتبنى تحقيق الحكم الرشيد عىل أساس األمن العام وتعزيز سيادة 

القطاع  العامة. فبناء املؤسسات والشفافية وتعزيز مبدأ املساءلة ملؤسسات  الوطنية  القانون كجزء من األهداف 

العام إىل جانب تحسني مستوى الخدمات املقدمة للجمهور وتنمية القطاع الخاص إىل جانب تقليص دور الدولة 

وتعزيز سياسة اقتصاد السوق املفتوحة، تشكل جميعا جوهر »األهداف الوطنية« الجديدة.

72  Khalidi and Samour, op. cit.
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الخطاب السابق وطريقة عرض املشاكل التنموية، دفعت بنمط املساعدات اإلنسانية بعيداً عن النضال السيايس 

بطريقتني: أوال من خالل استبدال البعد السيايس يف العمل التنموي ببعد نيوليربايل مؤسسايت. فاألنشطة التنموية 

قبيل  من  بذلك  لها  صلة  ال  مواضيع  عىل  وتركز  االستعامر  فرضه  الذي  الواقع  لنقاش  التطرق  تتجنب  الحالية، 

املهيمنة وشبكة  القوى  تام عن مراكز  التعاطي معها مبعزل  يتم  السوق، املؤسسات، والفقراء«، حيث  »االقتصاد، 

املامرسات  بعض  خالل  من  عنها  التعبري  ميكن  هنا،  املذكورة  املواضيع  أن  كام  والسياسية.  االجتامعية  العالقات 

»الجيدة« والتقنيات التي تضمنها إجامع واشنطن وما تاله. ثانياً، من خالل تجاهل الواقع االستعامري ضمن التحليل 

املقدم يف السياق التنموي سالف الذكر. ويبقى األهم أن العمل التنموي يجب أن يعمل عىل خلخلة عالقات القوة 

القامئة وعدم التعامل معها بوصفها عامالً خارجياً يجب القبول بوجوده73.  

إن التعامل مع الوضع مبعزل عن االعرتاف بحقيقة طبيعة الرصاع السيايس، يدفع باملشكلة السياسية إىل حيز الربوز 

كمشكلة تقنية ويُقدم حلوالً تقنية لها، يف الوقت الذي تتطلب فيه هذه األمور حالً سياسياً. ويف الصفحات التالية، 

سيتم تناول ثالثة أمثلة تشري بوضوح كيف تم تطبيق منطق »ما بعد إجامع واشنطن التنموي« يف فلسطني مام 

أدى إىل التغايض عن االستعامر كمشكلة يف الوقت الذي يتطلب فيه األمر العمل الجامعي السيايس ضد االستعامر 

ومحاولة وضع حد لنظام االستعامر ومامرساته.

املوجزة  اإلشارة  أن  كيف  ويوضح  فلسطني  يف  الفقر  حول  الدويل  البنك  عن  مؤخراً  تقرير صدر  هو  األول  املثال 

والجزئية للواقع الناتج عن االستعامر، يغيب الوجه الحقيقي لألزمة ويعرضها وكأنها فشل يف تطبيق املعايري األساسية 

للنيوليربالية والتي تشكل بدورها الحل للمشكلة. فحسب التقرير املذكور، فإن السبب الحقيقي للفقر يف فلسطني، 

كبرياً  اعتامداً  هناك  أن  حقيقة  إىل  إرجاعه  يتم  والذي  العمل  فرص  وشح  املحلية  السوق  قدرة  يكمن يف ضعف 

لالقتصاد الفلسطيني عىل نظريه اإلرسائييل وان هذا االقتصاد يتأثر كثرياً بالحصار الذي تفرضه إرسائيل وكذلك بتحكم 

إرسائيل بالتجارة الخارجية الفلسطينية74.

وبالرغم من أن قراءة استعراضية للتقرير تظهر أن هناك بعض الحقائق الناجمة عن االستعامر وردت فيه، أي اعتامد 

الفلسطينيني عىل االقتصاد اإلرسائييل والحصار املفروض إرسائيلياً، إال أن التحليل الوارد فيه يبقى جزئياً ويتجاهل 

عدداً من العوامل الحاسمة كمصادرة موارد الفلسطينيني الطبيعية وعملية فكفكة مؤسساتهم75 إىل جانب السيطرة 

كاملة  الصورة  املختلفة. وال ميكن فهم  االستعامر  الفلسطينيني عرب مؤسسات  املفروضة عىل  الكاملة  االستعامرية 

وتوضيح سبب تراجع التنمية يف ظل وجود االستعامر، إال إذا أخذت مختلف العوامل سالفة الذكر يف عني االعتبار 

وأعطيت الحيز الكايف من املراجعة والنقاش. أما التقرير، فإنه يتناول، وإن بشكل جزيئ، بعض القضايا التي تشكل 

مقدمة للدعوة لتطبيق االقتصاد النيوليربايل ومن بينها الحد من املعيقات الخارجية والداخلية التي تقف يف وجه 

التجارة وكذلك تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل. ويف اللحظة التي يتم فيها عرض املشكلة باالعتامد عىل 

هذه املفاهيم الرنانة، فإن ذلك ميهد الطريق أمام تقديم حلول من وجهة نظر نيوليربالية تتمثل يف االستثامرات 

73  Adam Haniyeh, ”Development as Struggle: Confronting the Reality of Power in Palestine“, Working Paper 

in Progress, June 2011

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

75  Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, Washington D.C: Institute for 

Palestine Studies, 1995
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الكبرية وكذلك تعزيز دور السوق عىل أساس أنها هي الحل األنسب. وهذا ما يفرس اإلصالح الذي تشهده أجندة 

الجهات املانحة والتي متيل للرتكيز عىل »تعزيز دور القانون« وتحقيق »االستقرار السيايس«، »وخلق البيئة الداعمة 

لالستثامر«، كام ينادي بذلك برنامج مساعدات الشعب األمرييك )USAID( وكذلك )BiCCLIR( حسب ما ورد 

األولوية  فإن  التوجه،  هذا  ظل  ويف  االستشارية”76.  هاملتون  الني  “بوز  مجموعة  قدمتها  التي  اإلصالح  خطة  يف 

التي  التوجهات  التامسك االجتامعي واالستقرار، وهي  السوق لتحسني »الظروف االجتامعية«،  تعطى الحتياجات 

تبنتها السلطة الفلسطينية وأطلقت عليها الحوكمة الداخلية الرشيدة، بينام تم النظر إىل النشاط السيايس والتعبئة 

الجامهريية  بوصفهام مشاكل رمبا تؤثر سلباً عىل التقدم االقتصادي.

املثال الثاين يوضح كيف أن مقاربة التنمية الحقيقية تؤدي إىل بروز ظواهر منفصلة، كالفقر مثالً، ليتم دراستها 

وطرح برامج التدخل لحلها، بحيث  يتم تحليلها مبعزل عن عالقات القوة والهيمنة السائدة يف السياق العام. ففي 

تقرير البنك الدويل سالف الذكر، تم تناول منطقة »مسافر يطا« كمثال حيث تم التعامل مع الفقر من خالل دراسة 

أوضاع الفقراء يف فلسطني وطرح الحل للمشكلة من خالل تعزيز مستوى املساعدات اإلنسانية املقدمة لهم بدالً من 

تبني املقاربة التي تتناول حرمان الفلسطينيني من حق الوصول إىل املصادر كنتيجة للعالقات السياسية واالقتصادية 

السائدة يف تلك املنطقة منذ فرتة طويلة77 وبالتايل العمل عىل تغيري منط هذه العالقات باعتبار أن ذلك هو الحل 

الفعيل ملشكلة الفقر. وكان البنك الدويل قد قام يف العام 2004 بدراسة أوضاع سكان الكهوف يف ذات املنطقة وهي 

املنطقة املكونة مام يقرب من عرشين خربة يف التالل الجنوبية الرشقية ملدينة الخليل ويقطنها ما يزيد عن األلف 

فلسطيني وفلسطينية78. وقد تعرض سكان منطقة مسافر يطا املذكورة إىل العديد من الحمالت التي شنها الجيش 

اإلرسائييل ضدهم لتنفيذ مخطط الحكومة اإلرسائيلية الرامي إىل تهجريهم من اجل بناء جدار الفصل العنرصي. وقد 

جاءت عملية التهجري هذه كامتداد لسياسة إرسائيل الهادفة إىل تهجري سكان هذه املنطقة حيث قامت إرسائيل 

املنطقة إىل ساحة تدريب عسكري  بعدة عمليات ملصادرة األرايض هناك وقام جيش االحتالل بتحويل جزء من 

منذ سبعينات القرن املايض، وتم تصنيف الجزء املتبقي من املنطقة باعتبارها منطقة )ج( حسب التقسيمة التي 

فرضها اتفاق أوسلو عىل الفلسطينيني، كام تم بناء عدد من املستوطنات يف املنطقة لتحارص التجمعات الفلسطينية 

هناك. ومن خالل مامرسات جيش االحتالل واملتمثلة يف الحصار وهدم املنازل وتجريف األرايض الزراعية إىل جانب 

منع مشاريع البنية التحتية وخاصة الطرق وشبكات املياه، وكذلك العنف املامرس من قبل املستوطنني، باتت حياة 

الفلسطينيني عرضة للخطر الدائم واضطر عدد كبري منهم إىل إخالء مناطق سكنهم والخرب التي يقيمون فيها منذ 

عرشات السنني79.

76  Booz Allen Hamilton, ”BizClir: For the Palestinian Economy“, March 2010. http://bizclir.com/galleries/

country-assessments/West %20Bank %20BizCLIR.pdf

77  David Mosse, ”Power and the Durability of Poverty :A Critical Exploration of the Links between Culture, 

Marginality, and Chronic Poverty“, Chronic Poverty Research Center Working Paper 107, December 2007.

78  World Bank, Unpublished report, 2004.

79  Author fieldwork, 2004
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ما يثري االهتامم يف تقرير البنك الدويل املذكور، كونه تعامل مع هذه املجموعة من الفلسطينيني )حيث تم اعتبار 

يف  تتشابه  مجموعة  باعتبارها  التنموي(  العمل  من  تحد  التي  األسباب  من  كواحد  اإلرسائييل  االحتالل  إجراءات 

ودعا  إنسانية،  ملساعدات  تحتاج  التي  املهمشة  كاملجموعات  النامية  الدول  يف  أخرى  مجموعة  أي  مع  ظروفها 

إىل تقديم املساعدات الالزمة من اجل املساهمة يف تحسني ظروفهم املعيشية. وحسب التقرير، فإن املساعدات 

املطلوبة يجب أن تشمل املساعدات االجتامعية، شبكات املياه، مصادر الدخل، املدارس، باإلضافة إىل الحكم الرشيد 

وبناء القدرات. ومع أن التقرير دعا إىل توفري الدعم للمناطق املصنفة )ج( والتي يتجاهلها العديد من املمولني، إال 

انه مل يقدم تحليالً منطقياً للفقر كونه تعامل مع القضية من زاوية األفراد واملجموعات التي تعاين من الحرمان بينام 

الصحيح هو تناول القضية من زاوية عالقات القوة السائدة يف املنطقة والعنف الذي ميارسه االحتالل ضد هؤالء 

الفلسطينيني ومصادرة ممتلكاتهم ومصادرهم الطبيعية واعتبار أن ذلك هو السبب الحقيقي للفقر يف املنطقة. ويف 

الوقت الذي يرحب فيه السكان مببادرة املمولني لتوفري مأوى لهم أو صهاريج املياه، فإن خلو مثل هذه املبادرات 

من األنشطة السياسية املناهضة ملامرسات االستعامر واالحتالل، لن تؤدي إىل نتيجة ايجابية كون االحتالل سيستمر 

يف تدمري ممتلكات الفلسطينيني ومصادرة مقدراتهم. وبالتايل، فإن مساعدات الجهات املانحة لن تتعدى حدود توفري 

حلول مؤقتة ملشاكل سطحية ومساعدات طارئة ولن يتم العمل عىل حل املشكلة السياسية والتي تشكل األساس 

لكافة األزمات الناشئة. 

القوة  لعالقات  الحقيقية  الصورة  إخفاء  إىل  والتي هدفت  فلسطني  التنمية يف  مقاربة  فيتناول  الثالث  املثال  أما   

وعدم استقاللية الفلسطينيني بحيث بات دور السلطة الفلسطينية يف حدود متابعة األمور املحاسبية للمساعدات 

السيادة  من  الحديثة  الدول  بها  تتمتع  التي  امليزة  من  حرمت  الفلسطينية  السلطة  أن  من  وبالرغم  اإلنسانية. 

واالستقاللية كون اتفاق أوسلو قيد صالحيات السلطة املذكورة داخل املناطق الفلسطينية ذاتها، فإنها أيضا مل تتمتع 

باالستقالل السيايس واالقتصادي وتأثرت بالفاعلني الخارجيني، إال أن التعاطي معها تم عىل أساس أنها صاحبة سيادة 

كاملة. ويتم التعامل مع السلطة املذكورة بوصفها حكومة وطنية فعالة ومحايدة تعرب خري تعبري عن االحتياجات 

التنموية للفلسطينيني ويتم التعامل معها عىل قدم املساواة مع إرسائيل ومجتمع املانحني. ويف العادة، فإن أدبيات 

يتم  بحيث  املانحة  والجهات  إرسائيل،  الفلسطينية،  السلطة  جهات:  ثالثة  إىل  توجه  للواقع  وتحليالتهم  املمولني 

التعامل مع إرسائيل والسلطة الفلسطينية بوصفهام جسمني منفصلني ومستقلني عن بعضهام البعض بينام يتم النظر 

إىل االستيطان االستعامري اإلرسائييل بوصفه جزءاً من مجموعة من الظروف اإلدارية التي قد )وقد ال( تؤثر عىل 

األنشطة التنموية يف فلسطني بدالً من التعامل معها بوصفها السبب الحقيقي للعديد من املشاكل التي يعاين منها 

الفلسطينيون عىل أكرث من صعيد. وبالتايل، فإن الرتكيز بات عىل تشجيع إرسائيل لتقديم بعض التسهيالت يف جوانب 

محددة مام سيتيح املجال أمام السلطة الفلسطينية للقيام بدورها بشكل فعال. ويتم التعامل مع إرسائيل بوصفها 

األهداف  تحقيق  وجه  الحقيقية يف  العقبة  بوصفها  معها  التعامل  من  بدالً  فلسطني  التنمية يف  عملية  يف  رشيكاً 

العمل  الرشيد، املحاسبة، والشفافية فإن مقاربة  الحكم  التنموية املنشودة80. من هنا، فإنه وتحت شعار تحقيق 

التنموي الحديث تتجاهل عالقات القوة والهيمنة وعدم استقاللية السلطة الفلسطينية ويتم الرتكيز عىل الحلول 

التقنية كبناء املؤسسات وبناء الدولة. وعليه، فبدل الرتكيز عىل مواجهة جوهر املشكلة وعالقات القوة والهيمنة يتم 

الرتكيز عىل بناء املؤسسات »والحكم الرشيد«.

80  Adam Haniyeh, ”Development as Struggle: Confronting the Reality of Power in Palestine“, Working Paper  

in Progress, June 2011 
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التنمية االقتصادية يف فرتة ما بعد أوسلو مقابل النضال ضد االستعامر

ولكن، ما هي انعكاسات هذا الوضع عىل السياق االستعامري؟ إال انه من املفيد هنا أن نفهم املقصود بنسق العمل 

السائد قبل محاولة اإلجابة عىل السؤال السابق. وال بد لنا هنا من اإلشارة أوالً إىل الطرح الذي يساوي ما بني التنمية 

والنمو االقتصادي وعملية بناء املؤسسات والحكم الرشيد والفهم الليربايل للتمكني وكذلك تناول جوهر األهداف 

التنموية التي وردت يف »ما بعد إجامع واشنطن«. وبشكل أهم، ال بد من تناول قضية الفصل ما بني العمل التنموي 

وعدم ربط ذلك بالسياق االستعامري وشبكة عالقات القوة الناشئة نتيجة لذلك بوصفها السبب الحقيقي للحرمان 

الذي يعانيه الفلسطينيون. فهذا النهج هو الذي يعطي السوق األهمية الكربى كمحرك للتنمية عىل املستوى الوطني 

ويتعامل معه وكذلك مع االقتصاد، بوصفهام ظواهر مستقلة منفصلة عن السياق االجتامعي تحكمهام أبعاد دولية 

واملنطق التاريخي لتطورهام81. ومن املفاهيم املركزية املرتبطة بهذا النسق، مفهوم االقتصاد ولكن ليس بوصفه من 

ساحات املواجهة ملقارعة االستعامر اإلرسائييل، بل باعتباره مساحة للعمل بعيداً عن الجوانب السياسية. من هنا، 

فإن التنمية، وكذلك االقتصاد، منفصلة متاماً عن العمل السيايس الوطني ومقاومة االستعامر. 

وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أن معظم جوانب حياة الفلسطينيني تتأثر باالستعامر ومامرساته، فإن هدف هذا النمط 

من العمل، والذي يتجاهل عالقات القوة والهيمنة، يصبح تجسيد االستعامر كواقع من خالل العمل عىل تعزيز 

التبعية االقتصادية وتفتيت التواصل الجغرايف بني املناطق الفلسطينية إىل جانب تفكيك مكونات الشعب الفلسطيني 

وتحويله إىل فئات اجتامعية متباعدة. وبالتايل، فإن ذلك يؤدي إىل إعادة نسج شبكة العالقات االجتامعية داخل 

املجتمع الفلسطيني بشكل يؤثر سلباً عىل النضال السيايس الجامعي للفلسطينيني.

النمو االقتصادي كاقتصاد سالم: تكريس الخضوع لسيطرة االستعامر

  اعتمدت إرسائيل ومنذ وقت طويل عىل إلحاق الفلسطينيني باالقتصاد اإلرسائييل ومصادرة ممتلكاتهم والحد من 
التنمية يف أوساطهم، وكذلك فكفكة مؤسساتهم الوطنية، كجزء من إسرتاتيجيتها وسياستها للسيطرة عىل الشعب 

تشري  جانبها،  من  معا82.  والسكان  األرض  واستهدفت  الربيطاين  االنتداب  عهد  منذ  تصاعدت  والتي  الفلسطيني 

فيها  الربيطاين، تصمم بطريقة تخدم  االنتداب  اإلرسائيلية، حتى منذ عهد  االقتصادية  السياسة  أن  إىل  سارة روي 

أهداف الحركة الصهيونية السياسية. ومن بني هذه األهداف، إلحاق االقتصاد الفلسطيني باإلرسائييل عرب سلسلة من 

اإلجراءات الرامية إىل منع أية آفاق للتنمية يف أوساط الفلسطينيني من خالل تقييد الصناعة وسياسة تشغيل جذبت 

انتباه العدد األكرب من أفراد قوة العمل الفلسطينية وكذلك العالقات التجارية والتي جعلت املنتجات اإلرسائيلية 

تحتل املكانة األوىل يف واردات الفلسطينيني. ويف بعض األحيان، يتم تنفيذ بعض السياسات الرامية إىل نفخ الروح 

باإلضافة إىل  االقتصاد اإلرسائييل  املفتوحة مع  الجسور  التطبيع وبناء  الفلسطيني من خالل سياسات  االقتصاد  يف 

التكاملية ما بني االقتصادين، حيث هدفت هذه السياسات باألساس إىل تفكيك املجتمع الفلسطيني وحامية املصالح 

االستعامرية اإلرسائيلية طاملا بقيت إرسائيل تفرض سيطرتها عىل الفلسطينيني باملطلق83.

81  Paul Langley and Mary Mellor, ””Economy“, Sustainability and Sites of Transformative Space“, New Politi-

cal Economy, Vol. 7, No. 1, 2002, pg. 50

82  Sara Roy, The Gaza Strip: The Political Economy of De-development, Washington D.C: Institute for 

Palestine Studies, 1995

83  Sara Roy, op. cit.
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أما نظام الجامرك املوحد الذي اقره اتفاق أوسلو، فيؤكد أن ليس هناك أي فصل ما بني االقتصادين الفلسطيني 

الفلسطيني  االقتصاد  تبعية  يعزز  النظام  هذا  أن  كام  الدولتني،  حل  لتحقيق  األساس  يعترب  والذي  واإلرسائييل 

لإلرسائييل84. وحسب الربوتوكوالت امللحقة باتفاقيات أوسلو، ال تتمتع السلطة الفلسطينية بأي سيطرة عىل األنشطة 

االقتصادية الكربى أو التجارة الخارجية، وبالتايل، فإن قراراتها االقتصادية تبقى رهنا بحجم السيولة املالية املتوفرة 

يف خزائنها85. وال ميكن للسلطة الفلسطينية أن تتحكم بنسبة الفائدة أو التضخم ما مل يكن لديها بنك مركزي كام ال 

ميكن لها تحديد قيمة رصف العمالت بشكل مستقل. كام أن عالقات القوة القامئة عىل أساس التامثل بني السلطة 

الفلسطينية وإرسائيل تبدو جلية من خالل عمل العديد من اللجان املشرتكة التي أفرزتها االتفاقيات وأطلقت يد 

إرسائيل للتدخل يف شؤون الفلسطينيني الداخلية ورفض أي قرار اقتصادي تتخذه السلطة الفلسطينية إىل جانب 

إعطاء إرسائيل الحق يف التحكم بالتجارة الخارجية والجامرك وكذلك التحكم باملوارد الطبيعية. وإضافة إىل ما سبق، 

ومشاريع  املشرتكة  الصناعية  املشاريع  من  العديد  انطالق  شهدت  أوسلو،  اتفاقيات  توقيع  تلت  التي  الفرتة  فإن 

النخب  مع  وكذلك  الفلسطينيني  األعامل  رجال  من  ونظرائهم  اإلرسائيليني  األعامل  رجال  بني  ما  املشرتكة  التجارة 

السياسية االقتصادية الفلسطينية الناشئة، باإلضافة إىل التعاون ما بني املؤسستني األمنيتني من الجانبني، قد أدى إىل 

ظهور االحتكارات الكربى يف السوق الفلسطينية كاحتكار الوقود واالسمنت، وكذلك األمر بروز املشاريع االقتصادية 

املشرتكة الكربى كمرشوع الكازينو يف أريحا وغريه من املشاريع الصناعية86. وقد تم تنفيذ هذه املشاريع املشرتكة 

باعتبارها جزء من السالم االقتصادي مام أدى إىل ربط مصالح النخبة االقتصادية الفلسطينية باالقتصاد اإلرسائييل 

ومصالح االستعامر.

وعليه فإن منطق النمو االقتصادي الحايل يرتبط ارتباطاً وثيقاً مبفهوم »السالم االقتصادي« وذلك من خالل الرتكيز عىل 

مناح معينة لتحقيق النمو االقتصادي الفلسطيني دون العمل عىل وضع حد لتحكم إرسائيل باالقتصاد الفلسطيني 

ومامرسات االستعامر التي أدت إىل تبعية هذا االقتصاد لنظريه اإلرسائييل.  أما برامج السلطة الفلسطينية الرامية 

يقود يف  لن  املشاريع،  املقاومة مبثل هذه  اسرتاتيجيات  واستبدال  االستعامر  االقتصادي يف ظل  االزدهار  لتحقيق 

املحصلة إال إىل تعزيز هيمنة االستعامر عىل فلسطني. كام أن الرتكيز عىل النمو االقتصادي وحده سيؤدي إىل بروز 

موازين  لسيطرة  تخضع  الفلسطينية  السلطة  مشاريع  وكذلك  املمولني  تدخل  أن  ترى  والتي  اقتصادية  براغامتية 

القوى املهيمنة مام يجعلها تلعب دوراً يف تعزيز سيطرة االستعامر اإلرسائييل عىل مختلف جوانب حياة املجتمع 

اسرتاتيجيات  التي تعكس  املرآة  الوضع يف فلسطني يشكل  فإن  الخالدي وسمور،  أشار كل من  الفلسطيني. وكام 

إرسائيل لتفكيك املجتمع الفلسطيني. فعىل سبيل املثال، يسعى كل من مجتمع املانحني وكذلك السلطة الفلسطينية 

بني  التعاون االقتصادي وكذلك مشاريع تأهيل الطرق والتي تخدم مرشوع إرسائيل للفصل ما  إىل دعم وتشجيع 

الشوارع املتاحة للفلسطينيني وتلك املخصصة للمستوطنني، إىل جانب تشجيع املشاريع التي تسعى لتعزيز فعالية 

84  Leila Farsakh, ”Independence, Cantons, or Bantustans : Whither the Palestinian State ?“, Middle East 

Journal, 59, 2, Spring 2005

85  Leila Farsakh, ”Independence, Cantons, or Bantustans : Whither the Palestinian State ?“, Middle East 

Journal, 59, 2, Spring 2005

86  Markus E. Bouillon, The Peace Business: Money and Power in the Palestine Israel Conflict, I.B. Taurus, 

May 2004; Peter Lagerquist, ”Privatizing the Occupation: Political Economy of an Oslo Development Project“, 

Journal of Palestine Studies, Vol. 32, No. 2, Winter 2003.
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املناطق  العمل يف  أن  االحتالل، كام  يفرضها  التي  العبور  ونقاط  الجدار  بالرغم من  الفلسطيني  االقتصادي  األداء 

املصنفة )ج( وبالرغم من اإلجراءات املعقدة التي تفرضها إرسائيل عىل العمل يف هذه املناطق، تشكل جميعاً أمثلة 

عىل ديناميكية العمل التنموي الراهن يف فلسطني. 

الفلسطينية لدعم املشاريع املشرتكة مام يجعل االستعامر  توجه املمولني والسلطة  من جهة أخرى، يبدو واضحاً 

اإلرسائييل للمناطق الفلسطينية املحتلة يظهر وكأنه أمر عادي. ويف ظل الرتويج لها بوصفها مشاريع لخلق فرص 

أن  إال  املشرتكة.  الصناعية  املشاريع  العديد من  تنفيذ  العمل عىل  الفلسطينية، سيتم  العمل  عمل تستوعب قوة 

فيها  العمل  أماكن  إىل  الوصول  التخطيط وحرية  ناحية  الكاملة من  اإلرسائيلية  للسيطرة  املشاريع ستخضع  هذه 

املنطقة  فإن  املثال،  سبيل  فعىل  فيها.  للفلسطينيني  املتاحة  العمل  وظروف  تقدمها  التي  الخدمات  نوع  وكذلك 

الصناعية املشرتكة يف جنني ستقوم عىل أراٍض فلسطينية خاصة صادرتها إرسائيل لصالح بناء جدار الفصل العنرصي. 

أما الخطة التنفيذية للمرشوع، فتأيت انسجاماً مع التقسيمة التي فرضتها اتفاقية أوسلو عىل األرايض الفلسطينية 

)أ، ب، ج( وتؤكد تحكم إرسائيل باملشاريع التنموية يف فلسطني. فاملنطقة املذكورة تقع يف األرايض املصنفة )ب(، 

مبعنى أنها خاضعة للسيطرة اإلرسائيلية من الناحية األمنية والتخطيط العمراين وظروف العمل. بالتايل، فإن هذه 

املنطقة خاضعة ألي اتفاق ميكن أن يتم ما بني السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة اإلرسائيلية وخاصة يف مجال 

حرية تنقل البضائع واألفراد وكذلك مصادر الطاقة الكهربائية واملاء لتشغيلها إىل جانب اآلثار البيئية الناجمة عن 

الفلسطينية الرخيصة من  العاملة  إليه هذا املرشوع هو استغالل األيدي  املرشوع87. ويف املحصلة، فإن ما يهدف 

اجل إنتاج بضائع للسوق اإلرسائيلية بالرغم من اإلجراءات املعقدة التي تفرضها إرسائيل وتقييدها لحرية حركة 

الفلسطينيني ومواصلة هيمنتها عىل االقتصاد الفلسطيني. كام أن خضوع املنطقة للقانون اإلرسائييل، وكون املنتجات 

الفلسطينية  العمل  الفعيل بهذا املرشوع وستصبح قوة  املتحكم  السوق اإلرسائيلية، فإن إرسائيل هي  ستتجه إىل 

خاضعة للرشوط اإلرسائيلية والقرارات السياسية لحكومة االحتالل. ولن تختلف حال هذه املنطقة الصناعية عن 

تلك التي أقيمت يف حاجز ايرز عىل مدخل القطاع حيث خضعت للسيطرة اإلرسائيلية الكاملة وأغلقت يف النهاية 

بفعل الحصار الذي فرضته إرسائيل مام افقد عرشات اآلالف من العامل الفلسطينيني مصادر رزقهم. وهناك منوذج 

آخر يتمثل يف املرشوع املسمى »ممر السالم واالزدهار« حيث قامت وكالة التعاون الدويل الياباين )جايكا( بتمويل 

إنشاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الزراعية يف غور األردن تحت شعار تعزيز النمو االقتصادي املحيل. وقد لقي 

املرشوع ترحيبا كبريا من الرباعية الدولية حيث دعا  توين بلري إىل تقديم الدعم التكنولوجي والتسويقي للرشكات 

اإلرسائيلية »العاملة يف الخارج« والتي تنشط يف منطقة غور األردن. أما حملة »أوقفوا الجدار«، فقد أشارت من 

ملنتجات  بتسويقها  املعروفة  اإلرسائيلية  للرشكات  امتداد  هي  املذكورة،  اإلرسائيلية  الرشكات  هذه  أن  إىل  جانبها 

املستوطنات والتي يعتربها القانون الدويل غري رشعية88. 

من جهة أخرى، فإن الرباغامتية االقتصادية دفعت بالسلطة الفلسطينية إىل دعم مشاريع شبكات الطرق يف الضفة 

الغربية والتي تنسجم مع املرشوع اإلرسائييل الرامي إىل الفصل ما بني الفلسطينيني واإلرسائيليني مام ميهد الطريق 

أمام تحقيق الغاية اإلرسائيلية املتمثلة بضم مساحات كبرية من أرايض الضفة الغربية ومنع أي تواصل جغرايف بني 

87  Palestinian Grassroots Anti Apartheid Wall Campaign, ”Development or Normalization?: A Critique of 

West Bank Development Approaches and Projects“, undated, pg. 25.

88  Palestinian Grassroots Anti Apartheid Wall Campaign, ibid, pg. 35a
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السياق، طريق  الفلسطينية يف هذا  السلطة  تواجهها  التي  املعضلة  األمثلة عىل  ومن  األرايض.  تبقى من هذه  ما 

وادي النار التي تربط رام الله ببيت لحم. ففي ظل منعهم من املرور عرب القدس، وهي الطريق األقرب ما بني رام 

الله وبيت لحم، يضطر الفلسطينيون إىل سلوك طريق وادي النار الجبلية، األكرث طوالً وصعوبة. وبالرغم من أن 

العمل عىل تحسني وضع الطريق املذكورة سيجعلها أكرث أمنا ويعود باملنافع االقتصادية، إال أن ذلك سيعني إذعاناً 

من السلطة الفلسطينية لقرار الحكومة اإلرسائيلية بأن القدس ستبقى بوضعها الحايل ويبقى دخولها محظوراً عىل 

الطريق  تأهيل  يف مرشوع  قدماً  امليض  الفلسطينية  السلطة  قررت  ذلك،  الغربية89. ومع  الضفة  الفلسطينيني من 

وتحسني  االستعامر  مقارعة  بني  ما  االختيار  يف  البوصلة  فقدان  من  الحالة  هذه  أن  فيه،  شك  ال  ومام  املذكورة. 

بداية  منذ  الفلسطينية  القيادة  واجهتها  التي  املعضالت  من  واحدة  تشكل  الصمود،  ووسائل  املعيشية  الظروف 

استعامر فلسطني. إال أن النمط الحايل السائد للعمل والذي مييل لتبني مقاربة النمو االقتصادي، يشكل إذعاناً من 

جانب الفلسطينيني للسيطرة االستعامرية املفروضة عليهم. ومن األمثلة الجلية عىل هذا التوجه، اتفاقيات التعاون 

القائم بني السلطة الفلسطينية والوكالة األمريكية للتنمية يف مجال تأهيل الطرق. ففي العام 2004، قدمت اإلدارة 

املدنية اإلرسائيلية مقرتح مرشوع للجهات املانحة لتمويل مرشوع شبكة طرق بديلة بطول 500 كيلومرت يف املناطق 

الفلسطينية املحتلة، وهي الشبكة التي تحتاجها إرسائيل لتمزيق أشالء املناطق املحتلة. ويكمن الهدف الحقيقي 

الفلسطينيني  وبالتايل حرمان  أقامتها إرسائيل  التي  االلتفافية  الطرق  إكامل شبكة  إىل  املذكورة  الطرق  وراء شبكة 

من استخدام الطرق الرئيسة يف الضفة الغربية90. وبالرغم من إدراكها لألهداف السياسية لخطط الوكالة األمريكية 

للتنمية، إال أنها تعاطت مع التمويل الذي قدمته هذه الجهة لشبكة الطرق والتي تتامىش مع الخطة اإلسرتاتيجية 

اإلرسائيلية بحيث تم منذ العام 2004 وحتى اآلن انجاز ما قيمته 22  % من الخطة املذكورة.  ففي قرية بتري يف 

محافظة بيت لحم، عىل سبيل املثال، قامت السلطة الفلسطينية الوكالة األمريكية للتنمية، بحفر نفق لريبط القرية 

املذكورة مبدينة بيت لحم ومل يسمح للفلسطينيني باملرور عرب طريق رقم 60، الطريق الرسيع املار يف الضفة الغربية، 

والتي تربط القرية ببيت لحم. ومع اكتامل بناء النفق املذكور، ستتمكن إرسائيل من ربط مجمع مستوطنات غوش 

عتصيون بإرسائيل بشكل منفصل متاماً عن الفلسطينيني. وال يقف دور النفق عند حد االنسجام مع خطة الضم 

اإلرسائيلية، بل يتعداها لدرجة انه سيسمح لها بالسيطرة عىل حركة الفلسطينيني من واىل مدينة بيت لحم، حيث 

املشاريع عىل  بها هذه  تعود  التي  اآلثار  عن  وبعيداً  عربه.  املرور  بعملية  لتتحكم  واحدة  سيارة عسكرية  تكفي 

األرايض الفلسطينية، فإن وزير األشغال الفلسطيني السابق، محمد اشتية، قد عرب عن براغامتية العمل التي تتبناها 

السلطة الفلسطينية حني قال: »جل هذه املشاريع ساهمت يف تحسني البنية التحتية يف املناطق الفلسطينية وجاءت 

انسجاماً مع خطط الحكومة«91.

ومن ناحية أكرث عمومية، فإن سياق العمل التنموي الحايل يسهم يف تعزيز خضوع الفلسطينيني للسيطرة اإلرسائيلية 

من خالل تخويل إرسائيل بسلطة تحديد طبيعة املشاريع التنموية املطلوبة يف األرايض الفلسطينية وطريقة تنفيذ 

مثل هذه املشاريع. ومن املفارقات يف هذا السياق، أن الجهات املانحة تعزف عن متويل املشاريع يف املناطق املصنفة 

)ج( أو يف القدس الرشقية مام يعني قبوالً من هذه الجهات لسياسة إرسائيل الرامية إىل متزيق األرايض واملواطنني 

89  Nu“man Kanafani, op. cit.

90  For discussion of segregated road networks, see MA“AN Development Center, ”Apartheid Roads:  Promot-

ing Settlements Punishing Palestinans“, December 2008

91  Nadia Hijab and Jesse Rosenfeld, op. cit.
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الفلسطينيني92. كام أن اللجان املشرتكة كاللجنة االقتصادية ولجنة املياه وكذلك الحال لجان الجامرك والتجارة، تخضع 

جميعا للسلطة اإلرسائيلية وللقانون اإلرسائييل. فعىل سبيل املثال، اقر البنك الدويل أن بإمكان إرسائيل املحافظة 

عىل أمنها من خالل تطبيق اإلجراءات التي تكفل توفري الحامية ومنع االخرتاقات األمنية عرب استخدام التكنولوجيا 

يف عمليات التفتيش عىل الحواجز العسكرية93. أما بال تريد، مركز التجارة الفلسطيني، فيميض يف األمر إىل ابعد من 

ذلك الحد إذ يشري يف احد تقاريره: »من حق إرسائيل أن تحمي مواطنيها من الهجامت، إال انه ال بد من نقاش بعض 

اإلجراءات التي تتخذها إرسائيل كسياسة اإلغالق كون مثل هذه اإلجراءات تعترب مبالغة وميكن االستغناء عنها«94. 

بالحوار حول طبيعة  الفلسطينية للمطالبة  وهنا نالحظ أن قضية األمن باتت تحتل األولوية مام دفع باملؤسسة 

الخالدي وسمور:  املمولني، نشري إىل ما ذكره  الحديث بشكل موسع عن دور وجهود  مامرسات االستعامر. وعند 

واسترياد  الطرق  لبناء  االحتالل  موافقة  عىل  الحصول  محاولة  يف  فقط  تضيع  املفاوضات  من  الساعات  »عرشات 

املعدات ويناء املنشآت الصناعية وترسيع إجراءات مرور البضائع عرب النقاط الحدودية وتقليل تكاليف الواردات وما 

إىل ذلك. إال أن ما ال معنى له هو ملاذا اإلرصار عىل امليض يف مثل هذه املفاوضات بالرغم من أنها قضايا لها عالقة 

بإجراءات االحتالل ومامرساته والخوض فيها رضب من رضوب العبث«95. 

 التجزئة

وبعيداً عن كون هذا النمط من التقدم االقتصادي يقود إىل إخضاع الفلسطينيني للسيطرة اإلرسائيلية ويزيد من 

اعتامد اقتصادهم عىل نظريه اإلرسائييل، فإنه أيضاً ساهم يف خلق طبقات اجتامعية جديدة وعزز الرصاع الطبقي 

بدل أن يلعب دورا يف تعزيز وحدة الفلسطينيني ومتاسكهم.

وهناك العديد من الطرق التي تساهم فيها األنشطة التنموية الحديثة يف تعزيز حالة التمزيق والتشتت املفروضة 

عىل الفلسطينيني. فمن جهة، شهدت املرحلة التي تلت توقيع اتفاقيات أوسلو، بروز التكتالت االقتصادية الكربى 

والتي لعبت دورا يف تركيز رأس املال السيايس واالقتصادي يف يد نخبة قليلة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ونظامها. 

كام يتصاعد الفصل ما بني الطبقات يف املجتمع الفلسطيني مع بروز نخبة سياسية تستغل فرص املنافع الناجمة 

عن اتفاقيات التجارة ما بني السلطة الفلسطينية والجهات اإلرسائيلية96.  فبينام تشكل السياسة املوروثة ملنظمة 

التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية احد أهم العوامل التي تفرس هذه الديناميكية، فإن املنحى النيوليربايل 

للنمط التنموي السائد حاليا، يساهم يف تعزيز هذا التوجه كونه يشجع الفردانية ويعزز دور القطاع الخاص وبالتايل 

تصبح املنفعة صاحبة األولوية تطغى كهدف عىل األهداف الوطنية الكربى وحتى أن األهداف الوطنية تتالىش وال 

تعود جزءاً من املشهد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن النيوليربالية تتجاهل رصاعات القوى وراء الوضع الراهن 

وتركز عىل األنشطة االقتصادية وأنشطة السوق كبديل لذلك. وباإلضافة إىل ذلك، فإن آدم هنية يتناول بشكل مكثف 

دور األمناط واملقاربات التنموية الحديثة يف تعزيز حالة التجزئة والتشتيت السائدة. أما كيف يتم ذلك، فحسب ما 

92  Adam Haniyeh, op. cit.

93  Adam Haniyeh, op. cit.

94  Adam Haniyeh, op. cit.

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

96  Mushtaq Khan and I. Amundsen )eds(, State Formation in Palestine:  Viability and Governance During a 

Social Transformation, Routledge, 2004.
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يشري الكاتب، إما من خالل تبني اسرتاتيجيات االستعامر ذاتها أو من خالل الرتويج للنيوليربالية ومالمحها كاإلقراض 

والتمويل والتي ال تحقق أي نتائج97. كام أن االستهالك يشكل احد أهم مالمح املشاريع التنموية الحالية إذ بات 

الرتكيز عىل االستهالك بالدرجة األوىل ضمن اغلب هذه املشاريع، مام يعزز من الفردانية ويجعل مثل هذه املشاريع 

خالية من أي بعد سيايس98. 

من الناحية السياسية، فإن هذه الديناميكيات لعبت دوراً ملحوظاً يف بروز املجموعات املنتفعة وذات النفوذ، والتي 

ترتبط مصالحها وعالقاتها باالستعامر عىل عكس حال غالبية الفلسطينيني، كام أن هذه املجموعات تعلن طالقها 

من املرشوع الوطني السيايس. كام أن بعض هذه املجموعات أعلنت براءتها من املرشوع الوطني واملصلحة الوطنية 

وتفضل بقاء الوضع عىل ما هو عليه وبقاء السلطة الفلسطينية بذات الحالة أو تعلن تناقضها، كمجموعات، مع 

املصالح الوطنية الفلسطينية. ويف دراسة صدرت مؤخرا، اتضح أن “الفلسطينيني ينفقون داخل إرسائيل ضعفي ما 

الفلسطيني داخل إرسائيل ويف املستوطنات ما  الغربية”، حيث وصلت قيمة االستثامر  الضفة  ينفقونه تقريبا يف 

يقرب من 2.5 مليار دوالر أمرييك99.

السلطة الفلسطينية ومرشوع بناء الدولة

مع توقيع اتفاقية أوسلو، والوعد الذي تضمنته تلك االتفاقيات بإقامة دولتني كحل للرصاع، بات بناء قدرات السلطة 

الفلسطينية باعتبارها من ستتوىل إدارة الدولة الفلسطينية املنشودة، من ضمن أولويات الجهات املانحة. ومل تقف 

املساعدات التي قدمها املمولون عند حد ضخ السيولة النقدية يف موازنة السلطة، بل أيضا متويل مشاريع الحكم 

املساءلة  مبدأ  وتجسيد  القانون،  وسيادة  الشفافية  تعزيز  وكذلك  املجال  هذا  يف  السلطة  قدرات  لتعزيز  الرشيد 

للحكومة. إال انه، وبعيدا عن تعزيز دميقراطية السلطة وتسييس عملها كحكومة، إال أن أجندة السلطة الفلسطينية 

ومرشوع بناء املؤسسات الذي تبنته، قد ساهم يف زيادة تفكيك العمل السيايس يف أوساط الفلسطينيني.

فأوالً، نجد أن بنية الجهات املانحة وإطار عملها قد تم تشكيلهام مبا يتناسب ودعم بعض األهداف التي تضمنها 

اتفاق أوسلو وتحديدا إقامة سلطة فلسطينية معتدلة ميكنها أن تتامهى مع االشرتاطات األمنية اإلرسائيلية وتعمل 

الدولة،  بناء  عىل مرشوع  ركزت  والتي  التنموية  فاملساعدات  الفلسطينية.  املعارضة  احتواء  وكذلك  حاميتها  عىل 

ساهمت يف تحويل السلطة الفلسطينية إىل مؤسسة سياسية فلسطينية مهيمنة تسرتشد بالتوجهات السياسية لقيادة 

السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير. فمن جهة، باتت السلطة الفلسطينية ذاتها هي املستهدفة بالدرجة 

األوىل باملساعدات التنموية حيث تم تخصيص املصادر التمويلية الكافية لتعزيز عملها ودورها. ويف حديثه عن دور 

صندوق هولست، أحد املؤسسات املمولة الخاضعة لرقابة البنك الدويل والتي مولت برنامج التشغيل يف العامني 

1996- 1997، يشري ركس براين إىل أن املرشوع مل ينسجم مع اإلطار التقليدي للمساعدات التنموية، ويف الواقع، 

فإنه ومن وجهة نظر العديد من املؤسسات املانحة، فإن املرشوع املذكور كان هدرا للمصادر كونه عزز من اعتامد 

املستهدفني عىل املساعدات الخارجية ومل يسهم يف تحقيق منو دائم. إال انه يف الضفة الغربية وقطاع غزة، باتت 

97  Adam Haniyeh, op. cit.

98  Adam Haniyeh, op. cit.

99  Haaretz, ”Study: Palestinians invest twice as much in Israel as they do in the West Bank“,  Nov. 22, 2011, 

http://www.haaretz.com/print-edition/features/study-palestinians-invest-twice-as-much-in-israel-as-they-do-

in-west-bank-1.396979
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الحاجة لتحقيق االستقرار السيايس واالجتامعي أكرث إلحاحية يف الوضع الراهن100، إال أن السلطة الفلسطينية غدت 

التنموية. وقد مهد الرتكيز عىل بناء الدولة الطريق أمام تعزيز قوة السلطة  القناة الرسمية الفعلية للمساعدات 

الدولة من خالل  املالية ملوازنة السلطة مهدت الطريق أمامها لتلعب دور  الجديدة. فمن جهة، فإن املساعدات 

تطوير قدرتها يف مجال توفري الخدمات االجتامعية والتشغيل يف القطاع العام مام عزز من قدرة السلطة الفلسطينية 

عىل فرض سيطرتها السياسية واالجتامعية. ومن جهة أخرى، فإن هذا الرتكيز للتمويل عزز من سطوة البريوقراطية، 

والتي، حسب ما يقوله جيمس فيغسون، تبدو نتاجاً طبيعياً للمشاريع التنموية التي تحمل أكرث من بعد يف عملية 

بناء الدولة101. ومن ابرز نتائج هذه الحالة، أن السلطة الفلسطينية باتت تتحكم باملشاريع التنموية وبالتايل تقرر 

أي من مؤسسات املجتمع املدين يسمح لها باالنخراط يف هذه املشاريع وأيها تعاقب باالستبعاد. أما املرحلة التي 

سبقت توقيع اتفاقيات أوسلو، فإن النفوذ كان يتوزع يف سياق رشعي عرب عدد من الالعبني مبا يشمل التنظيامت 

السياسية املنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الحركات اإلسالمية، املجالس املحلية، اللجان الشعبية، 

الحركة الطالبية، الحركة النقابية، املجموعات النسوية، وغريها من املنظامت واملؤسسات الجامهريية، لكن السلطة 

نجحت، عرب أجهزتها البريوقراطية، يف الحد من دور هذه املؤسسات يف التعبئة السياسية واحتكرت العمل السيايس. 

أما املؤسسات غري الحكومية والتي كان من املمكن أن تشكل مساحة للمعارضة السياسية، فقد تم محارصتها من 

قبل السلطة الفلسطينية وفرضت عليها السيطرة حيث بات جسم الدولة الرأساملية املتمثل يف السلطة الفلسطينية، 

يتحكم يف عمل هذه املؤسسات102. كام أن السلطة الناشئة، من ناحية سياسية، قلصت مساحة العمل واملشاركة 

اإلطار  أو  أوسلو  اتفاق  املرتتب عىل  السيايس  العمل  إطار  تخرج عن  التي  االجتامعية  األنشطة  السياسية وكذلك 

السيايس لعمل السلطة الفلسطينية. 

ثانياً، من خالل تجاهل عالقات القوة السياسية واالقتصادية بني السلطة الفلسطينية والفاعلني الخارجيني وتحديداً 

إرسائيل واملجتمع الدويل، إىل جانب الديناميكيات الفاشية الداخلية، فإن املامرسات املبنية عىل »ما بعد إجامع واشنطن«، 

وخاصة تلك املرتبطة ببناء املؤسسات والحكم الرشيد، قد شوهت مفاهيم املشاركة السياسية والتمكني وقادت بشكل 

أو بآخر، إىل إلغاء الدور السيايس للمجتمع املدين وإفقاد التعبئة السياسية يف أوساط الفلسطينيني ملضمونها يف املرحلة 

التي تلت توقيع اتفاقيات أوسلو. فالرتكيز عىل بناء املؤسسات ضمن مفاهيم »التمكني103 واملساءلة« قد لعب دورا يف 

تحويل دور  الفاعلني التنمويني من نشطاء، إىل ما بات يطلق عليه الحيادية »املهنية«. فبدال من الرتكيز عىل التعبئة 

واألنشطة السياسية التي ميزت عقدي السبعينات والثامنينات، فإن كال من السلطة الفلسطينية ومؤسسات املجتمع 

املدين تغرق حاليا يف الرتكيز عىل  املجموعات البؤرية التشاركية، ورش العمل للمؤثرين واملتأثرين، تحضري امليزانيات، 

لقاءات بناء القدرات، تدريبات مهارات القيادة، وإعداد مقرتحات التمويل لتحقيق »الحكم الرشيد«. فقد حلت خطة 

اإلصالح والتنمية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدويل التابعة للسلطة الفلسطينية، محل الربامج السياسية، 

بالرغم من أن هذه الخطة اقرتحت يف األصل من قبل مجموعة من املستشارين التابعني للبنك الدويل والتي تعرب عام 

ورد يف »ما بعد إجامع واشنطن« والتي تعترب وصفة لكافة الدول النامية.

100  Rex Brynen, op. cit., pg. 200

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

102  Rex Brynen, op. cit. pg. 189

103  For a discussion on ”instrumental“ versus resistance based conception of empowerment, see article by 

Eileen Kuttab, ”Empowerment as Resistance: Conceptualizing Palestinian Women“s Empowerment“, Develop-

ment 53 )2(, 2010
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ويف هذا اإلطار، يتم التعامل مع مؤسسات املجتمع املدين بوصفها جهات غري سياسية تعمل يف مجال توفري الخدمات 

وتتكامل يف عملها مع الدولة سواء من خالل الرتكيز عىل تقديم الخدمات، أو من خالل  التعبئة الجامهريية ومراقبة 

الحكومية  املؤسسات غري  قانونية  تصبح  بالتايل،  الرشيد.  الحكم  مبادئ  تطبيق  لضامن  الحكومية  املؤسسات  أداء 

ومتويلها وآفاق مشاركتها يف العملية التنموية الحديثة، مرشوطة بقدرة هذه املؤسسات وجاهزيتها للعمل ضمن 

بإعادة  واملطالبة  فلسطني  يف  السائد  التنموي  النهج  بانتقاد  املؤسسات  بعض  قيام  حالة  يف  أما  املهيمن.  السياق 

صياغته، تكون النتيجة استثناؤها من العمل بذريعة كونها مؤسسات سياسية راديكالية ال قيمة لها وال ميكن ملواقفها 

أن تؤثر عىل السياق العام للعمل التنموي. وقد أدى الضغط يف املحصلة إىل تبني الخطاب التقدمي الداعي لتبني 

نهج بناء املؤسسات سواء من قبل املؤسسات ذاتها أو حتى من قبل األفراد حيث أن النمط التقني السائد هذا قد 

بناء املؤسسات، ودفع مبؤسسات املجتمع املدين إىل  الحراك االجتامعي بااللتفاف حول مرشوع  نجح يف استبدال 

»االبتعاد عن األجندة الوطنية«104 

إعادة صياغة مفهوم التنمية

يف القرن التاسع عرش ويف نقده لتطبيق نهج االقتصاد الليربايل مبعزل عن السياق العام والذي طبق يف الهند الخاضعة 

لالستعامر، يقول االقتصادي الهندي، ماهادف كوفند رانادي: »طاملا انه يف دراسة العلوم السياسية واإلنسانية، يتم 

األخذ بعني االعتبار الظروف الزمانية واملكانية وقدرات األفراد وظروفهم وعاداتهم إىل جانب طبيعة مؤسساتهم 

وقوانينهم وماضيهم، فإن من الغريب انه وحني الحديث عن الجوانب االقتصادية لحياة البرش، ال يتم تطبيق ذات 

الفلسفة ويتم االفرتاض بأن هناك منظومة واحدة صالحة لكل زمان ومكان...«105  

واحدة من أهم النقاط يف الورقة التي بني أيدينا هذه تكمن يف أن منط التنمية النيوليربالية املطبق يف فلسطني حاليا، 

ال يأخذ بعني االعتبار أياً من هذه املتغريات وتحديداً التاريخ السابق والسياق الحايل. فهذا السياق هو احد نتائج 

الهيمنة االستعامرية كام هو حال التجزئة املفروضة عىل األرض والسكان، بالتايل، فإن وضع حد لهذا الحال، يتطلب 

قبل كل يشء االلتفاف حول األهداف الوطنية والنضال الجامعي من اجل التحرير. إال أن هذه امليزات بالذات، هي 

التي سعى العاملون عىل تطبيق سياسات ومقاربات »ما بعد إجامع واشنطن«، إىل إضعافها والقضاء عليها. 

من هنا، يبدو أن الخطوة األوىل عىل طريق طرح نسق تنموي بديل يف فلسطني، تكمن يف إعادة صياغة مفهوم 

التنمية ذاته. وال بد من إعادة االعتبار للعمل التنموي القائم عىل أساس مناهضة املرشوع االستعامري وتغيري منط 

العمل السائد حالياً والفهم الحايل للتنمية. ويف ظل رفضنا لنمط التنمية السائد حالياً يف العامل ومحدودية قدرتنا عىل 

تغيريه وبقائنا فقط يف دائرة توجيه النقد، فإن من واجبنا العمل عىل التأصيل التاريخي للعمل التنموي ومحاولة 

تحديد مفهومه ليتناسب مع الوضع املحيل يف فلسطني. بالتايل، فإن ذلك يتطلب إعادة صياغة مفهوم التنمية يف 

فلسطني باعتبارها عملية تسهل وتدعم النشاطات املناهضة لالستعامر وهيمنته وموازين القوة التي يفرضها إىل 

جانب مناهضة املرشوع الرامي إىل فرض التجزئة عىل الشعب الفلسطيني. 

104  Sari Hanafi and Linda Tabar, The Emergence of  a Palestinian Globalized Elite, Muwatin and the Insti-

tute for Jerusalem Studies, 2005

105  Mahadev Govind Ranade, ”Indian Political Economy“ )1891(, in Bipan Chandra, Ranade“s Economic 

Writings, Delhi: Gyan Books Pvt. Ltd, 1990, pg. 324-325
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التوقف أمام سياق مناهضة االستعامر يف أماكن أخرى،  النقاش، سيكون من املفيد  وقبل الخوض عميقاً يف هذا 

حيث سأقف تحديداً أمام تجربة جنوب آسيا. وبالرغم من أن طبيعة أهداف الحركة االستعامرية يف جنوب آسيا 

عن  يعرب  االستعامرية،  الحركة  آثار  حول  الهندية  الوطنية  الحركة  إليه  تشري  ما  أن  إال  فلسطني،  يف  عنها  تختلف 

أنها  الورقة. كام  القسم األخري من  الفلسطينيون من جراء االستعامر والتي سأتناولها يف  التي يعاين منها  املشاكل 

تحدد كذلك اسرتاتيجيات املقاومة الوطنية والتي تعترب األساس فيام لو فكرنا يف طرح مقاربات تنموية بديلة يف 

السياق الفلسطيني.   

الهندية  القارة  املطبقة عىل شبه  الربيطانية  االستعامرية  للهيمنة  مؤثرا  نقداً  الهنود  الوطنيون  املفكرون  وقد وجه 

خالل القرن التاسع عرش من جهة، وللزج باالقتصاد الهندي ضمن منظومة االقتصاد الرأساميل من جهة أخرى. ومن 

خالل تحليلهم لآلثار االمربيالية عىل االقتصاد الهندي ودمج هذا االقتصاد بالنظام العاملي يف ظل الهيمنة الربيطانية 

عليه، أشار املفكرون الهنود إىل أن بالدهم تتحول إىل مزرعة للمواد الخام التي تنتظرها السفن الربيطانية لتعود 

بها إىل بريطانيا، أو أن يتم تشغيل الشعب الهندي يف النسيج برأس مال وتقنيات بريطانية ليتم شحنها إىل بريطانيا 

وتحويلها إىل منتجات من القامش الربيطاين ويعاد تصديرها إىل الهند عن طريق الرشكات الربيطانية الكربى، مام يعزز 

من اعتامد الشعب الهندي يف احتياجاته عىل قوة االستعامر الربيطانية«106. ومن خالل ذلك، نجحت الحركة الوطنية 

الهندية يف رفض »طبيعة القانون االقتصادي« املرتبط بالنظريات االقتصادية التقليدية السائدة آنذاك، وأكدت تلك 

الحركة أن فصل األنشطة االقتصادية عن سياقها وعزلها عن مسارها التاريخي وتطبيق مبادئ التجارة الحرة، هدف 

باألساس لخدمة مصالح االمربيالية الربيطانية من خالل تجاهل موازين القوى السائدة وسيطرة التجارة العاملية.

مستعيداً النقد الحديث املوجه للتجزئة والتشتيت الذي قاد إليه نهج وسياسات التنمية النيوليربالية يف فلسطني، 

فإن راندي، ينتقد هذه الحالة مسرتشداً يف كتابته بتجربة الهند يف القرن التاسع عرش. ومييض يف نقده ليشري إىل أن 

النظريات االقتصادية الكالسيكية قد أسهمت يف فك االرتباط ما بني العمل الوطني واألهداف التنموية، حيث يقول 

حول النظرية االقتصادية الكالسيكية:

تجاهل  يتم  الفردية،  املصالح  مبركزية  االفرتاض  فمن خالل  ممنهج.  بشكل  الفردية  للمصالح  األفضلية  منح  »يتم 

بال انطباق عميل«. وال بد وأن  املصالح العليا للشعب والتنازل عنها ويصبح بالتايل االقتصاد ليس إال علام نظرياً 

للنظرية  املعياري  البعد  إلعادة  السعي  أما  ككل.  الشعب  ومصالح  العامة  املصالح  مع  األفراد  مصالح  تتكامل 

االقتصادية التقليدية، فقد جاء عىل شكل الدعوة إىل تطبيق االقتصاد السيايس والنموذجي. »املصالح الفردية ليست 

القضية التي عىل النظرية الرتكيز عليها... الرتكيز الحقيقي يجب أن يكون عىل الجسم السيايس والذي يشكل الفرد 

يف النهاية عضواً فيه كام يجب مركزة املصالح الجامعية كالسالمة العامة، التعليم املجتمعي، والنظام، وغري ذلك، 

سيعني بالرضورة أن هذه النظرية ستقوم عىل مفهوم الدولة اليوتوبيا107«.  

106  Manu Goswami, ”From ”Swadeshi to Swaraj: Nation, Economy, Territory in Colonial South Asia 1870-

1907“, Comparative Studies in Society and History, Vol. 40, No. 4, October 1998.

107  Mahadev Govind Ranade, »Review of free trade and English Commerce,« in Ranade“s Economic Writ-

ings, Bipan Chandra, 1900 ]1881[. ed. Delhi: Gian Publishers. pg. 149-150, in Manu Gosawmi, op. cit., pg. 619.
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أما الحركة الوطنية الهندية، فقد ردت عىل ذلك من خالل التعبئة الجامهريية لدعم فكرة االقتصاد الوطني لتحدي 

خاضعاً  مستقالً  اقتصاداً  بوصفه  الهندي  االقتصاد  عرض  اإلسرتاتيجية،  هذه  عنارص  أهم  ومن  االستعامر.  رشعية 

التي  الشعبية  بالحملة  والتاريخي. ويف حالة شبيهة  الوطني  االقتصاد يف سياقه  فهم هذا  إىل  والدعوة  لالستعامر 

شهدتها فلسطني خالل االنتفاضة األوىل، انطلقت يف الهند الخاضعة لالستعامر سلسلة من الحمالت الشعبية حملت 

تسمية حمالت »سواديش« حيث سعت هذه الحمالت إىل دعم املنتجات الوطنية للسكان األصليني وإعالن اإلرضاب 

واملقاطعة يف وجه الواردات الربيطانية. 

خالل  الفلسطينية  التجربة  من  وكذلك  الهندية  التجربة  من  القرن  مدار  عىل  املستقاة  الدروس  أهم  يكون  وقد 

االنتفاضة األوىل أن الفعل االقتصادي ليس منفصال باملرة عن الفعلني السيايس والوطني. وهنا نذكر أن الفصل ما بني 

االقتصاد/ الخدمات من جهة والسياسة من األخرى، ال يفرض فقط عرب الوسائل السياسية واملساعدات املرشوطة، 

بل ميتد عميقاً أيضاً يف عمق املفهوم االقتصادي السائد وجذور هذا املفهوم. 

ميكن  التي  النضال  وساحات  املقاومة  جبهات  من  جبهة  يشكل  االقتصاد  أن  حقيقة  إىل  االنتباه  أيضا  املهم  ومن 

للفلسطينيني االعتامد عليها لتحقيق أهدافهم الوطنية. املقاربة الحديثة للتنمية والتي تتبناها القيادة الفلسطينية، 

تتمثل يف تطبيق مفاهيم النيوليربالية العاملية للوصول إىل ما ميكن اعتباره منواً وازدهاراً اقتصادياً يؤرش عليه »نشاط 

يف  تٌراجع  أن  يجب  الفلسطينية  االقتصادية  اإلسرتاتيجية  أن  إال  االجتامعي.  السياق  عن  متاماً  املنفصلة  السوق« 

ضوء األهداف الوطنية الفلسطينية الكربى عىل طريق تحقيق السيادة وكيفية ارتباط االقتصاد باملرشوع الوطني 

وكيف السبيل لتجيري كافة االسرتاتيجيات االقتصادية لخدمة األهداف الوطنية. ومثل هذه القضايا التي تروج لها 

بينام  والسياسية،  االجتامعية  السياقات  عن  معزول  اقتصادي  لنمو  للرتويج  تهدف  سياسات  تتطلب  النيوليربالية، 

والتي  االستعامر  وجود  عن  الناتجة  القوى  بوجود رصاعات  تقر  بأخرى  املقاربة  هذه  استبدال  يتم  أن  املطلوب 

تؤثر بدورها عىل جميع جوانب حياة الفلسطينيني االقتصادية وتسعى لتحقيق االستقالل االقتصادي واالجتامعي 

للفلسطينيني عىل طريق خلق مجتمع متامسك، ويف ذات الوقت، تعزيز حركة النضال ضد االستعامر.

من  أساسياً  مكوناً  يشكل  وأنظمته،  االستعامر  مقارعة  بوصفه من جبهات  االقتصاد  مع  التعامل  فإن  الواقع،  ويف 

املامرسة  عرب  أو  بذلك،  للقيام  املثقفون  يوجهها  التي  الدعوات  عرب  سواء  التاريخي،  الفلسطيني  النضال  مكونات 

الفعلية. وتعود جذور هذا النضال إىل ثورة 1936- 1939 واإلرضاب الوطني الفعال الذي رافق تلك الثورة إىل جانب 

املقاومة االقتصادية التي اشتهرت يف سبعينات ومثانينات القرن املايض وصوال إىل تجربة االنتفاضة األوىل وغريها من 

املبادرات التي شهدتها السنوات األخرية.

فعىل سبيل املثال، وكدليل عىل عدم إمكانية تحقيق التنمية يف ظل سيطرة االستعامر وسياساته الرامية إىل إخضاع 

االقتصاد الفلسطيني ومصادرة املوارد الطبيعية، عرب الفلسطينيون، خالل الثامنينات والتسعينات من القرن اآلفل، 

عن أولويات النشاط االقتصادي من خالل مفهوم الصمود والصمود املقاوم. ويعرب مفهوم الصمود عن اسرتاتيجيات 

البقاء املتمثلة يف كون »أي نشاط اقتصادي يف املناطق الفلسطينية املحتلة يعترب شكل من أشكال املقاومة السياسية 

التي تهدف لتقوية ومتتني عالقة الفلسطينيني بأرضهم«108. وعىل العكس متاماً من »رشوط االقتصاد املتحول109«، فإن 

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

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



67

هدف التنمية يف إطار مقاربة الصمود »كان بهدف »تقديم الخدمات للفلسطينيني وحامية وجودهم عىل أراضيهم 

والعمل عىل الحد قدر اإلمكان من الهجرة باعتبار ذلك الهدف الحقيقي وراء هذا النهج يف العمل«110. إال أن مقاربة 

الصمود الجامدة والتي حملت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يف الخارج، لواء التنظري لها، قادت يف العام 1978 

إىل إنشاء اللجنة األردنية الفلسطينية املشرتكة والتي تم عربها توفري التمويل ملشاريع البنية التحتية وقطاعي الصحة 

والتعليم وقطاع الخدمات االجتامعية كذلك.

ومع تصاعد النقد الشديد للمامرسات، التي رافقت مقاربة الصمود الجامدة، من قبل املثقفني والنشطاء املحليني والتي 

برز  باألردن،  املرتبطة  التقليدية واملجموعة  النخبة  تعزيز سيطرة  التعامل معها بوصفها مقاربة سلبية قادت إىل  تم 

عىل السطح مفهوم »الصمود املقاوم«111. وقد تبنى هذا املفهوم مقاربة الصمود األصيل القائم عىل أساس تعزيز دور 

األنشطة االقتصادية الداعمة للمقاومة حيث أن جوهر هذه املقاربة يكمن يف حقيقة »أن التنمية تشكل احد أهم 

مكونات 112املقاومة األساسية«.  ويف املؤمتر الذي عقد يف العام 1982 حول دور التنمية يف تعزيز الصمود، تم التعبري 

عن محددات الصمود املقاوم فيام ييل: »... الصمود يف وجه االحتالل االستعامري اإلرسائييل يتطلب مراجعة منهجيات 

العمل السابقة لوضع حد للتدهور املستمر الناجم عن السياسات اإلرسائيلية. كام يتطلب ذلك تحديد مستوى معييش 

مقبول يف أوساط الفلسطينيني لتعزيز قدراتهم عىل مواجهة التحديات التي يفرضها االحتالل ضمن اسرتاتيجيات واضحة 

املالمح. ومن الرضوري التعامل يف هذه الحالة مع التنمية كأحد أهم الوسائل الفعالة للضغط عىل االحتالل...«113.

وقد لعبت حالة الصمود املقاوم دوراً يف إحداث نقلة نوعية يف منط العمل التنموي الذي برز يف عقد الثامنينات 

وتحديدا خالل االنتفاضة األوىل من خالل تركيز مرشوع التنمية عىل تحقيق االكتفاء الذايت أوالً. وثانياً تعزيز دور 

الجامهري واملنظامت الجامهريية واملؤسسات غري الحكومية يف النضال الوطني. ومن األمثلة البارزة عىل مبادرات 

املقاومة الجامعية خالل االنتفاضة األوىل، اإلرضابات الشاملة )إرضاب الطالب وأصحاب املحالت التجارية، والعاملني 

يف مجال الخدمات املدنية( وكذلك مقاطعة املنتجات اإلرسائيلية، وتحريم بيع األرايض، وتنسيق الجهود للحفاظ عىل 

املنتجات الزراعية املحلية، وتلك التابعة لبعض العائالت114. 

املراحل  االنتفاضة األوىل وغريها من  الفعالة خالل  املقاومة  ومن املهم اإلشارة هنا إىل أن استعراض ديناميكيات 

التحقيق( من  ذلك عملية مستحيلة  )كون  العمل عىل خلق رشوط وظروف شبيهة  بالرضورة  يعني  ال  السابقة، 

اجل إعادة تطبيق ذات االسرتاتيجيات التي كانت سائدة يف تلك الفرتة. القضية هي كيف ميكن لنا أن نستفيد من 

تجارب املايض ومن الفرتة التي لقي فيها االقتصاد اهتامماً جامعياً وكيف تم الربط بني النشاط االقتصادي والرؤية 

السياسية، حيث توحدت الجهود الفردية والجامعية مع أهداف وأولويات املرشوع الوطني العام. كام أن ذلك ميهد 

لطرح بعض من املبادئ األساسية )سيتم تناولها الحقا( والتي تعترب مهمة جدا خالل الفرتة الحالية من اجل العمل 

عىل خلق إسرتاتيجية تنموية وطنية يف فلسطني. 

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

111  Ibrahim Dakkak, op. cit.

112 Ibrahim Dakkak, op. cit. 

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

114  Jamal Nassar and Roger Heacock )editors(, Intifada: Palestine at the Crossroads, New York: Praegar 

Publishers,  1990.
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أوالً: مبدأ الصمود والهادف لدعم الفلسطينيني للبقاء عىل أراضيهم باعتبار ذلك األساس ملواجهة إجراءات االحتالل 

اإلرسائييل كبناء جدار الفصل العنرصي وخلق املناطق املحرمة إىل جانب حمالت تفريغ مساحات واسعة من األرايض 

املصنفة )ج(، من سكانها. 

مامرسات  مواجهة  حول  ترتكز  أن  يجب  املختلفة،  واملبادرات  والسياسات  االقتصادية  االسرتاتيجيات  كافة  ثانياً: 

االحتالل الرامية إىل إخضاع االقتصاد الفلسطيني والوصول إىل حالة من االعتامد االقتصادي عىل الذات يف أوساط 

الفلسطينيني. وقد شكلت هذه الحالة واحدة من القضايا التي احتلت حيزا كبريا يف أذهان املفكرين الفلسطينيني 

لفرتات طويلة مبعنى الوصول إىل حالة من التنمية االقتصادية الفاعلة تضمن للفلسطينيني حياتهم يف ظل االستعامر، 

إال أن ذلك يجب أن ال يتم عرب تعزيز االعتامد عىل االحتالل وإضعاف النضال الوطني ملقاومة االستعامر. فعىل 

سبيل املثال، يف تناوله آلثار منو إسرتاتيجية الصادرات يف مثانينات القرن السابق، يشري إبراهيم الدقاق إىل أن ذلك 

عزز من االعتامد عىل االقتصاد اإلرسائييل وتحكمه باالقتصاد الفلسطيني، كام أن ذلك قد يؤدي إىل خلق حالة من 

االستقطاب الداخيل يف املجتمع الفلسطيني كنتيجة للرصاع املتوقع أن يدور حول آليات الوصول لألسواق املختلفة 

بني املصدرين الفلسطينيني115.  

حياة  مطلقة عىل  تفرض سيطرة  إرسائيل  وأن  اإلرسائييل،  الفلسطيني عىل  االقتصاد  اعتامد  لحقيقة  اإلدراك  ومع 

االقتصادي  االستقالل  باستمرار تحقيق  يطالبون  الحاليني،  الفلسطينيني  االقتصاديني  املفكرين  أن  إال  الفلسطينيني، 

يف أوساط الفلسطينيني قدر اإلمكان يف ظل الظروف الحالية. ومن بني التكتيكات التي ينادي بها املعنيون يف هذا 

املجال، إعادة التفكري يف االستهالك واإلنتاج لتحقيق الرضا وتلبية االحتياجات املحلية وبالتايل تقليل االعتامد عىل 

املنتجات اإلرسائيلية. يف هذا السياق، تربز الزراعة املنزلية كإحدى الوسائل لتحقيق ذلك من خالل تحقيق االكتفاء 

الذايت من املنتجات الزراعية باالعتامد عىل املنتج املحيل كام كان الحال خالل االنتفاضة األوىل. ويف الوقت الذي 

تتحكم فيه إرسائيل مبصادر املياه والتجارة الداخلية، ومتارس سياسات استعامرية بهدف تجزئة األرايض الفلسطينية 

وقطع إمكانية التواصل بني املناطق املختلفة، والتحكم االقتصادي بالفلسطينيني، فإن املقاربة السابقة ميكنها أن 

تساهم يف الحد من االعتامد عىل املنتجات الزراعية اإلرسائيلية ويف ذات الوقت تساهم يف دعم صمود الجامهري 

الفلسطينية يف ظل هذه األزمات. أما املثال الثاين، فيتمثل يف الدعوة ملقاطعة املنتجات اإلرسائيلية متاشيا مع حملة 

املنتجات  عىل  االعتامد  من  للتقليل  فقط  تهدف  ال  الحملة  وهذه  منها.  االستثامرات  وسحب  إرسائيل  مقاطعة 

اإلرسائيلية، بل تسعى أيضاً إىل قطع الطريق أمام مشاريع التطبيع مع النظام االستعامري اإلرسائييل.   

115  Ibrahim Dakkak, op. cit., pg. 296.
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ومن اآلليات األخرى لتقليل اعتامد االقتصاد الفلسطيني عىل اإلرسائييل، توسيع قنوات التجارة الفلسطينية. يف هذا 

اإلطار، فإن تجارة األنفاق التي برزت كرضورة يف قطاع غزة يف أعقاب محارصة إرسائيل للقطاع، ميكن أن تعترب شكال 

من أشكال املقاومة. ويف تحليله القتصاد األنفاق يف قطاع غزة، يقول نيكوالس بيلهام: »ال تشكل األنفاق متنفسا 

للحياة فقط، بل هي أيضا تلعب دوراً يف تقليل اعتامد غزة عىل االقتصاد اإلرسائييل... فمن خالل تحرير غزة من 

اتفاق  الفلسطيني لإلرسائييل ضمن  االقتصاد  التي أخضعت  الجزئية  فإن  االقتصادي،  باريس  بروتوكول  اشرتاطات 

أوسلو، قد سقطت بفعل اقتصاد األنفاق ليشكل ذلك تطبيقا للربنامج االنتخايب الذي طرحته حامس لالنتخابات. 

وقد استطاعت غزة فرض السيطرة عىل موارد البضائع الخاصة بها وفتحت لنفسها قناة مع العامل اإلسالمي وتحررت 

من نظام الجامرك اإلرسائييل املفروض عىل الواردات من مرص«116.

أما املبدأ الثالث فيتمثل يف خلق تنمية بديلة تتحدى حالة التجزئة التي تفرضها إرسائيل عىل املناطق الفلسطينية 

باعتبار ذلك من ضمن االسرتاتيجيات التي يلجأ إليها االستعامر. ويف حديثه عن هذه التجزئة، يقول آدم هنية: »من 

أهم األساسيات  إلعادة تشكيل مفهوم التنمية هو مواجهة عملية التجزئة التي يفرضها االستعامر وإعادة الوحدة 

إىل الشعب الفلسطيني. وهذا يتطلب العمل عىل بناء العالقات عرب الحدود التي فرضها االستعامر سواء الحدود 

الفرييائية أو الحدود النفسية«117.

من أهم القضايا الواجب تناولها هنا، النمو املضطرد لظاهرة عدم املساواة يف الضفة الغربية ذاتها. يف هذا اإلطار، 

التي تشكلت  الوطنية  االئتالفات  االنتفاضة األوىل وتحليل ما جرى خاللها حيث أن  العودة إىل تجربة  املهم  من 

أما  الجامعي118.  والنضال  الجامهريية  للحمالت  األسايس  املحرك  االجتامعية شكلت  الطبقات  آنذاك، عرب مختلف 

السؤال املحوري هنا، فهو كيف ميكن خلق الظروف التي متهد لحالة من النضال الجامعي. وهنا نشري إىل أن تحقيق 

االستقالل االقتصادي يعترب من أهم الوسائل للوصول إىل ذلك، وبالتايل تطبيق نهج اقتصادي يتامىش مع األهداف 

تفاصيل  يف  الخوض  أن  ومبا  الفلسطينيني.  أوساط  يف  املنشودة  االجتامعية  العدالة  وتحقيق  واالجتامعية  الوطنية 

السياسات االقتصادية التي ميكن أن تقود إىل ما سبق ليس من ضمن ما تحتويه هذه الورقة، إال انه من املفيد القول 

هنا أن اإلسرتاتيجية االقتصادية )ضمن املساحة املتاحة للسلطة الفلسطينية للمناورة( يجب أن تقوم عىل أساس 

تنمية هذه القطاعات، كونها قطاعات إنتاجية وتعود بالفائدة عىل قطاع واسع من الجامهري الفلسطينية. من جهة 

أخرى، فإن مثل هذه املنهجية تتطلب توفري الحامية لحقوق العامل وتحسني ظروف العمل واألجور، وتوفري الحامية 

للعامل العاملني يف املناطق الصناعية جراء املخاطر التي قد يتعرضون لها. ثالثا، يجب استبدال التوجه نحو خصخصة 

قطاع الخدمات، بربنامج تنموي يضمن توفري الحامية االجتامعية ويضمن لكافة الفلسطينيني إمكانية الوصول إىل 

مصادر الخدمات املختلفة. 

116  Nicholas Pelham, ”Gaza“s Tunnel Complex“, Middle East Research and Information Project, 261, Vol. 41, 

Winter 2011.

117  Adam Haniyeh, op. cit.

118  Joost Hiltermann, Behind the Intifada: Labor and Women“s Movement in the Occupied Territories, 

Princeton University Press, 1993, pg. 8.
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ومن األبعاد األخرى املطلوب العمل عليها لوضع حد لحالة التجزئة املفروضة عىل الفلسطينيني، العمل عىل خلق 

ضمن  من  القضية  هذه  كانت  وقد   .48 عام  املحتلة  املناطق  ويف  الشتات  يف  الفلسطينيني  مع  اقتصادية  روابط 

مجموعة القضايا التي تناولها إبراهيم الدقاق يف نقاشه للعالقات بني الداخل والخارج خالل مثانينات القرن املايض. 

وبالرغم من أن الدقاق دعا إىل رضورة التواصل ما بني اسرتاتيجيات الداخل التي يتبناها النشطاء الفلسطينيون، 

والحركة الوطنية الفلسطينية العامة التي قادتها منظمة التحرير. وهنا نشري إىل أن هذا العمل يشكل حاليا حاجة 

واالقتصادية  الوطنية  األهداف  العمل عىل  توحيد  السؤال كيف ميكن  أن  إال  الفلسطينية.  التنمية  ملحة ملشاريع 

للفلسطينيني يف الداخل ويف الشتات. أما السؤال الثاين فيكمن يف كيفية مأسسة الدعم املقدم من الفلسطينيني يف 

املهجر وكيف ميكن جمع مثل هذا التمويل وتقنيته باتجاه املناطق املحتلة ليشكل بديال عن املساعدات الخارجية 

املرشوطة وبالتايل، ميكن االعتامد عىل التمويل من الفلسطينيني املهجرين من اجل الحد من التجزئة التي يفرضها 

االستعامر عىل األرايض الفلسطينية املحتلة. كام أن مثل هذا التمويل ميكن أن يشكل مقاربة تنموية ميكن االعتامد 

عليها من اجل رفض التقسيمة التي فرضها اتفاق أوسلو عىل املناطق الفلسطينية املحتلة وبالتايل تسمح بالعمل 

يف املناطق املصنفة )ج( ودمجها مع بقية املناطق الفلسطينية ضمن مرشوع تنموي موحد يستجيب لالحتياجات 

الفلسطينية. 

والتعبئة  الشعبي  النضال  فإن  االستعامر،  ملامرسات  حد  لوضع  مقاربة  تشكل  أن  ميكن  التنمية  كانت  إذا  رابعاً، 
الجامهريية تعتربان األساس من اجل خلق تنمية بديلة. أما جوهر هذا النهج يف العمل، فيكمن يف كيفية العمل 
الجامعي وإمكانية بروز وكالة جامعية مقاومة لالستعامر ترد عىل النهج التفكييك الذي تسعى سياسات االحتالل 

لتحقيقه. 

املرشوع  يف  للمنخرطني  املؤسساتية  التحتية  البنية  توسيع  تتطلب  السياق،  هذا  يف  الالزمة  املقاربات  من  واحدة 
التنموي حيث ميكن إعادة صياغة املنهجية التنموية عىل أساس كونها مرشوع مقاومة وتحدي لالستعامر ومامرساته. 
شبه  املؤسسات  من  العديد  هناك  كان  حيث  لذلك،  األساس  هي  األوىل  االنتفاضة  تجربة  تبدو  السياق،  هذا  يف 
بعض  جانب  إىل  الفلسطينية  التحرير  منظمة  مظلة  تحت  املنضوية  السياسية  بالتنظيامت  املرتبطة  القانونية 
املؤسسات الجامهريية األخرى والتي عملت عىل تعبئة الجامهري وتوفري احتياجاتها األساسية، بينام كان التعبري عن 
الهم الوطني كجزء من النشاط اليومي لهذه املؤسسات واملنظامت119. فبينام األجندة السياسية وتحدي مامرسات 
االستعامر، لها آثارها السلبية، فإن تعدد قنوات التعبئة الجامهريية ودمج الجامهري يف األنشطة الوطنية، ميكن أن 
يشكل التحدي الحقيقي ملامرسات االستعامر وميهد لخلق وكالة جامعية مقاومة وهو األمر القابل للتحقيق يف ظل 
ظروف االستعامر120. إعادة صياغة نهج العمل التنموي باعتباره رضورة للمقاومة والنضال، يتطلب دمج الجامهري يف 
النضال الوطني املقاوم والعمل عىل مأسسة التنمية وعدم اقتصار العمل التنموي عىل قطاع محدد، ويف ذات الوقت 

العمل عىل رفض املقاربة التقنية للعمل التنموي.

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

120  Joost Hiltermann, op. cit., pg. 5.
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وهذا يتطلب دعم النشطاء الجامهرييني العاملني عىل توعية الجامهري بحقوقها والعمل عىل رفع قدراتها للدفاع عن 

هذه الحقوق. وأنا ال أؤمن أن »نهج تنمية بديل«ميكن أن يساهم يف تحريك النضال االجتامعي وتعبئة الجامهري. 

ومع ذلك، فإن   أشكال املقاومة التي تطبق حاليا يف فلسطني وتتخذ أشكاال عدة من بينها حملة املقاطعة وسحب 

االستثامرات، حملة أوقفوا الجدار، اللجان الشعبية يف العديد من القرى والتي تنظم املظاهرات األسبوعية املناهضة 

للجدار كالحال يف بلعني والنبي صالح والحمالت التي يشهدها غور األردن وغري ذلك الكثري من األمثلة.  

ومبا أننا نسعى هنا إىل إعادة تقييم مفهوم التنمية، فقد يكون من املفيد اإلشارة إىل ما ذكره فريغسون:

»يبدو من الواضح أن التحوالت األهم والتغيريات ذات املعنى، ال تتأت كمنة من التكنوقراط، بل هي نتاج عملية 

نضال طويلة ال تتطلب فقط انخراط الدولة ووكالئها، بل بانخراط جميع األطراف املؤثرة يف هذه العملية واملتأثرة 

بها، باشرتاك كافة الفئات االجتامعية والذين يعملون عىل التكيف مع الظروف املفروضة عليهم، حيث ميكنهم خلق 

التحول املنشود  باالعتامد عىل وسائلهم الخاصة ويناضلون كذلك ضد البنية الطبقية الناشئة. وكام أشار فوكو يف 

وصفه للسجون، عندما يتحول النظام »فإن ذلك ليس نتاج خطط اإلصالح التي تدور يف أذهان العاملني االجتامعيني، 

بل عندما يدرك من يعانون من تبعات الوضع القائم، الحاجة إىل التحالف مع بعضهم البعض ومع ذواتهم بعد 

وصولهم  إىل حائط مسدود يف التعامل مع املشاكل التي يواجهونها. التحول يف النظام طريقه من خالل املواجهة 

والرصاع مع ما هو قائم من ظلم واضطهاد، خطط اإلصالح ال تحقق التحول وإمنا نقد الوضع القائم والعمل عىل 

تغيريه، هو الكفيل بتحقيق ذلك )فوكو، 1981: 13(«121.

 

121  James Ferguson, op. cit., pg. 281 
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طرق “نسيج الحياة” وفضاءات التنمية يف الضفة الغربية: 

عندما يتحول االستيطان الكولونيايل إىل “تنمية”

عمر جعربي سالمانكا

مقدمة 

نرشت مجلة “األمة” )The Nation( األسبوعية، قبل ثالث سنوات، مقالة استقصائية بعنوان “الطرق الفلسطينية: 

تعزيز املساعي التي ترمي إىل إقامة الدولة املستقلة، أم الضم اإلرسائييل؟” )2010(، لنادية حجاب وجييس روزنفيلد.122 

وتركز هذه املقالة عىل الطابع السيايس الذي يغلف املشاريع الرئيسية التي يجري تنفيذها لتطوير شبكات الطرق يف 

الضفة الغربية. وعىل وجه التحديد، تثري املؤلفتان أسئلة واستفسارات حول الدور الذي تضطلع به الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية والسلطة الفلسطينية يف دعم إنشاء شبكة طرق فلسطينية تتواءم  مع السياسات الكولونيالية التي 

تنفذها إرسائيل يف األرض الفلسطينية املحتلة وتيرّسها وتسّهلها. وتفرتض هذه املقالة االستقصائية بأن هذه الطرق 

التي تقوم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بتمويل شّقها وإنشاءها تشكل محوراً من محاور خطة سبق إلرسائيل أن 

قدمتها إىل الدول املانحة والسلطة الفلسطينية خالل العام 2004، غري أنها مل تحَظ بالقبول يف حينه. ويف الواقع، سعت 

حكومة إرسائيل إىل الحصول عىل التمويل من الدول املانحة لشق 500 كيلومرت من الطرق التي أطلقت عليها مسمى 

طرق “نسيج الحياة”، وذلك بعد الضغوط الدبلوماسية التي مورست عليها من أجل التخفيف من اإلغالق املحكم 

الذي فرضته عىل أبناء الشعب الفلسطيني عقب اندالع االنتفاضة الثانية. وبناءاً عىل ذلك، اقرتحت حكومة إرسائيل، 

يف إطار سعيها إىل إعادة تشكيل “نسيج الحياة” للسكان الفلسطينيني األصالنيني، إقامة شبكة طرق منفصلة يقترص 

عوًضا عن  وترسيخه،  عليهم  تفرضه  الذي  الصارم  اإلغالق  نظام  استدامة  تضمن  ليك  الفلسطينيني  استخدامها عىل 

إزالته. ويتألف نظام اإلغالق اإلرسائييل من شبكات البنية التحتية املادية –التي تتضمن الحواجز العسكرية وإغالق 

الطرق والجدار العازل - إىل جانب القيود العسرية التي تفرضها إرسائيل عىل حركة املواطنني الفلسطينيني وتنّقلهم، 

مبا تشمله من نظام استصدار التصاريح الذي ينتهك حريتهم يف الحركة والتنقل. 

ويثري هذا الجدل ويدفع إىل الواجهة قضايا حاسمة تنطوي عىل الجغرافيا السياسية التي تقف وراء أعامل تطوير 

التي تيرس تجسيد “التنمية” يف املكان،  النقاش األساليب  التحديد، يتناول هذا  التحتية. وعىل وجه  البنية  شبكات 

وذلك عىل نحو يعزز املشهد الذي يتم إضفاء طابع عنرصي عليه يف الضفة الغربية. فبدالً من الرتكيز بصورة حرصية 

عىل بنية االحتالل اإلرسائييل، تلفت هذه الحالة نظرنا إىل جوانب معقدة غالباً ما يجري تجاهلها يف سياسة التنمية 

إىل  إرسائيل  حكومة  تسعى  فعندما  وبالفعل،  وبنائها.  الفلسطينية  املادية  البيئة  تشييد  يف  تشارك  التي  واألطراف 

الحصول عىل دعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والسلطة الفلسطينية وتحصل عليه لتمويل إعادة تنظيم املكان 

“األصالين” وبنائه، فام الذي يبيّنه هذا األمر بشأن الدور الذي تؤديه مشاريع التنمية الفلسطينية واألطراف الوطنية 

والدولية يف إنتاج االحتالل الكولونيايل وإرساء دعامئه؟ وكيف يتم تشييد هذه املشاريع ورشعنتهامن الناحيتني املادية 

والرمزية؟ وعىل أي وجه يتم تحويل التنمية إىل آلية للتعامل مع االحتياجات الفلسطينية القصرية األمد التي تنشأ 

عام تفرضه رضورات االستيطان الكولونيايل؟ وكيف يؤول املطاف بطرق “نسيج الحياة” إىل التعبري عن متالزمة املكان 

التي تنطوي عليها اإلجراءات املنهجية التي تستهدف االستيالء عىل شبكة الطرق الفلسطينية التقليدية وعىل عموم 

 Hijab, Nadia, and Jesse Rosenfeld, ”Palestinian roads Cementing :122  نرُشت هذه املقالة باللغة اإلنجليزية تحت عنوان
)Statehood, or Israeli annexation?“ )2010
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جغرافيا الضفة الغربية وتدمريها وإغالقها وإعادة تشكيلها؟ إن النظر إىل ما وراء ما يظهر من هذه الطرق يتيح لنا أن 

منيط اللثام عن املنطق السيايس الذي يقف وراءها من جانب، وعن العالقات القامئة بني أجندة السلطة الفلسطينية 

وأجندة الدول املانحة وخطابهام املتزامن بشأن التنمية االقتصادية وبناء الدولة، إىل جانب الحقائق الكولونيالية التي 

ُغرست يف بنية اتفاقيات أوسلو من جانب آخر. ويف نهاية املطاف، وكام سرنى يف ثنايا هذه الورقة، ال ينطوي السؤال 

الذي تثريه حجاب وروزنفيلد يف جانب كبري منه عىل ما إذا كانت الطرق الفلسطينية تعزز الجهود التي تسعى إىل 

إىل  الفلسطينية  األرض  سبيل ضم  يف  إرسائيل  تنفذها  التي  اإلجراءات  أوترسخ  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  إقامة 

إقليمها، وإمنا يركز هذا السؤال عىل إمكانية النظر إىل هذه الطرق باعتبارها تتواءم مع هذين الهدفني وتتناغم معهام 

يف الوقت نفسه. وهذا هو الواقع حتى يف الوقت الذي ما تزال فيه املفارقة تذكّرنا »بأنه تم الحصول عىل القبول 

الرسمي إلقامة الدولة متاًما مثلام بدا أن “الوقائع ]التي فرضتها إرسائيل[ عىل األرض” قد ُصممت إلفراغ هذا القبول 

من معناه«، مثلام يذكّرنا نايجل بارسونز )Nigel Parsons( بذلك أيًضا )2007:529(. 

تنفيذها يف  التي يجري  التحتية  البنية  التي تلف مشاريع تطوير  الخفية واملعقدة  الجوانب  استكشاف  ومن أجل 

الضفة الغربية، تستعرض هذه الورقة وجهة نظر االستيطان الكولونيايل، التي تجمع بني األدبيات والدراسات املتصلة 

بجغرافيا البنية التحتية وإنتاج املكان وبني دراسات نقد التنمية. وبناًء عىل نتائج األبحاث امليدانية املكثفة واملقابالت 

التي  السياسية  الجغرافيا  الورقة  هذه  يف  ندرس  املقام،  هذا  يف  املنشورة  التنمية  تقارير  وبحسب  أجريناها  التي 

تتخفى وراء طرق “نسيج الحياة” يف ضوء إسرتاتيجيات التنمية التي بارشت السلطة الفلسطينية العمل عىل إعدادها 

ونرشها عقب إبرام اتفاقيات أوسلو. وإذ تنطلق هذه الورقة من مفهوم يرى بأن تطوير البنية التحتية يشّكل، يف 

 Apter,( التي تتناسب معه التربيرات  جوهره، مامرسة مادية إىل جانب كونه مرشوًعا فكريًا يوظف خطابًا يقدم 

1997(، فهي تُستهل بطرح نقاش نظري حول ما ميكن للطرق أن تطنْلعنا عليه عن فضاءات التنمية، وعن العالقات 

املتداخلة واملعقدة القامئة بني ترويج البنية التحتية لالستيطان الكولونيايل وإجراءاته والتنمية عىل وجه الخصوص. 

لالحتالل  األعم  السياق  الحياة وتضعه يف  نسيج  الدائر حول طرق  الجدل  الورقة  تستعرض هذه  الثاين،  املقام  ويف 

الكولونيايل وسياسات تطوير البنية التحتية التي تعرّفه وتحدده. ويجسد هذا الجدل اإلجراءات التوليدية التي يتم 

تشكيل جغرافيا اإلقصاء من خاللها، إىل جانب املنهجيات املنطقية والبنيوية التي توَضع فيها الشعوب من الناحية 

املكانية والعنرصية ضمن مخططات الكيانات الجامعية االستيطانية الصهيونية )يف ذات الوقت الذي يتم فيه فصلها 

وعزلها عنها(. وتنظر هذه الورقة، يف الجزئية الثالثة منها، يف األساليب املعتمدة يف تربير طرق نسيج الحياة باعتبارها 

أصوالً رضورية ال تستغني عنها الجهود الوطنية والدولية التي تسعى إىل تحقيق التنمية االقتصادية وإقامة الدولة 

الفلسطينية املستقلة. وأخريًا، نختتم الورقة بالرتكيز عىل أن نظرة عن قرب عىل تطوير مشاريع البنية التحتية، والتي 

يُنظر إليها عىل أنها عملية رمزية ومادية تتسم بصفة طارئة وباستمراريتها يف الوقت نفسه، تضعنا يف موقع قوي 

ميّكننا من استكشاف فضاءات التنمية وما تخربنا به عن مساعي التنمية املتواصلة يف السياق الفلسطيني. 

فضاءات تطوير شبكات البنية التحتية يف ظل االستيطان الكولونيايل 

ال تفتأ األدبيات والدراسات األكادميية والسياساتية تركز عىل أهمية شبكات البنية التحتية - كالطرق وشبكات تزويد 

ذ يف معظم الدول الواقعة يف جنوب الكرة األرضية. وبينام يثور االعرتاض  املياه والكهرباء - يف عمليات التنمية التي تنفَّ

– وعىل  التنمية  إعداد خطط  القامئني عىل  “معظم  يفرتض  والتنمية،  التحتية  البنية  ملشاريع  املناسب  الرتتيب  عىل 

هدي املراحل االلغائية التي يراها روستو للنمو االقتصادي )Rostow, 1960( - بأن شبكات البنية التحتية متثل رشطًا 
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 Grandia,( ”مسبًقا رضوريًا وكافيًا لـ”انطالق” الحركة االقتصادية، وأنها تشكل بناءاً عىل ذلك مؤرشاً مناسباً للتقدم

التنمية، كام  مواضيع  تتناول  التي  النقاشات  منترشة يف  التحتية  البنية  باتت شبكات  فقد  الواقع،  2013:233(. ويف 

م جميع األشياء املفقودة يف العامل  أصبحت “مرادفة ]لعبارة[ الرشط املسبق، بحيث صارت مبثابة أسلوب معتمد يف وسنْ

املتوازية  العالقة  الحداثة” )Rankin, 2009:70(. وتظهر  التخلف عن حالة  يشء يعزل حالة  املتخلف - مبعنى كل 

يُعرف  ما  عىل  تركز  التي  األدبيات  يف  وجلية  واضحة  بصورة  االقتصادي  والنمو  التحتية  البنية  شبكات  تطوير  بني 

بالسيناريوهات املتأثرة بالنزاعات، والتي توَسم بإرث من شبكات البنية التحتية املادية املعطلة واملهَملة التي ال يتيرس 

للمواطنني الحصول عليها عىل قدم املساواة فيام بينهم. ويف هذه السياقات، يرتبط نجاح الجهود التي تُبذل يف سبيل 

إرساء دعائم االستقرار وتوجيه مساعدات التنمية إىل املناطق “التي خرجت لتوها من الرصاعات التي كانت تعصف 

بها” بإعادة بناء القدرات املؤسساتية للشعوب األصالنية وشبكات بنيتها التحتية )Barakat, 2005(. وبناًء عىل ذلك، 

الدول  السياسية فغالبًا ما تسارع  الناحية  النظر عن مدى هشاشتها من  اتفاقية سالم وبرصف  التوقيع عىل  وعقب 

والجهات املانحة إىل إعداد الخطط التي ترمي إىل تشييد مشاريع البنية التحتية يف محاولة إلعادة تفعيل القطاعات 

اإلنتاجية واالرتقاء برفاهية السكان يف املناطق املعنية  )Del Castillo, 2008(. ويف هذا اإلطار، يُنظر إىل شبكات البنية 

التحتية واإلحساس القوي بالتنمية التي تَِعد بها عىل أنها تحتضن آماالً أوسع بالتوصل إىل السالم الليربايل وإقامة الدولة 

وعىل أنها مبثابة أداة ال تخفى قيمتها وتعود بفوائد ملموسة عىل السكان وترِبز مدى شفافية الدول املانحة فيها )انظر 

 .)Collier 2007, Le More 2005

ومع ذلك، ال تتسم هذه النظرة اإللغائية للتنمية بأنها متلك قوة محدودة من ناحية تفسري الدور الذي تضطلع به 

 Jones( شبكات البنية التحتية يف تعزيز النمو االقتصادي، ناهيك عن تعزيز أوارص االستقرار يف مرحلة ما بعد الرصاع

البنية  التي متيل مشاريع  باألساليب  املعرفة  النظرة سوى قدر ضئيل من  توفر هذه  and Howart, 2012(، بل ال 

 Graham and Marvin, 2001; McFarlane and( التحتية إىل اعتامدها يف تعزيز أمناط الترشذم وانعدام املساواة

Rutherford, 2008(. وبناًء عىل ذلك، مييل أصحاب هذه النظرة اإللغائية إىل التشديد عىل القيمة التقنية واالقتصادية 

التي تزخر بها مشاريع البنية التحتية يف ذات الوقت الذي تغض الطرف فيه عن معناها االجتامعي-السيايس واملكاين. 

وال يثري هذا األمر الدهشة بالنظر إىل أن التيار الغالب من أدبيات التنمية، من قبيل الروايات التقليدية التي ترد حول 

السياسة الحرضية، عادًة ما تنظر إىل هذه الشبكات كام لو كانت تشّكل مجال اختصاص املهندسني أو التكنوقراطيني، 

 Coutard, 1999; Graham and مام يحولها إىل مشاريع سياسية وال تستحق أن يُعار إليها االنتباه يف حد ذاتها )انظر

Marvin, 2001(. ويف املقابل، رشعت الدراسات املتعددة االختصاصات الحديثة - وال سيام الجغرافيا النقدية - يف 

استكشاف مدى مركزية البنية التحتية يف إجراءات التنمية من خالل النظر إىل الطرق التي تتجسد فيها هذه الشبكات 

يف املكان، حيث تعمل يف حاالت ليست بالقليلة عىل تعزيز عالقات القوة و”الطريقة التي تكتسب فيها شبكات البنية 

 McFarlane( ”التحتية أهمية يف الحيز السيايس، وذلك من ناحية الخطاب الذي يربرها وباعتبارها مجموعة من املواد

and Rutherford, 2008:364(. وبذلك، تبني لنا األبحاث التي تَُعّد يف هذا الشأن بأن البنية التحتية التي تشيَّد عىل 

نحو ال يراعي املساواة يف أمناطها وال يف الحصول عليها واالستفادة منها يف دول النصف الجنويب من الكرة األرضية، وال 

سيام يف الدول التي خضعت لالستعامر والدول التي يُزعم بأنها خرجت من رحى الرصاعات التي كانت تدور فيها، 

تُعترب أيًضا نتاًجا ملامرسات محددة من مامرسات التنمية الدولية التي تشكلها عالقات القوة املتجسدة يف إرث البنية 

التحتية الكولونيالية )McFarlane, 2008; Kooy, 2008(. وبناًء عىل ما تقدم، فبينام يُحتمل أن تعود شبكات البنية 

الوقت ذاته أن  الدولة بعمومه، فهي تستطيع يف  بناء  العامة وعىل مرشوع  التنمية  بالفائدة عىل مبادرات  التحتية 

تشرتك بصورة فاعلة وبطرق ال يتوقعها املرء يف أحيان كثرية يف عملية تعرّب عن تناقضات القوة ومتثلها. 
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ويتيح لنا االحتكام إىل هذه الرؤية النقدية،التي تفرز أثرها عىل التفسريات التقليدية التي تسوقها دراسات التنمية 

للبنية التحتية، أن ندرك الطبيعة السياسية املتأصلة لهذه الشبكات، كام ميّكننا من قراءة مامرسة التنمية باعتبارها 

التحتية واإلقليم وتحويلهام  البنية  عملية تنطوي عىل إعادة تنظيم املكان بصورة مستمرة، حيث يتم فيها إنتاج 

الذي تنعدم  انتباهنا إىل املشهد  التحتية  البنية  الفهم املكاين لتطوير شبكات  الوقت ذاته. ويسرتعي هذا  مًعا يف 

فيه املساواة وتسوده االختالفات القامئة عىل أساس عنرصي، وذلك عىل نحو ال تستطيع منهجيات التنمية املكانية 

املجردة أن تنتجها. ففي الواقع، تضطلع شبكات البنية التحتية بدور فعال ومحوري يف تشييد اإلقليم ألنها تقيم 

تعريف  إعادة  يف  يسهم  مام  كذلك،  بعًضا  بعضهم  عن  وتعزلهم  واألشخاص  األماكن  بني  والرتابط  االلتقاء  نقاط 

 .)Brenner and Elden, 2009; Zanon, 2011العالقات املكانية من النواحي املادية واالقتصادية والسياسية )انظر

وتكتسب هذه املقاربة املنطقية لتطوير شبكات البنية التحتية، والتي تقوم يف أصولها عىل التاريخ العريق الذي مييز 

النظرية املكانية يف الجغرافيا، أهمية أكرب يف سياقات االستيطان الكولونيايل - من قبيل جنوب أفريقيا أو الواليات 

السكان  كافة  استئصال  من  يوازيه  وما  األرض  عىل  االستيالء  ميثل  فبينام  إرسائيل.  أو  كندا  أو  األمريكية  املتحدة 

األصالنيني العالمات الفارقة التي تسم االستيطان الكولونيايل يف مثل هذه البيئات، فإن القدرة األولية عىل نزع ملكية 

هؤالء السكان وترسيخ االستيالء عليها يف نهاية املطاف، تستند بصورة رئيسية إىل القوة املادية التي تتمتع بها الدولة 

االستيطانية والبنية التحتية التي تساندها )Harris, 2004(. وبناءاً عىل ذلك، تشكل شبكات البنية التحتية مادة 

رضورية ووسيلة رمزية يتم من خاللها غرس املجتمع االستيطاين يف اإلقليم املعني يف ذات الوقت الذي يجري فيه 

طرد الدخالء األصالنيني من إقليمهم وتفريغه منه. ومع انتشار مشاريع البنية التحتية االستيطانية الكولونيالية، عادًة 

ما يتم تطبيع هذه املشاريع يف الحاالت التي ترتبط فيها مبجازات الحداثة والتقدم والتنمية. ويسمح لنا استحضار 

االستيطان  أوضاع  إقليمية يف  التحتية صفة  البنية  فيها شبكات  تكتسب  التي  لألساليب  والسيايس  املكاين  اإلدراك 

الكولونيايل باستكشاف فضاءات التنمية - وهي عبارة عن اصطالح يشدد عىل إنتاج املكان باعتباره مامرسة مادية 

توظف الخطاب يف نهجها123. 

ومن شأن هذا االنتباه إىل نظريات الجغرافيا الراسخة يف مجال التنمية أن ترقى بفهمنا للمساعدات التي تقدمها 

الدول املانحة ومامرسات التنمية الوطنية التي متيل إىل تعزيز وإعادة إنتاج طابع شبكات البنية التحتية الكولونيالية 

يف السياق الفلسطيني، وهو طابع يلفه غطاء عنرصي ويقوم عىل أساس تجزئة األرايض الفلسطينية وتقطيع أوصالها 

وتنعدم فيه املساواة. ففي فلسطني، ويف الضفة الغربية املحتلة عىل وجه الخصوص124، يفرتض النموذج الذي اعتمده 

القامئون عىل إعداد خطط التنمية عىل مدى العقدين املاضيني - أي منذ التوقيع عىل اتفاقيات السالم “املؤقتة” يف 

أوسلو - بأن االحتالل يُعترب حدثاً مؤقتاً وعابراً، وال يُنظر إليه باعتباره حالة بنيوية. وهذا هو النموذج الذي يسود يف 

املراحل التي تعقب انتهاء الرصاعات. وال متيل هذه النظرة إىل استيعاب الوقائع الحالية عىل األرض فحسب، بل إنها 

 ،)John Collins( تثري االلتباس بني الرصاع القائم واالستيطان الكولونيايل. وبحسب التفسري الذي يراه جون كولينز

فإن استعامل مصطلح الرصاع يف فلسطني دومنا متييز أو تحديد ملضمونه يضفي الغموض والضبابية عىل املرشوع 

االستيطاين الكولونيايل الذي ال تنفك إرسائيل تنفذه، ناهيك عن الهيكليات االجتامعية والسياسية واالقتصادية القامئة 

يف أساسها عىل استخدام العنف والتي تعرّفه وتريس دعامئه، مبا فيها شبكات البنية التحتية )2010(. ونتيجة لذلك، 

 .)Donald Moore“s Suffering for Territory )2005 :123  لالطاّلع عىل تفسري جغرايف لفضاءات التنمية يف حالة زميبابوي انظر

124  بينام تركز هذه الورقة عىل الضفة الغربية املحتلة، ميكننا معاينة الطبيعة العنرصية لشبكات البنية التحتية التي تشيدها إرسائيل 
يف الكثري من املناطق األخرى، من قبيل قطاع غزة أو القرى غري املعرتف بها يف صحراء النقب. 
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عملت دولة إرسائيل االستيطانية عىل تحويل شبكات البنية التحتية إىل أصول تخلق أشكاالَ مكانية مزدوجة من 

خالل الشبكات التي تقوم يف جوهرها عىل أسس إثنية. وقد أعادت السلطات اإلرسائيلية تصميم هذه الشبكات 

بصورة فعلية، حيث حولتها من غايتها األصلية والنفعية يف حقيقتها إىل أدوات سياسية ورمزية للمرشوع القومي 

وبناءاً   .)Azaryahu, 2001; Weizman, 2004; Jabary Salamanca, 2013 )انظر  إرسائيل  ترعاه  الذي  اإلثني 

لالرتباط،  مصدًرا  تشكل  بطرق  املكان  عن  التعبري  إعادة  يف  توظَّف  التحتية  البنية  شبكات  باتت  فقد  ذلك،  عىل 

وباعتبارها وسيلة تفيض إىل إزالة ارتباط السكان األصالنيني بهذا املكان ومامرسة التمييز ضدهم وإحكام السيطرة 

عليهم كذلك )انظر Halper, 2000; Weizman, 2007; Jabary Salamanca, 2010(. ويف الوقت نفسه، توصف 

يطبقها  التي  البريوقراطية  اإلجراءات  من خالل  التحتية  البنية  شبكات  شّل  تستهدف  التي  اإلرسائيلية  السياسات 

 Roy( ”تنمية بتسبب يف “عوق  أنها أسلوب  العسكرية، عىل  بالوسائل  باإلضافة إىل تدمريها  االحتالل اإلرسائييل، 

2004 ,1987( املجتمع الفلسطيني أو “تعطيل تحديثه بصورة قرسية” )Graham, 2002a, 2002b(. وعىل الرغم 

تستوعب  التي  الفلسطينية  الشبكات  يف  االستثامر  نحو  التنمية  إعداد خطط  عىل  القامئون  اتجه  فقد  ذلك،  من 

االحتالل الكولونيايل عوًضا عن تحدي ومجابهة الطابع العنرصي الذي يلف البنية التحتية، سواء كان عن طريق ما 

تسهم به يف ترسيخ انعدام املساواة يف االستفادة من شبكاتها وتعزيز االعتامد عىل إرسائيل - كام هو الحال يف قطاعّي 

الكهرباء واملاء – أو من خالل املصادقة عىل العزل العنرصي - كام هو الحال يف شبكات الطرق. 

الفصل  وسياسات  الكولونيالية  السياسات  تجسد  التي  املعامل  من  لاًم  معنْ متثل  ألنها  خاصة  حالة  الطرق  وتشكل 

متثل  الفلسطينيني،  املواطنني  نظر  وجهة  ومن   .)Jabary Salamanca, 2013( إرسائيل  دولة  متيز  التي  العنرصي 

األماكن،  التنقل بني مختلف  التفافية تيرس لإلرسائيليني  األمر، طرقاً  التي تشقها إرسائيل، يف واقع  الطرق  شبكات 

الثابتة  الكولونيالية  أبرز مالمح  أحد  الشبكات  أمرًا مستحيالً. كام متثل هذه  تنقلهم وحركتهم  تجعل من  ولكنها 

والباقية، ألنها تزخر بآثار العنف الذي مارسته إرسائيل يف ترحيل الفلسطينيني عن أراضيهم وديارهم بصورة قرسية 

أبناء  الفئات الحرضية والريفية األصالنية من  الذي مارسته بحق  العنرصي  العزل  ناهيك عن  لها،  ونزع ملكيتهم 

الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، فبينام تقر األدبيات التي تتناول فلسطني بالدور املحوري الذي تضطلع به شبكات 

الطرق التي تشقها إرسائيل وما يقرتن بها من سياسات اإلغالق وتقطيع أوصال األرايض الفلسطينية يف فرض القيود 

عىل مساعي التنمية، فنادًرا ما تويل هذه الدراسات انتباهها إىل األساليب التي تسهم بها مشاريع شبكات البنية 

التحتية “الوطنية” الفلسطينية يف تقويض هذه املساعي نفسها كذلك. فلو كانت الطرق التي شيدتها إرسائيل يف 

الضفة الغربية تريس دعائم االستيطان الكولونيايل وتتسبب يف نزع ملكية السكان األصالنيني وحرمانهم من أراضيهم 

ومقدراتهم فيها، لتحول العمل الجاري حاليًا عىل إنشاء شبكة طرق مستقلة للفلسطينيني إىل نتيجة طبيعية ال مفر 

منها. وسوف نأخذ شبكة طرق نسيج الحياة، يف الفصول التالية من هذه الورقة، باعتبارها النقطة التي ننطلق منها 

الستكشاف ما توحيه مشاريع “التنمية” بشأن فضاءات تطوير شبكات البنية التحتية بعد مرور عقدين عىل إبرام 

يرى خطاب  الفلسطينية. ويف حني  األرايض  أمده يف  الذي طال  الكولونيايل  االستيطان  أوسلو ويف سياق  اتفاقيات 

التنمية بأن هذه الطرق هي مبثابة أدوات تستهدف تحسني حركة املواطنني الفلسطينيني وتسهيل تنّقلهم وتوسيع 

آفاق النمو االقتصادي وتعزيز املساعي التي ترمي إىل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة، فنحن نرى بأن السمة 

املادية التي تسم شبكات البنية التحتية هذه، والخطاب الذي يعمل عىل متكينها وإيجاد التربيرات لها، تُستثمر مع 

العالقات االجتامعية-السياسية واالقتصادية واملكانية الوافرة التي تعزز العالقات الكولونيالية. وبدالً من االحتكام إىل 

الوسائل املحايدة التي تيرس الوصول إىل الغايات الحقيقية، فنحن نفرتض بأن شبكة الطرق الفلسطينية التي متول 

الدول املانحة شقها وتشييدها يف الضفة الغربية تتشح بهندسة عالقات القوة التي تحتل مكانة مركزية يف العمل 



77

الدؤوب عىل إعادة صياغة الفضاء االستيطاين الكولونيايل. ومن خالل إماطة اللثام عن الخطاب الذي يوظف جملة 

من الروايات املتعددة واملواد واملامرسات واألطراف املتعددة التي تشارك يف إقامة شبكة الطرق املذكورة، فسوف 

يتيرس لنا أن نفهم أن طرق نسيج الحياة ما هي إال محصلة لالستيطان الكولونيايل ووسيلة تفيض إليه، فضالً عن 

كونها مرآة تعكس اآلثار  التكنوقراطية التي تنزع الصفة السياسية عن اآلثار التي تفرزها أشكال التنمية الفلسطينية 

التي تتناقض مع طقوس بناء الدولة واألداء االقتصادي، بدالً من أن تتحدى الحارض االستيطاين الكولونيايل.

إعادة هندسة نسيج حياة السكان األصالنيني

لقد أثارت االنتفاضة الفلسطينية الثانية، املعروفة بانتفاضة األقىص والتي اندلعت يف شهر أيلول/سبتمرب 2000 يف 

لقمعها ووأدها يف  أطلقتها إرسائيل  املتواصلة، حملة وحشية  الكولونيالية اإلرسائيلية  السياسات  الرد عىل  معرض 

مهدها. وقد أفضت هذه الحملة إىل قتل واعتقال اآلالف من املواطنني الفلسطينيني، وإعادة احتالل املدن والبلدات 

والقرى يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدمري أعداد كبرية من منازل املواطنني الفلسطينيني وشبكات البنية التحتية 

التي مولتها الدول املانحة. وكان من جملة التدابري الدراماتيكية التي نفذتها إرسائيل، والتي مل تكن أقل يف آثارها 

التدمريية، نظام اإلغالق الشامل الذي عمل عىل تغيري املشهد الجغرايف الفلسطيني عىل نحو ال ميكن تصويبه أو 

املحتلة. وقد تجسد هذا  الفلسطينية  الحياة االجتامعية يف األرض  االقتصاد وتقطيع أوصال  الرجوع عنه، وتدمري 

اإلغالق وبصورة تدريجية يف مجموعة متنوعة من شبكات البنية التحتية املادية التي أقامتها إرسائيل - من قبيل 

الحواجز العسكرية وإغالق الطرق وشبكات الطرق املستقلة والجدار العازل –إىل جانب القيود العسرية التي فرضتها 

عىل حركة املواطنني الفلسطينيني وتنّقلهم –من خالل نظام املرور العسكري البريوقراطي –مام حرمهم من حقهم 

يف حرية الحركة. وبينام مّكنت مشاريع البنية التحتية “املادية” إرسائيل من استعامر األرض الفلسطينية من خالل 

اإلجراءات التي استهدفت تقطيع أوصال املكان وتفتيته، تكّفل نظام املرور بتحويل الحق العام إىل امتياز مُينح لقلة 

قليلة من املواطنني الفلسطينيني وعىل أساس كل حالة عىل حدة )Hass, 2004(. وغني عن القول أنه لو تحول 

اإلغالق إىل إجراء استثنايئ خالل االنتفاضة من ناحية نطاقه ومدته وقساوته، فلم تكن هذه السياسة جديدة يف واقع 

األمر. فقد رشعت إرسائيل، بحسب ما دأبت عمريا هاس )Amira Hass( عىل االفرتاض، يف فرض القيود الشاملة عىل 

حركة املواطنني الفلسطينيني خالل شهر كانون الثاين/ يناير 1991، وتحولت هذه القيود عىل مدى سني اتفاقيات 

أوسلو من كونها تدبريًا مؤقتًا إىل سياسة دامئة وُمحكمة توظفها إرسائيل يف مواجهة السلطة الفلسطينية والالمباالة 

الدولية )2004(. وقد أضحت هذه العالقة الوثيقة بني الهيمنة عىل األرض والسيطرة عىل حركة البضائع واألشخاص 

.)Brown, 2004( هي ما يعرّف استعامر فلسطني ويعزز أوارصه بصورة جوهرية

ومع بداية االنتفاضة، تحول فرض القيود عىل الفلسطينيني ومنعهم من السفر والتنقل عىل الطرق الرئيسية والثانوية 

يف الضفة الغربية إىل جزء محوري من نظام اإلغالق الذي فرضته إرسائيل عليهم. وتربر إرسائيل هذه السياسة غري 

ذلك،  ومع  عليها.  أمنيّاً  خطراً  يشكلون  الفلسطينيني  جميع  أن  ذريعة  تحت  أمنية  لدواٍع  تنفذها  والتي  املكتوبة 

فقد كان املنطق الذي يقف وراء “نظام منع السفر عىل الطرق” )B“Tselem, 2004(، كام بات واضحاً مع مرور 

السنوات، يتمثل يف الدافع نحو فرض الفصل عىل أسس إثنية. ويأيت ذلك يف إطار السعي إىل فصل املستوطنني يف 

 Weizman, 2007; Parizot, حركتهم وتنقلهم وأماكن إقامتهم وعيشهم عن السكان الفلسطينيني األصالنيني )انظر

2009(. وبناًء عىل ذلك، ففي الوقت الذي كان املستوطنون يستطيعون فيه السفر والتنقل بحرية بني مناطق الضفة 

الغربية عىل الطرق الرسيعة املخصصة لهم دون غريهم )والتي شقتها إرسائيل وشيدتها عىل األرايض التي صادرتها من 

أصحابها األصالنيني( وعىل الطرق الرئيسية التي تضمها الشبكة الفلسطينية، بات معظم الفلسطينيني مجرَبين عىل 
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استخدام طرق بديلة طويلة ومتعرجة وغري معبدة يف بعض الحاالت لغايات التنقل من منطقة إىل أخرى. وعالوًة عىل 

ذلك، فقد تسبب نظام منع الفلسطينيني من السفر عىل الطرق وغريه من القيود التي فرضتها إرسائيل عىل حركتهم يف 

منع الغالبية الساحقة منهم من الوصول إىل أراضيهم الزراعية ومصادر املياه واملؤسسات التعليمية واملراكز الصحية 

التي ال غنى لهم عنها، وإىل بقية مكونات نسيج الحياة كذلك. وخالل العام 2004 وحده، ُمنع الفلسطينيون من 

استخدام 41 طريًقا، يبلغ مجموع طولها 732 كيلومرتًا، يف الضفة الغربية ألنها كانت إما مغلقة بالكامل أو بصورة 

جزئية أمامهم، أو ألنه كان يتوجب عليهم الحصول عىل تصاريح خاصة تسمح لهم بالسفر عليها أو ألن قيوًدا أخرى 

كانت مفروضة عىل السفر عليها )B“Tselem, 2004(. كام نرشت السلطات اإلرسائيلية ما يقرب من 674 عائقاً، 

مبا فيها من الحواجز العسكرية والسواتر الرتابية والبوابات وغريها، بغية التحكم يف حركة األشخاص ونقل البضائع 

من تجمع سكاين إىل آخر )World Bank, 2004a(. وفضالً عام تقدم، عمل الجدار العازل، الذي رشعت إرسائيل يف 

تشييده يف العام 2002، عىل تعزيز آثار اإلغالق، بل واستفحالها يف بعض التجمعات السكانية الفلسطينية. وقد استتبع 

هذا األمر ارتفاًعا باهظًا يف تكاليف املواصالت وأحدث تغيريًا جوهريًا يف عادات السفر لدى الفلسطينيني، الذين مل 

يعد بإمكانهم تخطيط مسار سفرهم بصورة اعتيادية وال الوصول إىل العديد من املناطق الحرضية والريفية التي بات 

يستحيل عليهم الوصول إليها. وبهذه الطريقة، فرضت إرسائيل عىل الفلسطينيني ظروفًا تجعل حركتهم وتنقلهم أمرًا 

مستحيالُ، وهو ما أدى إىل “تعطيل حياتهم” خالل الفرتة التي بلغت االنتفاضة فيها ذروتها. 

وقد تسبب الطابع التدمريي، الذي اقرتن بنظام اإلغالق، باملسؤولية عن خلق أزمة إنسانية صنعتها إرسائيل وجعلت 

رشائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني يكابدونها ويعانون منها. ومبوجب ما جاء يف تقارير البنك الدويل التي 

صدرت يف هذا الخصوص، كان اإلغالق هو العامل الرئييس الذي تسبب يف معاناة الشعب الفلسطيني من “واحدة 

السكان  نصف  من  يقرب  مبا  املعاناة  هذه  أفضت  وقد  الحديث”.  التاريخ  شهدها  التي  الركود  فرتات  أسوأ  من 

الفلسطينيني إىل العيش تحت خط الفقر )World Bank, 2004b:1(. وبالفعل، فإذا كانت حرية الحركة هي مبثابة 

مورد يتساوى يف أهميته مع األرض أو املياه لكونها تيرس وسائل اإلنتاج يف املجتمع ومتكنها )Hass, 2004(، فقد بات 

لامً أصيالً من معامل اإلجراءات التي انتهجتها إرسائيل يف  الحرمان منها وفرض القيود العسرية التي تنظمها تشكل معنْ

قمع الفلسطينيني واضطهادهم وعوق مشاريع التنمية التي يحتاجونها وتأخريها يف مناطقهم )Roy, 2004(. فمن 

خالل حرمان الفلسطينيني من الحركة ومنعهم من الوصول إىل املدخالت الحيوية التي ال يستغنون عنها لتعزيز 

الفلسطيني  انهيار االقتصاد  الحركة إسهاًما كبريًا يف  النمو داخل تجمعاتهم، فقد أسهم نظام اإلغالق ومنع حرية 

وتحجيم تطوره إىل حد ال ميكن تخيله )Roy, 1987(. وقد استتبع هذا الوضع الذي مل يُعد الفلسطينيون يطيقونه 

ضغطًا كبريًا مارسته الهيئات الدبلوماسية والدول املانحة ومؤسسات حقوق اإلنسان التي عرّبت عن إدانتها للحكومة 

اإلرسائيلية وطالبتها بإزالة ما تفرضه من قيود عىل حركتهم وتنقلهم ليك تعود حياتهم إىل “طبيعتها”. وقد ألقت 

هذه األصوات، التي انضمت إليها فتوى محكمة العدل الدولية بشأن انعدام الصفة القانونية لتشييد الجدار العازل 

يف األرض الفلسطينية املحتلة ونظام اإلغالق املرتبط به )ICJ, 2004(، بظاللها عىل دولة إرسائيل. 

تدفق الحياة يف نسيج الطريق  

يف شهر كانون الثاين/يناير 2004، وبعد حوايل أربع سنوات من اندالع االنتفاضة الفلسطينية ويف إطار االستجابة 

للضغوط الدولية املتزايدة، شّكل وزير الدفاع اإلرسائيلية فريق عمل للتعامل مع موضوع “نسيج الحياة” الفلسطينية 

)وهي عبارة تعني »ميكرام حاييم« بالعربية(. وقد قُدمت هذه اللجنة، التي ترأسها الجرنال املتقاعد باروخشبيغل، 

أقىص حد  »وإىل  تتيح  بطريقة  اإلرسائيلية  األمنية  باالحتياجات  الوفاء  شأنها ضامن  من  إنسانية  مبادرة  أنها  عىل 
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ممكن، نسيج حياة كرمية وإنسانية للفلسطينيني« )Haaretz, 2004(. وقد سعى برنامج هذه اللجنة، يف جوهره، إىل 

حياكة نسيج جديد لشبكات البنية التحتية للسكان الفلسطينيني، حيث كان يقيض باستيعاب السياسات اإلرسائيلية 

التي ترمي إىل تقطيع أوصال األرايض الفلسطينية وتفتيتها وعزل التجمعات السكانية فيها عن بعضها بعًضا وفرض 

اإلغالق عليها، إىل جانب محاولة تحسني األوضاع االجتامعية واالقتصادية املرتدية التي أفضت إليها تلك السياسات 

عىل مدى العقود السابقة. وعىل وجه التحديد، كان الدافع الذي يقف وراء مبادرة نسيج الحياة يتألف من شقني. 

الفلسطينية وتجنُّب استفحال األزمة  فمن جانب، تتيح هذه املبادرة إلرسائيل االضطالع باإلدارة الجزئية لألرايض 

اإلنسانية التي كان من املمكن أن تجرب الحكومة اإلرسائيلية عىل التدخل عن طريق تقديم املساعدات الغذائية 

واألساسية للسكان الفلسطينيني )Weizman, 2004(. ومن جانب آخر، تسمح املبادرة املذكورة بإعادة ربط شبكات 

الجدار  بناء  بسبب  تعطيلها وقطعها  –التي جرى  واملاء  والكهرباء  الطرق  الفلسطينية – كشبكات  التحتية  البنية 

العازل وغريه من مشاريع البنية التحتية الكولونيالية. وبالفعل، فإذا كان التخفيف من اآلثار االجتامعية واالقتصادية 

التي ترتبت عىل السياسات الكولونيالية اإلرسائيلية هو السبب الذي يعيد نسيج الحياة إىل مجاريه، حسبام افرتضته 

حكومة إرسائيل، فإن تقديم “حلول” مجتزأة وآنية لشبكات البنية التحتية واألمور اللوجستية املرتبطة بها قد تحول 

إىل شأن عمليايت أسايس تشتغل بهذه الحكومة يف أعاملها اليومية. 

وبينام سعى برنامج نسيج الحياة يف بادئ األمر إىل التعامل مع املعاملة الالإنسانية التي يعامل بها جنود الجيش 

اإلرسائييل املواطنني الفلسطينيني عىل الحواجز العسكرية وبوابات الجدار العازل التي تنترش يف جميع أنحاء األرض 

الفلسطينية املحتلة، إال أنه حّول اهتاممه بالتدريج إىل الوقائع الجغرافية التي نجمت عن نظام منع السفر عىل 

الطرق. وبذلك، ففضالً عن”إضفاء صبغة مدنية” عىل الحواجز العسكرية، أصبح العمل عىل تصميم شبكة طرق 

بديلة للفلسطينيني لتيسري حركة األشخاص ونقل البضائع يشكل أحد األولويات الرئيسية التي يعمل هذا الربنامج 

دون  الفلسطينيني  الستخدام  صة  املخصَّ للطرق  شاملة  خطة  اإلرسائييل  الجيش  أعد  الغاية،  ولهذه  تنفيذها.  عىل 

غريهم. وتهدف هذه الخطة إىل الحيلولة دون تسبب القيود التي تفرضها إرسائيل عىل الفلسطينيني يف شّل حركتهم 

يف بعض املناطق، يف ذات الوقت الذي تعزز فيه الفصل بينهم وبني اإلرسائيليني وترسخه. وقد دعت هذه الخطة، 

التي جاءت تحت عنوان “كل يشء يتدفق”، إىل إنفاذ الفصل التام بني الفلسطينيني واإلرسائيليني من خالل تخصيص 

الطرق الرئيسية يف الضفة الغربية الستخدام املستوطنني، وترك شبكة من الطرق الثانوية التي متر عرب القرى ومراكز 

املدن للفلسطينيني. ولكن إرسائيل سحبت هذا الربنامج، عقب االنتقادات التي ُوجهت إليه125، واستبدلته مبا يعرف 

بـ”خطة الطرق واألنفاق”. ويف هذه النسخة املنقحة من مبادرة نسيج الحياة، تم إنجاز الفصل بني الفلسطينيني 

عالية  برسعة  العلوية  الطرق  عىل  املستوطنون  يسافر  حيث  الطرق،  وتقاطعات  الجسور  خالل  من  واإلرسائيليني 

ويسافر الفلسطينيون عىل الطرق السفلية، وهي الطرق التي يُشار إليها بطرق “نسيج الحياة”. وتسمح هذه الخطة، 

التي تنص عىل تشييد ما يزيد عن 24 نفًقا و56 طريًقا، للمركبات الفلسطينية بالسفر عىل ما ال يتجاوز 20  % من 

صة لسري املركبات اإلرسائيلية. وقد بات العزل يشّكل املنطق الذي يقف وراء هذه الرتتيبات الجديدة  الطرق املخصَّ

لشبكات البنية التحتية، حيث تم تخصيص شبكتني منفصلتني للمستوطنني والفلسطينيني يف الضفة الغربية. ووفًقا 

ملا اقرتضته مؤسسة الدفاع اإلرسائيلية، فقد جاءت هذه الخطة »نتيجة لسياسة الحكومة التي ترمي إىل ترسيع وترية 

125 فقد اشتىك مجلس التجمعات اليهودية يف يهودا والسامرة )املعروف بـ«مجلس ييشا« - YESHA Council( من أن هذه الخطة 
قد ال تسمح بتشييد املزيد من الطرق التي تخدم اإلرسائيليني ألن البعض سيحتج بأنها ال تخدم سوى “املحتلني”، مام ينزع الصفة 

http://www.imra.org.il/story.php3?id=28151 :القانونية عنها. انظر املوقع اإللكرتوين
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الفصل عن الفلسطينيني« )BBC, 2006(. وعىل الرغم من أن هذه الخطة مل تحَظ باملصادقة الرسمية، فقد تم تنفيذ 

طائفة واسعة من بنودها ومحاورها، وما يزال العمل جاريًا عىل شق طرق نسيج الحياة وتشييدها منذ صدورها. 

لقد كانت طرق نسيج الحياة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة “فك االرتباط” التي أعدها أريئيل شارون، والتي ساعدت 

إرسائيل عىل إحكام قبضتها عىل أرايض الضفة الغربية وفرض هيمنتها عليها تحت ذريعة سحب املستوطنني من 

قطاع غزة، وتخليص نفسها من صفة القوة القامئة باالحتالل. ووفقاً ملا تالحظه هذه الخطة، كانت إرسائيل تنوي 

التحتية لشبكة املواصالت من أجل توفري تواُصل يف شبكة املواصالت  البنية  تقديم يد العون واملساعدة لتحسني 

الطريقة، أضحى »تواصل شبكة املواصالت« يشكل وسيلة تستهدف استبدال تواصل  الغربية.126وبهذه  الضفة  يف 

األرايض من خالل إعادة ربط املراكز السكانية الفلسطينية املترضرة من نظام اإلغالق بصورة مصطنعة وعرب شبكة 

الطرق واألنفاق التي يشملها برنامج نسيج الحياة. و«من خالل تحويل حركة السري الفلسطينية ونقلها بعيًدا عن 

املناطق التي تقع تحت السيطرة الحرصية للمستوطنات اإلرسائيلية«، أسهمت طرق نسيج الحياة يف مأسسة نظام 

اإلغالق يف ذات الوقت الذي أضفت فيه صفة رشعية عىل التوسع املحموم الذي تشهده املستعمرات )املستوطنات( 

وبناء الجدار العازل والتعديات املتواترة عىل أرايض املواطنني الفلسطينيني )دائرة شؤون املفاوضات، 2005(. ويف 

متأصلة  كانت  أكرب  إسرتاتيجية  ملشكلة  إيجاد حل  يف  تكمن  الطرق  هذه  إنشاء  من  الغاية  كانت  املطاف،  نهاية 

متكني  إىل  السبيل  هو  »ما  أخرى،  وبعبارة  عليه.  رسميًا  طابًعا  أوسلو  اتفاقيات  أسبغت  الذي  اإلقليمي  اإلطار  يف 

الفلسطينيني من السفر والتنقل بني الجزر اإلقليمية التي تقررها اتفاقيات أوسلو - مناطق )أ( و)ب(، والتي تبلغ 

 .)FMEP, 2004( »من مساحة الضفة الغربية - عىل طرق ال يستخدمها املستوطنون %  نسبتها ما يقرب من 40 

وبناًء عىل ما تقدم، تحولت طريق نسيج الحياة إىل النتيجة الطبيعية التي أفرزتها البنية التحتية التي تتواءم مع 

اتفاقيات أوسلو تتعلق برشعنة استعامر ما تبقى من أرايض  هيكلية االحتالل وبنيته. ويف هذا املقام، فلو كانت 

الفلسطينيني من أجل ترسيخ املجتمع االستيطاين وتثبيته فيها، فذلك ميثل زرع نظام اجتامعي ومكاين جديد يف 

هذه األرايض. وبالتايل، فإن تحويل نسيج الحياة للسكان األصالنيني كان يعرّب عن محاولة إلعادة موضعة السكان 

أخرى،  وبعبارة  فيها.  يتزايد عزلهم  التي  الجيوب  عليهم وتجسد  تُفرض  نطاق حدود جديدة  الفلسطينيني ضمن 

كان من الواجب تقطيع أوصال نسيج الحياة للسكان األصالنيني وإعادة تجميعه من أجل توفري الحامية املطلوبة 

للمستوطنني وتوسيع نطاق نسيج حياتهم املادية. 

      استحضار الجانب اإلنساين لربنامج “نسيج الحياة”

متّكنت الحكومة اإلرسائيلية، من خالل تعريف ما يجب أن يكون نسيج الحياة الفلسطينية عليه، من إعادة االستيالء 

عىل حياة الفلسطينيني وإعادة تشكيلها وإعادة بنائها يف نهاية املطاف مبا يتوافق مع رضورات االستيطان الكولونيايل. 

ومع ذلك، كان هذا االستيالء يوظف خطاباً يربره بقدر ما أصبح برنامج نسيج الحياة ميثل مؤرشاً “إنسانيّاً” يستحرض 

تعطيلها  التي ميكن  األعيان  من  عيناً  اعتبارها  مبعنى  الفلسطينيني:  حياة  التي متس  والقضايا  األمنية  االحتياجات 

وتدمريها من أجل حامية املشاريع االستيطانية، كام ميكن تطويرها وتنظيمها بطرق تخفف من العنف يف صورة 

“إنسانية”. فبالنسبة إىل حكومة إرسائيل، تنبع هذه املعادلة األمنية-اإلنسانية من منطق “أهون الرشين”، مبعنى أن 

إرسائيل تتقبل السري يف مسار ال ترغب فيه من أجل الحيلولة دون وقوع ظلم أو حيف أكرب. ويف هذا املقام، يفرتض 

يُستنبط من مبدأ  األمرين  التوازن بني هذين  يقوم عىل عقد  الذي  العمل  بأن   )Weizman Eyal( إيال وايزمان 

شؤون  دائرة  موقع  عىل  منشورة  الخطة  وهذه  الشأن.  هذا  يف  االرتباط  فك  خطة  عليها  تنص  التي  الرئيسية  املبادئ  انظر    126
http://www.nad-plo.org/atemplate.php?id=108 :املفاوضات
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“التكافؤ” القانوين، الذي ميثل أبلغ مظهر من مظاهر “أهون الرشين”يف القانون الدويل اإلنساين )2012(. ويف معرض 

استناده إىل قضية الجدار العازل الذي تشيده إرسائيل يف الضفة الغربية، يبني وايزمان كيف أن مبدأ “التكافؤ” يصبح 

مغروًسا يف أشكال مكانية ومعامرية مادية من خالل سجل إنساين وقانوين، وهذا بدوره خلق الظروف املواتية التي 

حولت الجدار من قضية جغرافية رئيسية إىل قضية إنسانية أضفت عليه صفة رشعية يف نهاية املطاف. وكام هو 

حال “الجدار اإلنساين”، شكلت طرق نسيج الحياة محاولة للتعمية عىل العنف وفضاءات االستيطان الكولونيايل 

وإخفائها وإضفاء الطابع املدين عليها من خالل استحضار املوقف النبيل الذي تبنته إرسائيل تجاه الفلسطينيني. ويف 

واقع الحال، فقد عمل برنامج نسيج الحياة عىل “تحويل “النزعة اإلنسانية” إىل فئة إسرتاتيجية ضمن العمليات 

 .)Weizman, 2004:149( ”العسكرية اإلرسائيلية

بالتوازي  الكولونيايل، والذي تصاعد  الحالية من االحتالل  املرحلة  الذي يشكل  الخطاب “اإلنساين”  وتتحول بالغة 

 Weizman,( مع التدخالت اإلنسانية واسعة النطاق التي تلت اندالع االنتفاضة، إىل محاولة لتطبيع هذا االحتالل

2004(. وطبًقا ملا جاء عىل لسان وايزمان، فإن “ضابط الشؤون اإلنسانية” املسؤول عن برنامج نسيج الحياة، وهو 

باروخشبيغل، ميثل “أفضل تجسيد للمحاوالت التي تبذلها إرسائيل يف سبيل حكم األرايض املحتلة، وذلك عن طريق 

الطابع  يُعد  فلم  ذلك،  عىل  وبناًء   .)2012:83( الدولة”  سياسة  أدوات  من  أداة  باعتباره  اإلنساين  الوضع  “إدارة” 

ممكناً”- بحسب ما  أمراً  العنف ويجعل منه  أو يحّجمه، وإمنا “بات يرافق  العنف  اإلنساين ميثل إجراًء يحد من 

م بها برنامج نسيج الحياة وُغرست  يفرتضه كوتيف )Kotef( )2010:181(. لقد كانت هذه القرشة اإلنسانية التي طُعِّ

ه  فيه هي ما مّكنت حكومة إرسائيل يف نهاية املطاف وعىل عدة أصعدة من املشاركة يف االنتقادات التي كانت توجَّ

إىل املؤسسات اإلنسانية ومشاريع التنمية التي كانت متارس الضغوط عليها من أجل التوصل إىل حلول فورية لآلثار 

التواجد  “يعني  وايزمان،  يراه  ملا  واستيعابها ومعالجتها. وطبًقا  اإلغالق  نظام  اتبعها  التي  واالقتصادية  االجتامعية 

املكثف لضباط الشؤون اإلنسانية يف ميدان العمليات العسكرية أن الجيش مل يُعد ينظر إليهم عىل أنهم هامشيني يف 

العمليات التي ينفذها، بل بات يحرص عىل مشاركته يف البيئة العسكرية، متاًما كام حول حال السكان الذين يقبعون 

بالجيش  املطاف  انتهى  الطريقة،  وبهذه   .)2004:152( التحتية”  وبنيتهم  االحتالل ومنازلهم وشوارعهم  نري  تحت 

اإلرسائييل إىل التعاون مع الدول املانحة واملؤسسات املالية ومنظامت حقوق اإلنسان - وهي عينها األطراف التي 

يعارض سياساتها -وذلك يف سياق الجهود التي يبذلها لتحويل مسار تدفق البضائع واألشخاص عرب شبكة بديلة من 

الطرق املخصصة للفلسطينيني ونتيجة لذلك، فلم يعمد برنامج نسيج الحياة وما اقرتن به من حلول البنية التحتية 

والحلول اللوجستية إىل خلق واقع جغرايف جديد مبا يشمله من بنية تحتية جديدة، بل شّكل محاولة إلعادة تعريف 

العالقات القامئة بني املستوطنني واملؤسسات اإلنسانية ومنظامت التنمية أيضاً. 

  االستيطان الكولونيايل يستجدي التنمية 

يف ضوء ما تقدم، شّكلت خطة الطرق واألنفاق أحد املساعي الرئيسية التي نفذتها حكومة إرسائيل إلعداد الخطط 

واملوازنات وتسويق الجانب اإلنساين الذي يغلفها. وقد نجحت هذه الخطة وإىل حد بعيد يف احتواء سيل االنتقادات 

الدولية التى ُوجهت إىل إرسائيل. وبعد ما يزيد عن عقد من إعامل سياسات اإلغالق اإلرسائيلية وبعد أربعة عقود 

من إهامل البنية التحتية وعوق مبادرات التنمية ومشاريعها يف األرض الفلسطينية املحتلة، مّكنت الخطة املذكورة 

وللمرة األوىل مهنديس سلطات االحتالل من تصميم وتنفيذ شبكة شاملة من الطرق التي يقترص استخدامها عىل 

الفلسطينيني يف الضفة الغربية. ومع ذلك، فلم تُبِد حكومة إرسائيل االستعداد للتعامل مبفردها مع العبء املايل 
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الذي يفرضه مرشوع ينطوي عىل إنشاء شبكة طرق يبلغ طولها 500 كيلومرت، ويشتمل يف معظمه عىل إعادة تأهيل 

الطرق الثانوية وتبلغ تكلفته اإلجاملية 200 مليون دوالر. ويف هذا السياق، توجهت حكومة إرسائيل، خالل شهر 

أيلول/سبتمرب 2004 ويف إطار استغاللها لألزمة اإلنسانية التي افتعلتها، إىل الدول املانحة من خالل البنك الدويل 

وطلبت املساعدة التي تحتاج إليها لتمويل خطتها. ومل يكن الوقت الذي اختارته الحكومة اإلرسائيلية غري ذي أهمية، 

ألن هذا املرشوع الحيوي الذي يرمي إىل تطوير البنية التحتية جاء ضمن إطار خطة فك االرتباط عن قطاع غزة، 

ويف سياق املفاوضات املكثفة التي كانت تدور بني املجتمع الدويل وإرسائيل بغية إعادة إحياء االقتصاد الفلسطيني 

)Le More, 2008(. ويف حقيقة األمر، فقد نرُشت التقارير التي تفيد بأن هذا املقرتح مثل رًداً من جانب الحكومة 

اإلرسائيلية عىل التقرير الذي أصدره البنك الدويل تحت عنوان “فك االرتباط، واالقتصاد الفلسطيني واملستوطنات”، 

والذي شدد فيه عىل أن انتعاش االقتصاد الفلسطيني يعتمد عىل تنفيذ تحوُّل جذري يف سياسة اإلغالق الداخيل. 

ووفًقا ملا تالحظه آين لو مور )Anne Le More(، “فلم يكن بوسع الدول املانحة سوى إبداء غبطتهم ورسورهم بنية 

إرسائيل تسهيل الحركة والتواصل بني األرايض الفلسطينية املحتلة، وهو أمر مل تفتأ هذه الدول تقول أنه ميثل رشطًا 

مسبًقا لضامن انتعاش االقتصاد الفلسطيني” )2005:132(. وبذلك، كانت إرسائيل تطلب من الناحية العملية من 

الدول املانحة أن متول مامرساتها الكولونيالية وفًقا للتصور الذي تراه يف استبدال تواصل األرايض بـ”تواصل شبكة 

املواصالت” يف الضفة الغربية، مام أدى بالتايل إىل تفريغ أي إمكانية لبسط السيادة الفلسطينية عىل إقليمها من 

فحواها ووأدها يف مهدها. 

وقبل عرض خطة الطرق واألنفاق بصورة رسمية عىل الدول املانحة، طلب البنك الدويل من مكتب األمم املتحدة 

 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs( اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق 

OCHA((( إعداد دراسة يحلل فيها الخرائط املرفقة بالخطة اإلرسائيلية بغية الوقوف عىل ما يُحتمل أن تفرزه من 

آثار وتبعات )انظر الشكل 1 أدناه(. وقد أماط مكتب األمم املتحدة اللثام يف التقرير الذي أعده يف هذا الخصوص 

عن الطابع السيايس املتأصل الذي يِسم هذه الخطة، وذلك بناًء عىل دراسة التداخل القائم بني الطرق واألنفاق التي 

تقرتحها وشبكة املواصالت واملستوطنات الكولونيالية والجدار العازل. وفضاًل عن ذلك، بنّي هذا التقرير أن إرسائيل 

كانت قد تقدمت بطلب إىل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتمويل تشييد شبكة طرق نسيج الحياة )والتي كان 

يبلغ طولها 136.4 كيلومرتاً(، وكان جزء من هذه الطرق )54.2 كيلومرتًا(  قيد اإلنشاء بالفعل. وكان هذا الطلب 

قد قُدم إىل الوكالة مبوافقة السلطة الفلسطينية. واستعرض مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية النتائج 

التي تفيض إليها هذه الخطة يف اجتامع اصطبغ بالتعقيد مع ممثيل الدول املانحة، حيث وقف فيه ممثل سويرسا، 

حاملة لواء القانون الدويل اإلنساين، خالل الكلمة التي ألقاها وعرّب بغضب عن امتعاضه من هذا املقرتح الذي مل 

يكن مقبوالً فحسب، وإمنا شّكل انتهاكًا للقواعد الدولية127. ويف نهاية املطاف، رفضت السلطة الفلسطينية وجميع 

الدول والجهات املانحة، مبا فيها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، املشاركة واالستثامر يف خطة تنطوي عىل االعرتاف 

السابق  الفلسطيني  التخطيط  وزير  لسان  ما جاء عىل  له. وبحسب  الدعم  وتقديم  الكولونيايل  باالحتالل  الواقعي 

 Hass,( العنرصي«  الفصل  نظام  قيام  وتعزيز  املستوطنات  »اإلبقاء عىل  الخطة عىل  تعمل هذه  الخطيب،  غسان 

بناًء عىل قرار  املذكور تشكيل لجنة فلسطينية خاصة  إليها االجتامع  التي أفىض  املبارشة  النتائج  2004(. ومن بني 

أصدره مجلس الوزراء الفلسطيني يف هذا الشأن. وتضم هذه اللجنة يف عضويتها ممثلني عن مختلف الوزارات وعن 

تُطرح يف  التي  املشاريع  تقييم  بها  وأُنيط  املفاوضات،  )بكدار( ووحدة دعم  للتنمية واإلعامر  الفلسطيني  املجلس 

127  مقابلة مع موظف سابق لدى مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، آب/أغسطس 2012. 
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املستقبل إلعادة تأهيل الطرق يف الضفة الغربية عىل أساس كل حالة عىل حدة128. وبحسب ما تالحظه عمريا هاس، 

فقد كان قرار مجلس الوزراء الفلسطيني استثنائيًا ألنه رفض املنطق الذي يقف وراء شبكة طرق نسيج الحياة، وهو 

ما شكل عالمة فارقة يف التاريخ الطويل للسلطة الفلسطينية التي دأبت عىل اإلحجام عن رفض السياسات اإلرسائيلية، 

 .)Hass, 2004( وال سيام سياسات اإلغالق وتقطيع أوصال األرايض الفلسطينية وتفتيتها أو اتخاذ أي إجراء إزاءها

وقد جاء امتناع الدول املانحة عن املوافقة عىل الخطة اإلرسائيلية املذكورة، يف جانب كبري منه، نتيجة لآلثار القانونية 

التي أفرزتها فتوى محكمة العدل الدولية بشأن انعدام الصفة القانونية لتشييد الجدار ونظام اإلغالق املرتبط به- مبا 

يشمله من الطرق والحواجز العسكرية واملستوطنات. وقد حددت فتوى املحكمة “قواعد جديدة تنظم مشاركة” 

الدول والجهات املانحة ألنه اشتمل عىل تحذير من املساعي التي ترمي إىل االعرتاف بالوضع غري القانوين الذي يفرزه 

الجدار أو تقديم العون أو املساعدة لإلبقاء عىل الوضع املرتتب عىل تشييده. وفيام يتصل بشق الطرق وإنشائها، 

الدول  إىل  وقدمتها  املفاوضات  دعم  وحدة  مع  بالتعاون  الفلسطينية  السلطة  أعدتها  التي  الوثائق  إحدى  قررت 

املانحة أن “تشييد أو إعادة تأهيل الطرق أو األنفاق أو الطرق التحتية أو غريها من املمرات التي تعزز القيود التي 

 Hampsen and( ”يفرضها الجدار والنظام املرتبط به ]...[ يتعارض مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية

Abou, 2005:14(. وكان هذا األمر ينسحب عىل طرق نسيج الحياة، حيث سبق لقوات الدفاع اإلرسائيلية أن أقرت 

بأنها تشكل “جزًءا ال يتجزأ من مرشوع السياج األمني ]الجدار[ ... والذي يهدف، يف أساسه، إىل استبدال الطرق 

األخرى التي مل يُعد من املمكن الوصول إليها وسلوكها بسبب مسار السياج” )B“Tselem, 2004:117(. ويف نهاية 

املطاف، كان هذا األمر يعني إمكانية خضوع الدول والجهات املانحة للمسؤولية القانونية عن دعم املشاريع التي 

تضفي الصفة الرشعية عىل االحتالل، وذلك من قبيل مشاريع إنشاء الطرق. وعىل الرغم من ذلك، كانت املواقف 

التي تبّنتها الدول املانحة بعيدة كل البعد عن التوافق أو االنسجام فيام بينها. فالتقرير نفسه يشري إىل أنه بينام عرّب 

بعض املانحني عن دعمهم القوي للمشاريع التي تخفف من آثار الجدار العازل العتبارات إنسانية، عرّب آخرون عن 

قلقهم منها العتبارات سياسية. ومع ذلك، رفضت جهات مانحة أخرى، كالوكالة األمريكية للتنمية الدولية، التعليق 

عىل هذا الجانب بسبب املخاوف السياسية التي كانت تضعها يف اعتبارها. 

128  تم تشكيل هذه اللجنة بناًء عىل القرار الصادر عن مجلس الوزراء يف يوم 4 ترشين األول/أكتوبر 2004. 
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للتنمية  األمريكية  الوكالة  قدمته  الذي  والتمويل  الطرق  تأهيل  إلعادة  املقرتح  اإلرسائييل  الربنامج   :)1( الشكل 
الدولية للطرق التي كانت قيد اإلنشاء. مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )2004(
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  تشييد مرشوع “نسيج الحياة” 

يف العام 2010، وبعد ست سنوات من الرفض القاطع لخطة الطرق واألنفاق، أشار تقرير استقصايئ نرشته نادية 

حجاب وجييس روزنفيلد إىل أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية كانت متول إنشاء طرق نسيج الحياة وتشيدها 

ثة التي حصلت عليها املؤلفتان من معهد االبحاث التطبيقية  مبوافقة السلطة الفلسطينية. وبناًء عىل البيانات املحدَّ

تأهيلها  وأعادت  الفلسطينية  السلطة  التي شقتها  الطرق  من   %   32 نسبته  ما  بأن  التقرير  بنّي  )أريج(،  القدس   -

بتمويل الوكالة األمريكية التي أرشفت عىل تنفيذها )يف الفرتة الواقعة بني العامني 1999 و2010( كانت تتقاطع مع 

الخطة التي سبق إلرسائيل أن قدمتها إىل الدول املانحة يف العام 2004. وهذا يعني أن السلطة الفلسطينية والوكالة 

 % من الخطة اإلرسائيلية )التي يقرتب طول الطرق التي ترى  األمريكية للتنمية الدولية نفذتا بالفعل ما نسبته 22 

إنشاءها من 114 كيلومرتاً(.

وبعبارة أخرى، فقد تم تشييد ما مجموعه 60 كيلومرتاً من طرق نسيج الحياة منذ إنشاء اللجنة الفلسطينية التي 

الصحفي  التقرير، نرش  وبعد مرور شهر عىل صدور هذا  الحساسة129.  التحتية  البنية  مراقبة مشاريع  إليها  أُوكل 

النارصة، مقالة نقدية فاصلة بعنوان “الواليات املتحدة  الذي يقيم يف مدينة   ،)Jonathan Cook( جوناثان كوك

كوك  يعيد  أساسية،  ناحية  ومن   .)2010( إرسائيل”130  يف  العنرصي”  الفصل  أساس  عىل  “تقوم  طرق  شبكة  متول 

صياغة الفرضيات الواردة أعاله، ويشدد يف الوقت ذاته عىل التأثري الذي مارسته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

عىل القرارات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بشأن إجراءات تخطيط الطرق. وعىل وجه التحديد، تركز املقالة 

التي نرشها كوك عىل الطرق التي خضعت فيها السلطة الفلسطينية »لالبتزاز من أجل املوافقة عىل تشييد البنية 

التحتية للطرق التي تريدها إرسائيل«. ويف هذا املقام، يقتبس كوك ما جاء عىل لسان سهيل خليلية، رئيس وحدة 

مراقبة االستيطان يف معهد االبحاث التطبيقية - القدس )أريج(، من أن »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقدم 

صفقة تشتمل عىل رزمة من املنح ملشاريع البنية التحتية يف الضفة الغربية. ويواجه الفلسطينيون خياراً إما بقبولها 

أو رفضها. وعىل هذا النحو، تُضطر السلطة الفلسطينية إىل قبول شق طرق ال تريدها.« ويف الوقت الذي مل تعلّق 

فيه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل هذا األمر، فقد تحملت السلطة الفلسطينية املسؤولية الكاملة عن هذا 

املوقف الذي سبّب الحرج لها. وبالفعل، رّد غسان الخطيب، الناطق الرسمي باسم املركز اإلعالمي الحكومي يف ذلك 

الوقت، عىل االنتقادات التي ُوجهت إىل السلطة الفلسطينية ببيان عام، وذلك يف حركة غري مألوفة جاءت عىل قدر 

كبري من الرسعة. وقد رفضت السلطة الفلسطينية، يف هذا البيان، جميع االتهامات التي ُوجهت إليها، وقالت بأنه 

مل يكن مثة طرق جديدة يجري تشييدها يف الضفة الغربية، وأن األمر ال يتعدى “إعادة تعبيد” الطرق املوجودة 

وإعادة تأهيلها، وأن السلطة الفلسطينية هي صاحبة القرار النهايئ بشأن الطرق وليس الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، وأن كافة الطرق املخططة تشكل جزءاً من خطة فلسطينية تتقاطع يف بعض بنودها مع الخارطة اإلرسائيلية 

 .)Khatib, 2010(

مولتها  التي  املشاريع  اقرتحتها إرسائيل وشيدتها،  التي  الحياة  نسيج  إىل شبكة طرق  باإلضافة  أعاله،  الواردة  الخارطة  تعكس    129
وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. وتشتمل بعض هذه املشاريع عىل إعادة تأهيل طرق 

تثري الجدل واملشاكل، من قبيل طريق وادي النار وطريق املعرجات، إىل جانب الطرق الواقعة يف املناطق املترضرة من اإلغالق، مثل 

محافظة بيت لحم واملناطق الجنوبية الرشقية من محافظة رام الله. 

US funds ”apartheid“ road network in Israel ”)2010(“ :130  العنوان األصيل لهذه املقالة كام ورد يف اإلنجليزية هو
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الواقع، فقد ركز  التشييد عىل أرض  التي تثبت أن طرق نسيج الحياة كانت قيد  الدامغة  وعىل الرغم من األدلة 

البيان الذي أذاعته السلطة الفلسطينية عىل جوانب هامشية مل تقدم شيئًا ذي بال ملواجهة الوقائع التي وردت يف 

التقارير ذات الصلة. فبادئ ذي بدء، فإن الفكرة التي تقول بأن الخطة مل تكن تشتمل عىل إنشاء طرق جديدة، وإمنا 

تقترص عىل إعادة تأهيل الطرق الثانوية، هي بالتحديد األساس الذي تقوم عليه شبكة الطرق التي اقرتحتها حكومة 

إرسائيل، مثلام رأينا أعاله. وبحسب ما جاء عىل لسان أحد موظفي وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية، 

“فإن إعادة تعبيد الطرق وإعادة تأهيلها ما هي إال تعابري مجازية عن املصادقة عىل مشاريع الطرق التي تنأى 

الواقع، ال تكمن املشكلة يف  التي ال تنفك تشهد توسعاً محموماً”131. ويف  بالفلسطينيني عن مناطق املستوطنات 

إعادة تأهيل الطرق، وإمنا يف أن هذه املشاريع تنطوي عىل فرض اإلغالق التام عىل مقاطع حيوية من شبكة الطرق 

الفلسطينية يف نهاية املطاف. وثانيًا، يُعترب االحتجاج القائل بأن السلطة الفلسطينية هي صاحبة القرار يف الطرق 

التي تحتاج إىل التطوير بناًء عىل التقييم الذي تعّده اللجنة الوزارية التي شّكلتها لهذه الغاية يف العام 2004 قوال 

يجانب الدقة كذلك. فبعد أن فازت حركة حامس باالنتخابات الترشيعية يف العام 2006، متت إعادة تشكيل جميع 

اللجان القامئة، مبا فيها هذه اللجنة التي ترشف عىل الطرق. وهذا يعني أن اللجنة توقفت عن مزاولة عملها عىل 

مدى سنوات، ومل تلتئم مرة أخرى إال يف العام 132.2009 وفضاًل عن ذلك، فقد كان يتعني عىل السلطة الفلسطينية 

أن تعّد إسرتاتيجية شاملة للطرق ألنها تفتقر حتى هذا اليوم إىل خطة رئيسية لقطاع املواصالت )وزارة التخطيط 

والتنمية اإلدارية، 2010(. وأخريًا، فبالنظر إىل أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية هي من يتوىل املسؤولية عن بناء 

قدرات السلطة الفلسطينية يف مجال البنية التحتية الالزمة إلنشاء الطرق، باإلضافة إىل أنها هي الجهة الحرصية التي 

تُجري املفاوضات مع إرسائيل بشأن جميع مشاريع الطرق منذ بدايتها وبالنظر إىل سجلّها الحافل يف هذا املجال يف 

املنطقة133، فإن االدعاء القائل بأن هذه الوكالة ال تتدخل يف الخطط التي تعّدها السلطة الفلسطينية، سواء كانت 

تتعلق بالطرق أم بغريها، يفتقر إىل املصداقية. ومع ذلك، يرصح عدد من املهندسني العاملني يف وزارة األشغال العامة 

واإلسكان الفلسطينية بأن »الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تقرتح بني الفينة واألخرى مشاريع طرق تتناسب مع 

األهداف اإلرسائيلية«، وذلك تأكيداً عىل ما جاء عىل لسان سهيل خليلية يف هذا الشأن134. ومام يثري االهتامم أنه يف 

131  مقابلة مع أحد املهندسني العاملني يف وزارة األشغال العامة واإلسكان، رام الله، آب/أغسطس 2012. 

132  مقابلة مع أحد املسؤولني يف وزارة التخطيط، رام الله، آب/أغسطس 2012. 

133  مل تكن هذه هي املرة األوىل التي تُتهم فيه الوكالة بالتعاون يف تطوير شبكات البنية التحتية الالزمة للمستوطنات اإلرسائيلية 
Meron Ben- )  األرض الفلسطينية املحتلة. فقبل سنوات من انطالق ما يُعرف بعملية السالم يف أوسلو، أصدر مريون بنفيننستي 

البنك الدويل )WB Data Project(، تقريرًا تناول فيه  venisti(، رئيس بلدية القدس السابق وأحد كبار املدراء يف مرشوع بيانات 

األساليب التي عملت إرسائيل من خاللها عىل تحجيم األموال التي تقدمها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتحويلها إىل املشاريع 

التحتية اإلرسائيلية، من قبيل شبكات الطرق واملياه  البنية  العامة وشبكات  الكولونيالية واألشغال  التي كانت تتناسب مع املشاريع 

والرصف الصحي )WB Data project(. وعالوة عىل ذلك، وبحسب ما تفرتضه روي )Roy(، “طاملا استخدمت السلطات اإلرسائيلية 

املساعدات الخارجية - واملساعدات التي تقدمها الواليات املتحدة األمريكية عىل وجه الخصوص - من أجل تعزيز أهدافها السياسية 

واالقتصادية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك عىل نحو يحول دون تنفيذ إجراءات اإلصالح االقتصادي الرضورية وتكفل استمرار 

اعتامد الفلسطينيني عليها” )Roy, Geographies of Aid? – وهي دراسة غري منشورة بعد(.  

الخليل مبحافظة بيت لحم أو طريق  الذي يربط محافظة  الحال يف مشاريع من قبيل مرشوع طريق وادي سعري  134  وهذا هو 
املعرجات الذي يشكل طريًقا بدياًل عن طريق رقم )1(. ويرص مهندسون من وزارة األشغال العامة واإلسكان الفلسطينية عىل أن هذه 

الطرق تشكل جزًءا من محور املواصالت الشاميل-الجنويب والرشقي-الغريب البديل يف الضفة الغربية، والذي يجري العمل عىل تطويره 

عىل نحو يتواءم مع الخطط اإلسرتاتيجية التي وضعتها إرسائيل لتطوير شبكات البنية التحتية. مقابلة مع مهندسني يف وزارة األشغال 

العامة واإلسكان الفلسطينية، رام الله، آب/أغسطس 2012.
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الوقت الذي كانت فيه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية تتبنى موقف السلطة الفلسطينية نفسه فيام يتصل بانتقاد 

خطة الطرق واألنفاق، كانت الشكوك تساور هذه الوكالة حول وجود أي خطة إرسائيلية يف هذا الشأن يف األصل. 

وبحسب أقوال أحد كبار املسؤولني يف الوكالة، »ينتاب الناس القلق من أن خطة أعدتها إرسائيل بشأن ]الطرق[ 

ليست موجودة ]...[ فاليساريون يعتقدون بوجود مؤامرة تستهدف فصل الطرق اإلرسائيلية عن الطرق الفلسطينية، 

ولكن هناك الكثري من السفاسف التي ال تستحق التعويل عليها!«135 ويثري هذا األمر الدهشة بالنظر إىل أن الخطة 

اإلرسائيلية، مثلام رأينا فيام تقدم من هذه الورقة، كانت معروفة حق املعرفة يف أوساط املجتمع الدويل. ومل تكن 

سفارة الواليات املتحدة األمريكية يف تل أبيب مبنأى عن العلم بها كذلك، حيث نرُشت التقارير التي أشارت إىل 

أن نائب وزير الدفاع اإلرسائييل إفرايم سنيه )Sneh Efraim( قدم عرًضا موجزًا ملسؤويل السفارة حول ما كانت 

إرسائيل تنوي القيام به، وعىل وجه الخصوص تشييد شبكة من “الطرق التي تقوم يف أساسها عىل الفصل العنرصي” 

 .)Wikileaks, 2006(

ولغايات التوضيح، فمن الصعوبة عىل املرء أن ينكر األهمية التي تكتسبها الطرق البديلة بالنسبة إىل الحياة اليومية 

تنقلهم وسفرهم وتكفل  التي ال يستغنون عنها يف  الوسيلة  لهم  توفر  الشبكة  الفلسطينيني، ألن هذه  للمواطنني 

لهم تجاوز الحواجز التي تقيمها قوات االحتالل الكولونيايل اإلرسائييل وما يقوم به من تقطيع أوصال تجمعاتهم 

السكانية وسياساته التي تستهدف عزلها عن بعضها البعض. ومع ذلك، فمثلام رأينا أعاله، تنِبئ األساليب املتبعة 

يف تعبيد هذه الطرق وإعادة تأهيلها عن منطق يشوبه الخطأ: فهذا املنطق يتعامل مع االحتياجات الفلسطينية 

الفورية الناشئة عن السياسات الكولونيالية اإلرسائيلية املستفحلة، وهو ال يعالج األسباب الجذرية السياسية التي 

تقف وراء هذه املعضلة. وبناًء عىل ما تقدم، فإن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والسلطة الفلسطينية، ومن خالل 

املساعدات التي تقدمانها يف سبيل تطوير طرق نسيج الحياة، ال تعفي إرسائيل - بصفتها القوة القامئة باالحتالل - 

من التزاماتها بتقديم املساعدة والخدمات للسكان الفلسطينيني القابعني تحت نري احتاللها مبوجب أحكام القانون 

الدويل اإلنساين وقواعده فحسب، بل إنهام تتورطان كذلك - وبرصف النظر عن ُحسن نيتهام - يف متكني االستيطان 

الكولونيايل وشد أزره. 

االنتعاش االقتصادي وبناء الدولة 

إذا كان تخطيط شبكة طرق نسيج الحياة ومتويلها وتشييدها، بحسب ما نراه هنا، يشكل مامرسة من مامرسات 

التنظيم املكاين الذي يرمي إىل إعادة إنتاج املظامل االجتامعية واالقتصادية واملكانية، فال تقل شبكات البنية التحتية 

التي يجري العمل عىل إعادة تأهيلها يف فداحتها ورضرها عن هذه املشكلة. ونحول انتباهنا فيام ييل من هذه 

الورقة إىل األساليب املتبعة يف تطبيع طرق نسيج الحياة من خالل طقوس التنمية االقتصادية واملساعي التي أُطلقت 

بعد انتهاء االنتفاضة من أجل بناء الدولة الفلسطينية، وتضمينها يف هذه الطقوس كذلك. ففي الواقع، شّكلت هذه 

الطقوس عملية تكفلت بتحويل هذه البنية التحتية الكولونيالية إىل توصيف محايد ملختلف الرشوط املسبقة التي 

التحول  الفلسطينية. ونتيجة لذلك، عمل هذا  الدولة  النمو االقتصادي وإقامة  الوفاء بها من أجل تحقيق  ينبغي 

الداليل، الذي أفرزته سياسة املساعدات الدولية، من طرق نسيج الحياة إىل فكرة البنية التحتية )التي تُفهم عىل نحو 

فضفاض( عىل إخضاع املشاريع التي ترمي إىل تشييد شبكة طرق بديلة ومنفصلة للفلسطينيني للتحليل واألفكار 

االقتصادية التي تصب يف مساعي إقامة الدولة. وبهذه الطريقة، تحولت شبكات البنية التحتية إىل وسيلة للحديث 

135  مقابلة مع أحد مسؤويل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، تل أبيب، آب/أغسطس 2012. 
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عن رضورات التنمية دون حاجة إىل اللجوء إىل السياسة. وال يشدد هذا األمر عىل الغطاء التكنوقراطي والسيايس 

الذي يغلف مثل هذه اإلسرتاتيجيات فحسب، بل إنه يرِبز أيضاً األخطاء الفادحة التي تسرتشد بها أطراف التنمية يف 

 .)Le More, 2005:7( ”افرتاضها البدايئ والعام حول التقدم الذي يتوازى مع السالم واألمن والتنمية“

تطبيع اإلغالق 

متثَّل رد الدول املانحة عىل تصعيد السياسات الكولونيالية وسياسات اإلغالق اإلرسائيلية، عقب انتهاء االنتفاضة، يف 

تخصيص مبالغ طائلة من األموال، التي جاءت عىل شكل ُرزم من املساعدات، من أجل التخفيف من وطأة التدهور 

الذي طرأ عىل األوضاع يف األرض الفلسطينية املحتلة. فعوًضا عن مواجهة اإلغالق وغريه من السياسات اإلرسائيلية 

الوقت  الطارئة يف ذات  املساعدات  املذكورة »بالتحول إىل تقديم  املساعدات  التي تقدم  الدول  من األصل، رّدت 

الذي حاولت فيه املحافظة عىل غطاء الرتكيز عىل التنمية عىل املدى املتوسط ومتسكت بخطابها الذي يضع برامج 

الدولة« )Le More, 2005:14(. وبذلك،  إقامة  الذي يسعى إىل  الهدف األعم  التي ترعاها ضمن إطار  املساعدة 

واالجتامعية  الدميوغرافية  عراها  وتفسيخ  الفلسطينية  األرايض  أوصال  تقطيع  تجاهل  املانحة يف  الدول  تستمر  مل 

واالقتصادية والسياسية أو التقليل من شأن هذه املامرسات بصورة متعمدة ومقصودة، بل إنها عملت كذلك عىل 

أنها أفرغت  الشبكة  الفلسطينيني. وكان من شأن هذه  التي ترتكبها إرسائيل بحق  تقديم شبكة أمان لالنتهاكات 

الحاجة امللّحة إىل إيجاد حل سيايس يكفل تجاوز الوضع القائم “الجديد” من معناه. وتكمن املفارقة، التي تصيب 

لو مور )Le More( يف وضع يدها عليها، يف أنه عىل الرغم من أن “الوقائع التي فرضتها إرسائيل عىل األرض” باتت 

تجسد نكرانها للمساعي التي ترمي إىل إقامة الدولة الفلسطينية، فقد أرص املجتمع الدويل عىل عناده يف التمسك 

بفكرة اإلبقاء عىل “عملية سلمية” عقيمة مل يُعد منها أي طائل، وذلك من خالل تقديم مبالغ مل يسبق لها مثيل 

من املساعدات )يف العام 2005(. ويبدو هذا التناقض أكرث جالًء إذا ما نظرنا إىل املوقف الذي دأبت الدول املانحة 

الدراسة  الفلسطينيني وتنّقلهم. فمنذ  املواطنني  التي تفرضه إرسائيل عىل حركة  تبّنيه بشأن اإلغالق والقيود  عىل 

العام 1993 “االستثامر يف السالم” )Investment in Peace(، والتي أضحت تشكل  البنك الدويل يف  التي نرشها 

لم الذي يوجه تدخل الدول املانحة وعززت إبرام اتفاقيات أوسلو، إىل بروتوكول باريس االقتصادي واملشاريع  املعنْ

االجتامعية واالقتصادية الرئيسية التي شهدتها حقبة أوسلو، أجمعت كل الوثائق التي صدرت يف هذا الخصوص عىل 

رضورة تطوير بنية تحتية مالمئة لقطاع املواصالت وإزالة الحواجز والعوائق التي تحول دون حرية حركة األشخاص 

والبضائع باعتبارهام رشطًا مسبًقا لضامن نجاح مشاريع التنمية االقتصادية التي يطلقها الفلسطينيون وكفالة إقامة 

دولتهم التي تتسم بقدرتها عىل الحياة والبقاء. ومع ذلك، فعىل الرغم من هذا التشخيص الواضح ورسوخ نظام 

اإلغالق عىل مر السنني، فقد تخلفت الدول املانحة عن أخذ هذه الحقائق يف عني االعتبار، واألهم من ذلك أنها باتت 

تُحجم عن إدراج هذه املبادئ الكولونيالية ضمن السياسات التنموية التي تعّدها وتعمل مبوجبها. 

اتجاه متيل  النظر إىل رسوخ  الفصل العنرصي، وبصورة فعلية،  التي يجري إنشاؤها عىل أساس  لقد لفتت الطرق 

مبوجبه بعض الدول املانحة إىل املصادقة عىل نظام اإلغالق املفروض عىل األرض الفلسطينية املحتلة وتقطيع أوصالها 

وعزل التجمعات السكانية فيها عن بعضها البعض. وتزايد ميول بعض الجهات املانحة التي مل تكن متلك القدرة 

أو االستعداد لتحدي هذه السياسات ومجابهتها عىل الصعيد السيايس، كالوكالة األمريكية للتنمية الدولية والبنك 

الدويل، إىل اعتامد املنطق اإلرسائييل الذي يقوم عىل تقسيم األرايض الفلسطينية إىل بانتوستانات، باعتباره وسيلة 

ترمي إىل إحياء “مفاوضات السالم” التي امتدت عىل مدى عقد كامل وإضفاء املصداقية عليها. وعىل أرض الواقع، 
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السياسات اإلرسائيلية واالعتقاد  الذي نشأ عن  اإلحباط  ما تفرتضه سارة روي )Sara Roy(، فقد أفىض  وبحسب 

رسمية  صفة  إضفاء  إىل  الرئيسيني  واملانحني  “بإرسائيل  عنه،  العودة  أو  الكولونيايل  لالحتالل  حد  وضع  باستحالة 

بني سكانها ووضعهم  التواصل  وتفتيت عرى  الفلسطينية  األرايض  أوصال  تقطيع  إىل  تسعى  التي  اإلجراءات  عىل 

بها”  والتسليم  اإلجراءات  مأسسة هذه  إىل  باإلضافة  البعض،  بعضها  السكانية عن  تجمعاتهم  كانتونات وعزل  يف 

)2010:4(. وميكن وضع ما جرى من تعزيز هذا التحول نحو تطبيع اإلغالق والبنية التحتية التي تقرتن به )مبعنى 

طرق نسيج الحياة والحواجز العسكرية( يف إطار خطة فك االرتباط أحادية الجانب التي نفذتها إرسائيل، وعىل وجه 

التحديد يف إطار اتفاقية الحركة والعبور التي توسطت الواليات املتحدة األمريكية يف التوصل إليها وإبرامها )يف العام 

2005(. ويف الواقع، فقد جرى تصميم هذه االتفاقية لغاية وحيدة تتمثل يف التعامل مع مسألة اإلغالق والقيود 

املفروضة عىل الحركة بهدف تعزيز مبادرات التنمية االقتصادية وتحسني الوضع اإلنساين. ومن الجديد بالذكر أن 

هذه املبادرات برزت إىل حيز الوجود يف أعقاب خريطة الطريق التي أصدرتها اللجنة الرباعية الدولية، حيث شكلت 

املصادقة الرسمية عىل نية إرسائيل بشأن االحتفاظ باملستوطنات الكولونيالية الكربى والبنية التحتية املتصلة بها يف 

الضفة الغربية كجزء من أي اتفاقية سالم تتوصل إليها مع الفلسطينيني – وقد كانت هذه هي املجاالت التي تبنتها 

غالبية الدول املانحة من أجل ضامن انتعاش االقتصاد الفلسطيني وإصالح املؤسسات الفلسطينية وتعزيز الجهود 

التي ترمي إىل إقامة الدولة الفلسطينية عىل مدى السنوات القادمة. 

تحويل البنية التحتية لإلغالق إىل مسألة تكنوقراطية ال صلة لها بالسياسة 

تحتل اتفاقية الحركة والعبور أهمية خاصة ألنها حولت نظام اإلغالق والقيود املفروضة عىل الحركة والبنية التحتية 

املرتبطة بها إىل مسألة فنية ال دخل للسياسة بها )انظر Ferguson, 1990; Li, 2007(. وبالتوازي مع ذلك، اشتملت 

هذه االتفاقية عىل إجراءين متزامنني تكّفال بتطبيع نظام اإلغالق يف أوساط أطراف التنمية، يف ذات الوقت الذي 

صّنفا فيه طرق نسيج الحياة والحواجز العسكرية باعتبارهام معامل أصيلة من معامل اقتصاد السوق الذي بدأ يتشكل 

ومنحتها  إرسائيل  ساقتها  التي  “األمنية”  الرشوط  املذكورة  االتفاقية  وضعت  آخر،  جانب  ومن  االحتالل.  ظل  يف 

األفضلية عىل حرية الفلسطينيني يف الحركة والتنقل، ناهيك عن حقوقهم األساسية األخرى. ويف هذا املقام، تنص 

اتفاقية الحركة والعبور عىل أنه “مبا يتامىش واحتياجات األمن االرسائييل ولتسهيل حركة الناس والبضائع عرب الضفة 

قامئة  لوضع  املتحدة  والواليات  ارسائيل  بني  املتواصل  العمل  ترسيع  سيتم  الفلسطينية  الحياة  معاناة  من  وللحد 

بالعوائق التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر املستطاع” )2005(. ومن باب املصادفة 

أن هذا اإلجراء الذي يرمي إىل تحقيق التوازن بني احتياجات األمن االرسائييل وتسهيل حركة الناس والبضائع هو 

نفسه الفرضية التي يقوم برنامج نسيج الحياة عىل أساسها، مثلام الحظنا ذلك فيام تقدم من هذه الورقة. وبهذه 

الطريقة، فلم يقترص األمر عىل أن بقيت حركة املواطنني الفلسطينيني خاضعة للسياسات الكولونيالية اإلرسائيلية 

فحسب، بل إن هذه االتفاقية أدلت بدلوها يف التوفيق واملواءمة بني اإلجراءين املذكورين. وبحسب ما افرتضه البنك 

الدويل يف التقارير التي أصدرها يف سياق متابعة العمل عىل تنفيذ اتفاقية الحركة والعبور، “يُعترب الهدفان املتالزمان 

بشأن ضامن األمن اإلرسائييل وتحسني حركة الفلسطينيني متوامئني عىل املدى القريب” )2006:1(. ومن جانب آخر، 

سعت هذه االتفاقية إىل التوفيق بني متطلبات التنمية االقتصادية التي تحتاجها فلسطني ونظام اإلغالق الذي تفرضه 

إرسائيل من خالل تحسني هذا النظام نفسه وتطويره، دون إزالته أو تقويضه. فوفًقا ملا جاء يف تقارير البنك الدويل، 

“ال ميكن استعادة النشاط االقتصادي إذا مل يُتح املجال لحركة األشخاص ونقل البضائع وبدرجة مقبولة من الكفاءة” 

الحديثة  اإلدارة  أساليب  “اعتامد  الكفاءة من خالل  بأنه ميكن تحقيق هذه  البنك  افرتض  السابق(. وقد  )املصدر 
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وتقنيات التفتيش الجديدة ]التي[ تسمح بإنشاء نظام يوفر مستويات متقدمة من األمن إلرسائيل وتضمن فعالية 

التبادل التجاري” )املصدر السابق، ص. 4(. ونتيجة لذلك، أفىض العمل عىل تنقيح نظام اإلغالق بغية إرساء الدعائم 

الالزمة الستقرار االقتصاد الفلسطيني - وذلك من خالل تحديث الحواجز العسكرية وتحديث إجراءات النقل من 

شاحنة إىل شاحنة وإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية الالزمة لقطاع النقل واملواصالت - إىل خلق حلقة وثيقة بني 

اإلجراءين املذكورين، ناهيك عن تطبيع اإلجراءات البريوقراطية والبنية التحتية التي يقوم نظام اإلغالق عليها. وقد 

انتهى املطاف باملامرسة التكنوقراطية، التي كان من املقرر أن تعمل عىل إزالة القيود املفروضة عىل الحركة، إىل 

تفريغ نظام اإلغالق من معناه السيايس وحّول هذه القضية األساسية إىل شأن اقتصادي محض. ويف نهاية املطاف، 

وبحسب ما يفرتضه صايغ، كانت اتفاقية الحركة والعبور متثل “أكرث املحاوالت املتطورة واملفصلة التي سعت إىل 

اإلبقاء عىل جوهر التوجه الدويل الراسخ، يف ذات الوقت الذي عملت فيه ضمن إطار األمن اإلرسائييل العام وسيطرة 

 .)Sayigh, 2007:10( ”إرسائيل عىل األرض وإحكام قبضتها اإلدارية عليها

حالة  الغربية  الضفة  يف  والتنقل  الحركة  لتحسني  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  أطلقتها  التي  املشاريع  تشكل 

تستحق الدراسة ألنها تتواءم بحذافريها مع املنطق املزدوج الذي جاءت به اتفاقية الحركة والعبور – وهو املنطق 

إلقامة  املبذولة  واملساعي  الفلسطيني  االقتصاد  انتعاش  آفاق  وبني  بينه  والتوفيق  اإلغالق  تطبيع  عىل  يقوم  الذي 

الدولة الفلسطينية املستقلة. وفيام يتصل بطرق نسيج الحياة، فمام يثري االنتباه أن نرى أن الطابع السيايس الذي يثري 

الجدل لهذا املرشوع بات يتالىش بصورة تدريجية بعد أن تم إدراجه ضمن الخطاب والربامج التي تعتمدها الوكالة 

 .)Infrastructure Needs Project INP( يف الخطة الرئيسية التي وضعتها بشأن مرشوع احتياجات البنية التحتية

وميثل هذا املرشوع، الذي أطلقته الوكالة خالل العام 2008 وتعهدت برصد موازنة تفوق مليار دوالر لتنفيذه، خطة 

شاملة لتطوير شبكات البنية التحتية - مبا فيها شبكات الطرق واملياه والرصف الصحي. ويسعى هذا املرشوع إىل 

“دعم الحكومة الفلسطينية املعتدلة من خالل إعادة تأهيل شبكات البنية التحتية القامئة وبناء الشبكات الجديدة 

التي تحتاجها الدولة الفلسطينية التي تتميز بقابليتها للحياة والبقاء” )USAID, 2010b:1(. ومبا أن برنامج طرق 

التحتية،  البنية  التي يشملها مرشوع احتياجات  النقل واملواصالت  الحياة كان يندرج ضمن مشاريع قطاع  نسيج 

وتخفيها  بل  األصلية،  غايته  عن  جوهرياً  اختالفاً  تختلف  جديدة  وخصائص  بصفات  الربنامج  هذا  وسم  تم  فقد 

وتعمي عليها. وبهذه الطريقة، ميكن النظر إىل طرق نسيج الحياة يف ضوء األهداف املدروسة التي حددتها الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية للبنية التحتية الالزمة لتشييد شبكات الطرق يف إطار أعم وأشمل. وبعبارة أخرى، يسعى 

هذا الربنامج إىل تسهيل حركة وعبور األشخاص والبضائع، ومساندة العمل عىل تنمية االقتصاد املستدام، وتشييد 

شبكة طرق تتسم برتابط أجزائها وتواصلها مع بعضها البعض وتحسني جودة حياة الفلسطينيني يف الضفة الغربية 

للتنمية  األمريكية  الوكالة  تساهم  التي  الوحيدة  الوسيلة  الطرق  هذه  تشكل  فال  ذلك،  ومع   .)USAID, 2013(

الدولية من خاللها يف تقديم التربيرات املادية والرمزية لإلبقاء عىل نظام اإلغالق الذي تفرضه إرسائيل عىل األرض 

الفلسطينية املحتلة. 

وفضالً عام تقدم، تستثمر الوكالة قدًرا هائاًل من املوارد املالية والفنية يف تحديث الحواجز العسكرية اإلرسائيلية 

والبنية التحتية املرتبطة بها داخل الضفة الغربية وعىل طول حدودها مع إرسائيل، وذلك بناًء عىل توصيات البنك 

الدويل وعىل أساس من التنسيق الوثيق مع برنامج نسيج الحياة الذي طرحه الجرنال شبيغل136. وتقدم هذه املشاريع، 

136  تضم املشاريع التي يجري العمل عىل تنفيذها يف الضفة الغربية الطريق الذي يصل إىل حاجز قلنديا العسكري يف منطقة رام الله 
وحاجز »الكونتيرن« يف محافظة بيت لحم. وتشمل املشاريع املقامة عىل حدود الضفة الغربية حاجز حوارة العسكري. 
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التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبرشوع طرق نسيج الحياة، عىل أنها مشاريع “ترتبط بالحركة التجارية” الفلسطينية وعىل 

أن الغاية منها تتمثل يف تسهيل تدفق البضائع وحركة األشخاص مبوجب املبادئ التي تنص عليها اتفاقية الحركة 

Palestinian Integrated Trade Ar- )االعبور. ويُعترب مرشوع الرتتيبات املتكاملة للتبادل التجاري يف فلسطني 

rangements )PITA(( من جملة الشواهد الجلية يف هذا املضامر. فقد طُرحت هذه الرتتيبات باعتبارها رزمة 

إىل  الفلسطينية  التجارية  التدفقات  وأمن  كفاءة  وترية وضامن  “ترسيع  بهدف  الفلسطينيني  إىل  م  تقدَّ مساعدات 

الضفة الغربية وغزة ومنهام إىل الخارج” )USAID, 2005(. ومن الناحية العملية، قدم هذا املرشوع، الذي وردت 

املزاعم بأنه فُرض عىل السلطة الفلسطينية137، للحكومة اإلرسائيلية املساعدات الفنية والتقنيات املستخدمة عىل 

املعابر الحدودية - وال سيام أجهزة مسح وتفتيش الحاويات البحرية )container scanners( - بهدف اإلرشاف عىل 

مرور البضائع التجارية الفلسطينية عىل املعابر الحدودية الرئيسية مع األرايض الفلسطينية. وقد بلغت قيمة هذه 

املساعدات التي قدمتها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلرسائيل يف هذا املجال ما مجموعه 50 مليون دوالر. ويف 

الواقع، فلم يُفِض هذا الترصف إىل تعزيز وجود الحواجز العسكرية فحسب، بل إنه أضاف عبئاً أمنياً آخر تسبب 

يف زيادة تعقيد اإلجراءات املرهقة التي تطبقها السلطات اإلرسائيلية عىل املعابر الحدودية، والتي تتسم بتكاليفها 

الباهظة وال تعامل الفلسطينيني عىل نحو يحفظ كرامتهم اإلنسانية )Thagdisi-Rad, 2010(. وباعتامد هذا التوجه 

املحدد يف آليات التبادل التجاري، متت إعادة وضع شبكات البنية التحتية يف نطاق اقتصاديات التجارة عىل نحو 

مينح األولوية للمخاوف األمنية اإلرسائيلية ويقدمها عىل تحقيق االنتعاش االقتصادي الفلسطيني )املصدر السابق(. 

ومع ذلك، تُعترب هذه املحاوالت التي ترمي إىل إصالح املعابر الحدودية زائدة وال حاجة لها يف الحاالت التي ال ميكن 

فيها دخول البضائع أو األشخاص أو خروجهم من األرايض الفلسطينية بسبب نظام اإلغالق الداخيل والخارجي الذي 

تتحكم فيه السلطات اإلرسائيلية بصورة عشوائية وتخضع إجراءاته ألهوائها ومزاجها. وبناًء عىل ما تقدم، فليست 

هذه املشاريع، ومن جملتها مرشوع الرتتيبات املتكاملة للتبادل التجاري يف فلسطني، سوى وسيلة تستهدف تيسري 

إجراءات االحتالل، وهي مشاريع تبتعد كل البعد عن كونها أداة من أدوات التنمية. 

محاكاة املساعي التي ترمي إىل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 

إذا كانت االعتبارات االقتصادية هي ما يوجب تطبيع البنية التحتية املتصلة بنظام اإلغالق يف نظر الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية والبنك الدويل، فبالنسبة إىل السلطة الفلسطينية ميكن املصادقة عىل مشاريع تثري الجدل، كمرشوع 

طرق نسيج الحياة، باعتبارها محاوالت ترمي إىل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وتتيح لها بسط سيادتها عىل 

البانتوستان التابع لها من خالل طقوس بناء الدولة وما تقرتن به من تطوير شبكات بنيتها التحتية. فبالفعل، بات 

العمل عىل إصالح البنية التحتية الخاصة بالطرق وإعادة تأهيلها وتشييدها يضطلع بدور مل يفتأ يتصاعد ويرُبز يف 

برنامج عمل السلطة الفلسطينية عقب انتهاء االنتفاضة. وتعكس خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية هذا التوجه، 

واملاء،  والكهرباء  كالطرق  السليمة،  التحتية  البنية  شبكات  تطوير  يؤديه  الذي  املحوري  الدور  عىل  تشدد  حيث 

باعتبارها عامد االقتصاد وتيرس للحكومة إحراز التقدم نحو تنفيذ أجندة سياستها الوطنية بحذافريها )انظر خطة 

اإلصالح والتنمية الفلسطينية 2007، 2011(. وتفرتض هذه الخطة بأن خلق “الوقائع الفلسطينية عىل األرض”، وذلك 

عىل شاكلة املؤسسات وشبكات البنية التحتية التي تتميز بكفاءتها، سوف يضمن تحقيق النمو يف جميع القطاعات 

التي ترعاها الحكومة وييرس العمل عىل إقامة الدولة العتيدة. وبحسب ما جاء عىل لسان رئيس الوزراء السابق 

إقامة  عىل  الفلسطينية  الحكومة  عمل  يتمحور  فياض،  سالم  الفلسطينية  والتنمية  اإلصالح  لخطة  املدبر  والعقل 

137 مقابلة مع مستشار سبق له أن عمل لدى الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رام الله، آب/أغسطس 2012. 
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شبكات البنية التحتية ومؤسسات الدولة حول »قوة األفكار التي ترُتجم إىل وقائع عىل األرض – بحيث تأخذ املساعي 

الفلسطينية املستقلة من مفهوم مجرد إىل واقع ملموس« )Fayyad, 2010(. وعىل  الدولة  إقامة  التي تستهدف 

الرغم من هذه املُثل العليا التي تواجهها الوقائع املرة التي يفرضها االحتالل وعالقات القوة التي تفتقر إىل التوازن 

أو التجانس، فقد انتهى املطاف بالسلطة الفلسطينية إىل تبّني منطق يسعى إىل التكيف مع الظروف التي يفرضها 

االستيطان الكولونيايل وتحسينها بحيث تتواءم مع بعض املشاريع التي تنص خطة اإلصالح والتنمية عىل تنفيذها. 

وهذا هو الحال يف برنامج “تحسني شبكة الطرق” الذي يركز عىل إعادة تأهيل شبكة الطرق الفلسطينية من خالل 

إدراج طرق نسيج الحياة فيه، من قبيل طريق وادي النار املشؤوم. وكام هو حال الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

تعمل السلطة الفلسطينية عىل إخفاء الطابع السيايس الذي يغلف هذه الطرق باعتبارها أصوالً تتكفل برفع مستوى 

النمو االقتصادي أو خلق  االزدهار والرخاء عىل املستوى الوطني، أو االرتقاء بنوعية حياة املواطنني، أو استعادة 

البيئة املواتية لتنمية القطاع الخاص )خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، 2007(. ومع ذلك، فال تَُعّد الطرق الحالة 

الوحيدة التي اضطُّرت السلطة الفلسطينية فيها إىل تقديم مصادقتها الرسمية عىل مشاريع البنية التحتية املرتبطة 

باملستوطنات، والتي تعمل عىل تقويض أي إمكانية إلقامة الدولة الفلسطينية املستقلة والتحرر من االحتالل. ففي 

واقع األمر، تكّفل إطار أوسلو بتيسري هذه املامرسات يف جملة من الحاالت، من قبيل املصادقة عىل مشاريع البنية 

.)Selby, 2013( التحتية املائية التي متّكن املستوطنات الكولونيالية من التوسع عىل حساب األرايض الفلسطينية

إن توظيف السمة الرمزية واملادية التي تكتسيها شبكات البنية التحتية وتشويهها يبني لنا أن املصادقة عىل طرق 

نسيج الحياة قد تحولت إىل وسيلة تثري التناقض والتعارض بني جهود “التنمية” والكفاح ضد االحتالل من جانب. 

ومن جانب آخر، تشري هذه املصادقة إىل الهوس الذي يدفع السلطة الفلسطينية إىل الظهور مبظهر “حقيقي” من 

خالل متثيل املساعي التي ترمي إىل اعتامد سياسات الدولة، التي تَعترب أنها تتواءم مع “القواعد” الدولية، مام ميهد 

لها نيل االعرتاف املحيل والدويل بها حال إقامتها. وبالتايل، ال ميثل إضفاء الصفة الرشعية عىل طرق نسيج الحياة 

والبنية التحتية املرتبطة بنظام اإلغالق وسيلة للتغطية عىل السياسات الكولونيالية العنرصية التي تستهدف تقطيع 

الفلسطينية  الجيوب  أن  إىل  لإلشارة  يائسة  محاولة  تجسد  إنها  بل  فحسب،  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  أوصال 

 ،)Transkei( ترانزيك  بانتوستان  أفريقيا مثل  كانت منترشة يف جنوب  التي  البانتوستانات  املعزولة، كام هو حال 

قد “اكتسبت “املرافق الحديثة” التي تم تشييدها وتلقى الفلسطينيون التدريب عىل تشغيلها وإدارتها من خالل 

املشاريع املرموقة والقواعد الحديثة” )Jones, 2002:39(. وكام دأب فياض عىل القول، “عندما نجرب العامل أجمع 

عىل التفكري يف أننا مستعدون إلقامة دولتنا - بأنها تبدو شبيهة بالدولة وبأن هناك إجراءات حكومية وبنية تحتية 

- يكون اليشء الوحيد الذي يبقى علينا التعامل معه حينئذ هو إنهاء االحتالل” )Sanders, 2011(. ويشدد هذا 

املوقف عىل أن السياسة تُعترب مبثابة إلهاء ال يعود بالفائدة عىل عمل مبادرات التنمية، مبعنى السياسة باعتبارها 

كلمة قذرة تُستخدم يف سياق االحتالل العسكري. وفضالً عن ذلك، ال يعزز اإلميان بالطقوس العامة التي تواكب 

بناء الدولة التناقضات القامئة بني أهداف التنمية التي وضعتها السلطة الفلسطينية واألوضاع االستيطانية الهيكلية 

القامئة عىل األرض، بل إنها تزيد أيضاً من رقعة انسالخها عن أبناء شعبها واتساع الهوة بينها وبينه. ويف واقع األمر، 

الشعب  أبناء  من  العديد  حياة  تحسني  التحتية” يف  البنية  قطاع  الوطنية يف  “اإلنجازات  أسهمت هذه  لو  فحتى 

الفلسطيني عىل املدى القصري، فإن املوقف السيايس ينظر بعني الشك والريبة إىل هذه املشاريع عىل أرض الواقع. 

انظر، مثالً، إىل األقوال التالية التي جاءت عىل لسان بعض املواطنني والتي تحمل دالالت قاطعة يف طياتها: “السلطة 

الفلسطينية تعبّد الطريق إىل تقرير املصري باألسفلت”، أو “نحن منلك شبكات الرصف الصحي، وكل ما تبقى هو 

 .)Kanafani, 2011( ”السيادة”، أو “شوارع رام الله مرصوفة بحجارة ِبيض، من يحتاج إىل القدس؟
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الفصل  التي تقوم عىل  الطرق  ثار حول  الذي  الجدال  التي تغذي  الدولة  التنمية وبناء  هذا هو مجموع طقوس 

تلك  وتبني  الفلسطيني.  السياق  يف  التنمية  لفضاءات  والرمزية  املادية  الجوانب  ترِبز  والتي  أساسها  يف  العنرصي 

املحاوالت التي تبذلها أطراف التنمية الوطنية والدولية يف سبيل تطبيع طرق نسيج الحياة بأن هذه املحاوالت ال 

تصوَّر عىل نحو خادع باعتبارها رموزًا للتقدم الذي يتساوق مع إنجاز مشاريع التنمية وتحقيق النمو االقتصادي 

فحسب، بل يُنظر إىل تطبيعها كذلك عىل أنه يشكل مصدًرا للقوة والرشعية، وعىل أنه شكل يرِبز “الدولة وهي يف 

طور البناء”. واألهم من كل ذلك أن املصادقة الرسمية عىل هذه املشاريع يضفي يف نهاية املطاف الصفة الرشعية 

عىل السياسات الكولونيالية التي تنفذها إرسائيل يف األرض الفلسطينية املحتلة وتعززها وترسخها. وبناًء عىل ذلك، 

ومثلام يفرتض كريستوفر باركر )Christopher Parker(، فإن منح املساعدات، ونضيف نحن إليها تنفيذ مشاريع 

التنمية الوطنية عىل نحو ال يلتزم مع القواعد النزيهة “ال يؤدي إال إىل تعزيز العمل عىل إضعاف الفلسطينيني تحت 

فيه إرسائيل إىل تحقيق مصالحها  الذي تسعى  الوقت  القصري، يف ذات  املدى  يتحقق عىل  الذي  االستقالل  شعار 

اإلسرتاتيجية املتمثلة يف فرض سيادتها عىل األرض وعىل مواردها”. وتكمن املفارقة، بحسب ما يفرتضه باركر، “يف أنه 

من أجل ضامن استدامة عملية يُزعم أنها تفيض إىل بناء دولة فلسطينية، فإن التكتيكات التي توظَّف من أجل تعزيز 

 .)Parker, 1999:226( ”استدامة هذه العملية تقوض قدرة تلك الدولة عىل ضامن بقائها هي نفسها يف املستقبل

النتائج والتوصيات 

استعرضت هذه الورقة إطاراً الستكشاف الطابع الذي يفتقر إىل املساواة وتلفه صبغة عنرصية يف تطوير شبكات 

الذين  للنقاد  انتباهها  فيه  أولت  الذي  الوقت  يف  وذلك  املعارص،  الكولونيايل  االستيطان  سياق  يف  التحتية  البنية 

االلتفات إىل  التحتية دون  البنية  التنمية وأدبياتها تركز - وعىل نحو ضيق - عىل شبكات  بأن دراسات  يفرتضون 

عالقات القوة التي تُستثمر فيها هذه الشبكات، باإلضافة إىل أولئك الذين يدعون إىل إيالء قدر أكرب من االنتباه 

 .)Banivanua Mar and Edmonds, 2010( الستكشاف الطبيعة املكانية التي متيز االستيطان الكولونيايل وتعرّفه

وهذا السياق قد يكون هو الوحيد الذي يخضع لشكل من أشكال االستيطان الكولونيايل ويتلقى الدعم من مجموعة 

واسعة من األطراف املعنية بالتنمية ومن املؤسسات املالية من أجل ضامن استدامته ودفعه إىل إعادة إنتاج نفسه 

عىل أرض الواقع. فلو كانت الفكرة املبتكرة واإلبداعية التي ساقتها اتفاقيات أوسلو، حسب افرتاض نيفي غوردون 

)Neve Gordon(، تكمن يف نقل املسؤولية التي يتحملها االحتالل إىل إدارة وطنية )Gordon 2008(، فال يقل 

الدول والجهات املانحة من أجل  ائتالف واسع مع  فعاليًة وكفاءًة عن ذلك ما قامت به إرسائيل من الدخول يف 

منحها غطاًء من الرشعية واملوارد املالية السخية التي عززت عملها الدؤوب عىل نزع ملكية السكان الفلسطينيني 

وحرمانهم من مقدراتهم وحقوقهم. 

فمن خالل إعادة بناء مكونات طرق نسيج الحياة يف الضفة الغربية، بينت هذه الدراسة أن هذه الشبكة تنطوي 

الدراسة يف  نطاقها وفحواها. كام حققت هذه  أعم وأشمل يف  إجراءات جيو-سياسية وجيو-اقتصادية  عىل رزمة 

قدرة هذه الشبكة عىل االلتزام برؤية تنموية بالنظر إىل أن الحالة التي استعرضناها فيها تثبت أنها تنتج أمناطًا من 

العزل العنرصي عىل أرض الواقع. وبناًء عىل ذلك، تبني هذه الورقة بأن األساليب املعتمدة يف تضمني هذه الطرق يف 

مامرسات التنمية وخطابها، والتي تتمحور يف بنيتها حول روايات ُمحكمة عن تحقيق النمو االقتصادي والسالم وبناء 

الدولة، هي يف واقع حالها روايات تشوه الوقائع املادية التي ينطوي عليها الخضوع لالستيطان الكولونيايل وتربرها 

وترسخها. ومن خالل الكشف عن االفرتاضات واملقدمات املادية والرمزية التي تقف وراء تطوير شبكة طرق نسيج 
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الحياة، ترسم هذه الورقة صورة واضحة لـ”هندسة عالقات القوة” التي تشكل هذه الشبكات. وتتسم هذه العالقات 

بتعقيدها وباكتسابها صفة طارئة )Massey, 1993(. كام تبني هذه الدراسة بأن تلك العالقات هي نتاج للوساطة 

بني املصالح واملطالب التي تفرضها مجموعة واسعة من األطراف املعنية - التي متارس تأثريها ونفوذها عىل الوقائع 

الجغرافية الفلسطينية وتعيد تشكيلها. وهذا ال مييط اللثام عن مدى تورط مشاريع التنمية الدولية والوطنية يف 

تشكيل االستيطان الكولونيايل فحسب، بل يبني لنا كذلك أن هذا النوع من االستيطان ال يُعترب نتاجاً لخطة متوازية 

يعّدها طرف واحد، وإمنا هي عبارة عن عملية طارئة تتأت من اجتامع أفعال متحولة وانتهازية نابعة من املصالح 

السياسية واالقتصادية الذاتية. إن تحذيرًا من قبيل ما تطرحه هذه الورقة يسمح لنا باالنتقال إىل ما وراء الروايات 

التي تقلل من شأن الدور الذي تضطلع به أطراف معينة يُنظر إليها عىل أنها حيادية أو عىل أنها تسعى إىل تعزيز 

املصالح الفلسطينية عىل نحو يثري أسئلة حاسمة إىل إخضاع تلك األطراف إىل املساءلة واملحاسبة عن أعاملها. 

ونحن يحدونا األمل بأن نكون قد ساهمنا بالتوصل إىل فهم أفضل للتحديات السياسية املعارصة التي تواجه مساعي 

التنمية التي تشهدها فلسطني من خالل هذه الدراسة النقدية التي سلطنا فيها الضوء عىل مشاريع البنية التحتية، 

لاًم مركزيًا من معامل مشاريع التنمية ومبادراتها. وبذلك، مل تبني دراسة الحالة التي ضّمّناها يف هذه  التي تشكل معنْ

الورقة بأن مشاريع معينة تفرز آثاًرا إيجابية قصرية األمد ومن شأنها أن تعزز ما ترمي إليه السياسات الكولونيالية 

من تفتيت الكينونة السياسية الفلسطينية عىل املدى الطويل فحسب، بل تسعى كذلك إىل التشديد عىل الجوانب 

األعم التي يشملها املرشوع التنموي الفلسطيني. وعىل وجه الخصوص، بينت هذه الورقة أن انعدام املساواة يف 

املجاالت االجتامعية واالقتصادية واملكانية، والتي جرى تضمينها يف بنية اتفاقيات أوسلو، قد جرى توطينها وتأصيلها 

الطرق  بيان  إىل  الورقة  هذه  املطاف، سعت  نهاية  ويف  الغربية.  الضفة  يف  التنمية  فضاءات  من خالل  وإجالؤها 

التي يستحرض فيها االستيطان الكولونيايل مشاريع التنمية باعتبارها وسيلة لغرس نفسه يف اإلقليم الذي يستوطنه 

وعىل نحو يسمح له بأن يضفي صفته عليه. وبعبارة أخرى، بينت هذه الورقة كيف يتم تحويل التنمية إىل نتيجة 

منطقية مرتتبة عىل االستيطان الكولونيايل. ومع ذلك، ال يكمن الهدف الذي تسعى إليه هذه الورقة يف رفض التنمية 

 Wainwright,( ”ال نستطيع أن نرفض التنمية“ ،)Wainwright( مبجملها، ألننا بحسب ما جاء عىل لسان ويرنايت

2008:10(، وإمنا ينصب هدفنا عىل معالجة املشكلة التي يفرزها االلتباس الذي يهيمن عليها والتفاؤل الذي يحمله 

البعض يف هذه اآلونة حول األشكال الحالية من مشاريع التنمية واإلمكانيات التي ميكن أن توفرها يف ظل نظام 

استيطاين كولونيايل طال أمده. 
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الليربالية الجديدة والتنمية الفلسطينية: تقييم وبدائل

توفيق حداد

ملخص

النيوليربالزم )الليربالية الجديدة( عبارة عن مصطلح موسع يصف رزمة من األفكار واملامرسات التي نشأت يف كنف 

بنيان االقتصاد الكينزي )نسبة إىل كينز(، وبعد انهيار املعسكر الرشقي ونشوء النظام العاملي ذي القطب الواحد 

الذي تهيمن عليه الواليات املتحدة وحلفاؤها واملؤسسات املالية الدولية التابعة لها.

عىل  يجمع  بينام  معني  واجتامعي  وسيايس  اقتصادي  نظام  تجاه  املفاهيمية  الرؤى  من  مزيجاً  يجمع  جهة  فمن 

الجانب اآلخر السياسات املعاشة واملامرسات املصاحبة لها التي يتم تنفيذها عرب عنارص تتمركز يف مؤسسات تقوم 

بتحويل التنظيم املادي وغري املادي لإلنتاج وأطرها وأساليب الحياة السابقة لها.ما يجعل املامرسة النيوليربالية يف 

نهاية املطاف شكال متقدما من أشكال الرأساملية املعارصة التي تعمل كآلية للتسجيل االقتصادي واالجتامعي الذي 

يستخرج أشكاالً من الريع حسب املصالح السائدة واملصالح الفرعية للمنتمني له والقامئني عليه.

يستكشف هذا البحث تغلغل املفاهيم املتبلورة لليربالية الجديدة يف النظام السيايس الفلسطيني املعارص وخطة 

وأهدافها  الوطني  التحرير  األفكار عىل حركة  تلك  بتبعات  املتعلقة  املشكلة  كام سيطرح  اعتمدها.  التي  التنمية 

التاريخية بينام ينعكس بشكل أكرب هذا التحليل عىل املستوى االقتصادي والسيايس واالجتامعي.

ومن جهة أخرى، سوف تسعى هذه الورقة إىل تعقب الشكل الذي ميكن أن يكون عليه النهج التنموي البديل، من 

خالل تحدي اإلطار الحاضن والفرضيات الكامنة والسياسات واألولويات العامة ملحور التنمية الفلسطيني الحايل.

 االقتصاد السيايس لليربالية الجديدة

قد تكون  التجربة الفلسطينية مع الليربالية الجديدة عصية عىل التحليل ولكن ال بد من إجراء هذا  التحليل بسبب 

الفلسطينية املحتلة، وبخاصة يف  التجربة يف األرايض  التي تجسدت فيها  تلك الطريقة املتهورة والتجريبية تقريباً 

الضفة الغربية يف ظل املسار الذي تبنتُه حكومة أبو مازن/ فياض. لقد فرضت هذه التجربة عىل الواقع الفلسطيني 

بحيث تزامنت مع أجندة الحراك من  أجل التحرر  الوطني الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية بحيث يقترص 

تنفيذها )أي التجربة( يف مناطق الحكم الذايت الفلسطيني الذي يظل حكامً اسمياً بدون تحديد اختصاصه  املكاين 

يف ظل السلطة الفلسطينية.

 ويخلق هذا الوضع سياقاً فريداً من نوعه يستحق الدراسة عن جدارة. ففي كل الحلبات التي فرضت فيها تلك 

الليربالية الجديدة كان االستقالل السيايس والسيادة  الجغرافية عىل األرايض التي يتم فرضها فيها رشطا مسبقا حتميا 

ليك يبدأ تنفيذ تلك السياسات أصال، حتى وإن كان النقد يوجه لتلك السياسات ذاتها عىل أنها تقوض تلك السيادة 

وتقلل من سلطتها. ولكننا ال نجد وضعا كهذا يف األرض الفلسطينية املحتلة، بل نجد سياقا يقبع فيه الفلسطينيون 

تحت احتالل استعامري يشهد عىل رزمة أكرث تعقيدا من الدينامكيات. أي أن سياسات الليربالية الجديدة الفعلية 

التي نجدها عىل املحك يف هذا السياق بخصوص السياسات االقتصادية وبنى الحكومة واملؤسسات التي يتم تنفيذها 

من خالل أجهزة السلطة الفلسطينية تشكل بعدا فريدا لتجسيد الليربالية الجديدة وهو بعدا ال ميكن قراءته مبعزل 

عن الدينامكيات الدائرة عىل املستوى املحيل )فلسطني/ إرسائيل( واإلقليمي )الرشق األوسط وجنوب أفريقيا(.
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إذا ما أردنا تجزئة الطريقة التي ترسبت فيها الليربالية الجديدة إىل حلبة االقتصاد الفلسطيني، وإذا ما حاولنا وضع 

توجهات السياسة النظرية والتطبيقية التي ميكنها أن تشكل بديال عن تلك السياسات فإن هذا يقودنا إىل الكشف 

املتأين عن التفسريات النظرية والتاريخية والسياسية التي توجهها السياسات والتي مل يقم حتى اآلن أي بحث ميداين 

بتوثيقها أو حتى فضحها بشكل شامل. يف واقع األمر فإن نقاش هذه الليربالية الجديدة بشكل عام ومناقشة وضعها 

يف املنطقة العربية متأخر عن أي من األعامل الفكرية البحثية األخرى رغم أن تلك املنطقة مرسح ساخن لتطبيق 

تلك األفكار. هذا وقد أسهم تفجر “الربيع العريب” يف شتاء 2011-2010 والذي ما زال يتواصل حاليا يف رفع مستوى 

االهتامم بهذا التحليل كام ألقى الضوء عىل تطبيقه يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا كلها. مع ذلك، يظل 

التطرق لهذا املوضوع نادرا من خالل بحث جدي ملا آلت إليه تلك السياسات يف السياق الفلسطيني رغم وجود 

)انظر خالدي وسمور 2010 وهنية 2008 وسامرة 2000 و2001(. ومن هنا  املتناثرة.  املفيدة  املساهامت  بعض 

ينبغي النظر إىل تلك الدراسة عىل أنها تطرق أرضاً مهجورة مل يجرؤ أحدا عىل الدخول إليها من قبل، سواء من خالل 

الدور التحلييل الذي تعرضه أو من خالل املقرتحات التي تعرضها.

سوف تسعى هذه الدراسة لوضع يدها عىل الطريقة التي متكنت من خاللها أفكار الليربالية الجديدة من التغلغل 

إىل قلب السياسة التنموية الفلسطينية. ومن ثم سوف تحاول طرح بدائل عن هذا املحور من خالل تشكيل معاكس 

لفرضياته األساسية وتنفيذه العميل يف الحدود التي يكون فيها هذا ممكنا وينصح به.

إن العمل عىل التحليل أو عىل طرح البدائل يعترب جهداً كبرياً وثقيالً ومسألة الوقت واملوارد تحد بالتايل مام تستطيع 

تلك الدراسة فعله. ونظراً لضيق الوقت مل يكن هناك بداً من املرور رسيعاً عىل مجموعة منتقاة من التعاريف التي 

تظهر خالل العمل ويتم استخدامها يف بناء وهيكلة التحليل والحجج املرتبطة به. إن هذا هو املمكن ضمن الوقت 

املتاح وبهذا فإن هذه الدراسة تعرتف أنها قد ال تتناول جميع التفاصيل وبهذا تنأى بنفسها عن النقد املحتمل الذي 

قد يقلل من أهمية التحذيرات التي تطلقها يف الحجج التي تعرضها. ومن هنا فإن املؤلف يعتذر مسبقا. طاملا أن 

دراسة من هذا النوع قد صممت إليجاد إجابات فإن أي بحث صادق يجب أن ينطلق من فهم ما هي األسئلة 

املطروحة أصال. ونأمل أن نتمكن من اإلجابة عىل بعض تلك األسئلة التي نطرحها يف معرض الدراسة.

الليربالية الجديدة والتنمية

ليك نفهم كيفية تجّسد الليربالية الجديدة يف فلسطني، وليك نطرح بدائل عن هذه األجندة، ال ميكننا تفادي أن نضع 

ألنفسنا أسسا نبنى من خاللها تعريفا صلفا ملا نقصده عندما نستخدم مصطلح »الليربالية الجديدة«. فاملصطلح بحد 

ذاته له صلة باألفكار وبالسياسات عىل حد سواء وهو يأيت عىل مسار رحلة طويلة من األفكار واملذاهب التي لها 

وزنها وثقلها أيضا. لهذا يركز هذا القسم عىل محاولة كسب السيطرة عىل ما نقوله عندما نشري إىل هذا املصطلح. 

إياه يف السياق السيايس والتاريخي ذي الصلة الذي يشكل اإلطار الحاضن  له واضعاً  كام يحاول أن يضع تعريفاً 

املسبق الذي أتت من خالله املرحلة التي ولدت فيها تلك األفكار يف املرسح الفلسطيني.

تجد  التي  واملامرسات  األفكار  من  أنها جسم  لها عىل  املالصقة  التنمية  وأجندة  الجديدة  الليربالية  تعريف  ميكن 

جذورها يف النظريات االقتصادية النيو-كالسيكية، التي بدأت تتشكل يف سياسات الحكومات الغربية واملؤسسات 

املالية الدولية طوال فرتة منتصف السبعينات من القرن املايض وحتى وقتنا هذا. ارتفاع الدين؛ والتضخم؛ وأزمات 

النفط يف السبعينات؛ وأزمة التكديس املفرط؛ وفشل عمليات التصنيع الستبدال الواردات؛ وقوة العاملة املنظمة؛ 



101

ونهاية معيار الذهب ]لحساب قيمة الدوالر املرتبط بسعر الذهب[ – كلها عوامل أسهمت يف بناء رصح منوذج 

النيو–كالسيكية يف  الثانية، ويف رفعة وسط سيايس مؤيد لألفكار  العاملية  كينز االقتصادي الذي تجىل بعد الحرب 

يف  الحكومة  تدخل  عىل  كينز  مدرسة  تركز  األعامل.  بيئة  ونخبة  الدولية  املالية  واملؤسسات  الغربية  الحكومات 

االقتصاد بصفتها قوة ناظمة لتضمن بعض أنواع الحامية يف ظل الرفاه االجتامعي. ولكن املدرسة النيو-كالسيكية 

اعتربت أن تلك السياسات عدوانية وتشكل عائقا أمام منو “األسواق الحرة” التي أبرزت الحجج التي اعتربت تلك 

األسواق رضورية لتحقيق التنمية والحرية وتكافؤ الفرص. ومن هنا فإن االقتصاديني وغريهم من العاملني يف هذا 

املجال الذي اعتنقوا تلك األفكار كانت تتم اإلشارة إليهم )بشكل نقدي( عىل أنهم “الليرباليون الجدد” ألنهم كانوا 

يدافعون عن إعادة تخليق التوجهات التي تحرر األسواق بدال من أن تضع القواعد الناظمة لها.

وقد عرف جون ويليامسون عرش سياسات جوهرية يف أجندة الليربالية الجديدة التي أصبحت تعرف بـ “ إجامع 

النظام  وإصالح  العامة؛  النفقات  توجيه  وإعادة  املايل،  الضبط  عىل  شملت  وقد   .)1990 )ويليامسون،  واشنطن” 

الرضيبي؛ وتحرير معدالت الفائدة املرصفية؛ وإدارة معدالت سعر رصف العمالت؛ وتحرر التجارة وتحرر االستثامر 

األجنبي املبارش وخصخصة املؤسسات اململوكة للدولة؛ وتخفيف النظم الرسمية لالقتصاد؛ وضامن حقوق امللكية 

وإنفاذها )فان ويينبريغ، ي. 2006: 26(.

وقد حصدت تلك السياسات تأييداً عىل املستوى العاملي بفعل الدول الغربية املتنفذة واملؤسسات املالية الدولية 

التي ذهبت إىل أن تلك السياسات قادرة عىل متكني االقتصاديات  النامية من النهوض و”االنطالق”. ولكن وراء تلك 

السياسات استوطنت فرضية أكرث جوهرية تتمحور حول دور األسواق وتحريكها لحياة الناس: حيث تحولت األسواق 

إىل املفتاح لحل مجموعة موسعة من مشاكل الناس – وبخاصة االقتصادية ولكنها امتدت لتطال املشاكل السياسة 

واالجتامعية كذلك.

إن التوسع يف استخدام األسواق يقلل من الضغط عىل النسيج االجتامعي من خالل جعل االنصياع للقواعد ذاتها 

أمراً غري رضورياً يف أي نشاط يحتضنه السوق. كلام توسع نطاق النشاطات التي يغطيها السوق كلام قلت القضايا 

التي تستدعي صدور قرارات سياسية رصيحة وبالتايل قلت رضورة الحصول عىل اتفاق )فريدمان، م. 1962: 24(.

أمراً غري رضوري”  يعرف عالقة تصورية معينة بني  لنظام واحد  االمتثال  تركيز ميلتون فريدمان عىل “جعل  إن 

األسواق والتنظيم االجتامعي والوعي السيايس. حيث يعترب االقتصاد مفصوالً بحكم طبيعته عن السياسة، من خالل 

فتح األسواق، ميكن تفكيك األساليب التنظيمية واالعتامدية املتبادلة التي كانت قامئة سابقاً عىل اعتبار أنها أقل 

كفاءة وتشكل عبئاً؛ وميكن التقليل بشكل كبري من الحاجة للمامرسات السياسية وصنع القرار السيايس من خالل 

املبادرة إىل عملية متكن األسواق من عملية انتقاء وصفت بأنها يف نهايتها “فنية”. “تسمح األسواق بتفكيك املشاكل 

السياسية واالجتامعية إىل قضايا صغرية ميكن معالجة كل واحدة منها كل عىل حدا وعىل حد القول بطريقة خالية 

من التصميم السيايس”.

يقع يف قاعدة املنطق الليربالية الجديدة فرضية مسبقة مفادها وجود رعية مستقلة ذاتيا وتعمل من أجل منفعتها 

الخاصة وتحقيق أقىص ما ميكن تحقيقه لنفسها وتتفاعل مبفردها يف تلك األسواق ليك تدفعها )أي األسواق( قدما 

الفرد يف  قيام  الجديدة يف حتمية  الليربالية  الجامعي.” ترى  الذايت عىل املستوى  التنظيم  القدرة عىل  لها  وتضمن 

الكاملة”. ومن هنا فإن دور  “الحرية  الذي يحقق  الجوهري  أنها األساس  االقتصادية” عىل  “الحرية  السعي وراء 
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الحكومة هو تحديد “قواعد اللعبة” ويف أداء دور “املحكم يف تفسري وتنفيذ تلك القواعد التي يتم اتخاذ القرار 

بشأنها.” ولكن ال يكون للحكومة رأي يف تحديد ما هي هذه القرارات )نفس املصدر السابق: 15(. ويجب أن يتم 

الحر وزرع عادات مناسبة بني  النشاط  النوع من  بالرتويج لهذا  الذي يقوم “قدر اإلمكان  الحكم  تطبيق أسلوب 

الرعايا املخضعني للحكم متكنهم من التنظيم الذايت.” )هندنيس 2002 يف ويليامز 2008:11(.

إجامع ما بعد واشنطن 

التجربة املخيبة لآلمال التي عصفت ببلدان عدة تبنت املذهب الليربايل الجديد إبان الثامنينات والتسعينات من 

القرن املايض أفضت إىل بروز نظرة نقدية للمذهب الليربايل الجديد املتشدد لتذهب إىل ما يشار إليه اآلن باسم 

»إجامع ما بعد واشنطن«. وقد ظهر وحي هذا اإلجامع عىل يد االقتصاد الجديد املؤيد للمؤسسات، والذي طرح 

املامرسات  وأصبحت   .)1995 ج،  )هاريس،  االقتصادي  األداء  يف  حاسامً  دوراً  تؤدي  املؤسسات  أن  مفادها  حجة 

النيو-كالسيكية  لألفكار  أردنا  ما  إذا  مسبقاً  ورشطاً  رضورة  واملؤسسات  للحكومة  للمساءلة  والخاضعة  الشفافة 

»الصحيحة بحكم طبيعتها« النجاح وأخذ يدنا نحو »انطالقة« اقتصادية.

تبنى إجامع ما بعد واشنطن املفاهيم الجوهرية لليربالية الجديدة وطورها بغرض تحقيق ما رسى االعتقاد بأنه 

مساراً أكرث استقراراً للنمو؛ وهو مسار افرتض أنه أقل اعتامداً عىل إمالءات املؤسسات املالية الدولية ويخدم بشكل 

أن  املحليني  املنضمني  عىل  كان  اجتامعياً/طبقياً.  املستقرين  املؤيدين  لدى  واملحتضنة  املنغرسة  السياسات  أفضل 

للمجتمع  ميكن  الطريقة  بهذه  مناسب.  تحفيز  نظام  مأسسة  خالل  من  بهم  الخاصة  التنمية  عمليات  »ميتلكوا« 

وحكومته أن يتوجهوا نحو مرشوع جامعي للتنمية والنمو.

بدأت املؤسسات عىل شاكلة البنك الدويل ترى أن فرض التعديالت املؤسسية وتوافق ما بعد واشنطن يؤدي إىل 

»تحول كامل يف كل ناحية من التنظيم املجتمعي«، دون أن يقترص عىل املامرسات الحكومية. ولكن األخرية تظل 

رضورية لضامن كفاءة العملية يف قلب أية سياسة تنموية تسعى إىل »إيجاد وإنفاذ حقوق ملكية كفؤة« )فوكوفاما: 

.)22-25

جوزيف ستيغليتز، كبري االقتصاديني يف البنك الدويل من 1997 – 2000 اقرتح أن املواطنني الذين ستغطيهم نشاطات 

التنمية عليهم أن يشاركوا يف عمليات التنمية وأن ميتلكوها بحيث تستطيع األسواق أن تعمل بكفاءة أكرب وبحيث 

ميكن تكوين مجتمعاً جديداً من خالل االنتقائية يف السوق. ومن خالل تقوية امتالك املجتمعات املتلقية ومشاركتها 

عىل األقل بني الطبقات املستقرة من املجتمع املتلقي، ميكن تقوية »رأس املال االجتامعي« وتعترب«التنمية« عندها 

أكرث استدامة )ستيغليتز، 1998(.

ويتحول القطاع الخاص والدولة )القطاع العام( واملجتمع والعائلة وحتى الفرد جميعهم إىل هدف لحوافز سياسة 

التنمية مع اعتامدها املتالزم عىل انتقائية السوق. القطاع الخاص، كام هو الحال يف هيئته يف إجامع واشنطن السابق، 

القوة املكملة والناظمة لتسهيل  الدولة  الدولة يتعزز أكرث، حيث تعترب  للتغيري، ولكن دور  السيايس  يظل املحرك 

تقليل تكاليف العمليات التبادلية. أخرياً يطرح إجامع ما بعد واشنطن دمج كافة الطبقات يف عملية التنمية بينام 

يتم دمج النظام برمته ضمن رأس املال العاملي: »عىل كل مستوى، يجب أن تكون االسرتاتيجية متناغمة مع البيئة 

التغري«  دامئة  عاملية  بيئة  كلها يف  االسرتاتيجيات  تلك  وتتجسد  واألدىن.  األعىل  املستويات  فيها، عىل  تتجسد  التي 

)ستيغليتز 1998(.
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نظرية النقدية 

تتعرض مجموعة كبرية من األدبيات األكادميية إىل نطاق واسع من التأثريات السلبية التي ولدتها تلك السياسات عموماً 

ويف سياقات العامل الثالث خصوصاً. يطرح كاماك فكرة أن سياسات املؤسسات املالية الدولية، وبخاصة فيام يتعلق 

مبكافحة الفقر، تسعى نحو »إعادة تشكيل العالقات واملؤسسات االجتامعية« يف العامل النامي، بغرض »تعميم وتسهيل 

املراكمة العاملية والرتاكم الرأساميل عىل النطاق العاملي، وبناء سيطرة رأساملية بالتحديد من خالل الرتويج للمشاريع 

الرشعية للمشاركة املجتمعية وامتالك البلد )للتنمية(« )كوماك، 2004:190(. ويقال بأن نية املانحني هي »الضبط أكرث 

من كونها التمكني«، ويتفق مفكرون آخرون عىل هذه النقطة )نفس املصدر السابق: 190؛ وليامز د. 1996(. 

يشرتك سعد فيلحو يف تحليل شبيه ولكنه يضع عملية مراكمة العاملة هذه يف إطار »التشديد عىل دور رأس املال عىل 

خمسة مستويات وهي«: تخصيص املوارد املحلية، واالندماج االقتصادي العاملي، وإعادة إنتاج الدولة، واأليديولوجية 

وإعادة إنتاج الطبقة العاملة )سعد فيلحو، 2011(.

أما ديفيد هاريف فيقرأ آلة الليربالية الجديدة عىل أنها شكل متقدم من أشكال الرتاكم الرأساميل الذي يتم  التشديد 

عليه باسم الدول الغربية القوية التي تشارك باستمرار يف محاولة لتحقيق االستقرار يف النظام الرأساميل نفسه الذي هو 

غري مستقر بطبيعته )أزمة الرتاكم املفرط وتراجع معدالت الربح(. وهذا يدفع برأس املال إىل السعي وراء أو تصنيع 

وسائل جديدة للرتاكم ميكن أن تتخذ أشكاالً عدة مبا فيها التعديل املتالزم وخصخصة األصول العامة واملوارد والعاملة؛ 

والتحويل النقدي للتبادالت ونظام الرضائب وتعزيز نظام االئتامن )القروض(. 

يجب قمع البنى االقتصادية واالجتامعية وحتى السياسية التي كانت قامئة من قبل بشكل عنيف أو استقطابها بحيث 

ميكن التجهيز لحقول جديدة للتنمية الرأساملية واستغاللها ودمجها يف عملية الرتاكم الرأساميل. هنا تلعب الدولة دوراً 

جوهرياً مؤسسياً للتنظيم والضبط مدعومة بـ »سيطرتها عىل العنف وتعريف ما هو قانوين« )هاريف، 2003: 145(.

أما تيمويث متشيل فيلفت االنتباه إىل كيفية قيام مامرسات التنمية الليربالية الجديدة بالتأثري عىل املناطق الشبيهة 

استشارات  )ميتشل، 200(.  للغاية  متقارب  والسياسية بشكل  االقتصادية  السلطة  تتداخل  األوسط حيث  بالرشق 

للقطاع  الريعية«  »الدائرة  وتتجاهل  تخفي  الغربية  والحكومات  الدولية  املالية  املؤسسات  وسياسات  ومامرسات 

الخاص وصلتها بالنخب العسكرية والسياسية. اإلصالح االقتصادي للسوق الحر هو يف الواقع أكرث من مجرد »تعديل 

معقد للشبكات املتصلة ودمج لعدة أصول ممتلكات وسلطات قانونية ومصادر معلومات وتدفق اإليرادات«، تخدم 

النخب )املصدر السابق: 281(. هذا يسهم يف رأس املال والتشكالت االجتامعية الذكورية الجديدة املالزمة له التي 

تبحث عن مسارات لتحقيق أرباح رسيعة تركز عىل االقتصاديات يف قطاعات مثل السياحة والعقارات واألغذية 

واملرشوبات – شكل من التنمية غالباً ما يسمى بـ »رأسامل الكازينو )املقامر(« )سفرانج، 1986(.

يركز جامي بيك وآدم تكيل عىل كيفية عمل أجندة التنمية الليربالية الجديدة إلعادة تعريف »قواعد« التنافس بني 

املستويات املحلية وتشكيل »أنظمة القياس التي يقاس مبوجبها التنافسية اإلقليمية والسياسة العامة وأداء الرشكات 

أو اإلنتاجية االجتامعية« )بيك، وتكيل، أ. 2002: 387(. إن هذه القدرة عىل العمل عىل اإلطار الحاضن الذي تحدث 

فيها الوساطة من خالل العالقات بني املستويات املحلية التي تؤثر حتامً عىل التوازن السيايس واالقتصادي لبيئته. 

حيث يعاد تكوين العالقات االجتامعي »عىل شكل قراءة عنيفة لحتميات السوق التنافيس« )نفس املصدر السابق: 

384-5(. بينام يف الوقت ذاته »تكون أنظمة الحكم الليربايل الجديدة مضللة بشكل محري« )نفس املصدر السابق: 
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400(. وهذه السلطة غري البارزة للعيان عىل ما يبدو والتي متارسها األجندة الليربالية الجديدة عىل رعاياها، تؤدي 

إىل متييز اجتامعي وسيايس مع رشذمة وحالة من النشاز ال ميكن فهمها إال من خالل إعادة نسج تلك القطع املتناثرة 

مع بعضها البعض لتشكل منطقاً شامالً لليربالية الجديدة ولألجندات السياسية واالقتصادية والجيو – اسرتاتيجية 

املحركة من ورائها.

االقتصاد السيايس والليربالية الجديدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة

إن املفاهيم املحركة لليربالية الجديدة، يف الصيغتني املشكلتني لها يف إجامع واشنطن وإجامع ما بعد واشنطن، مع 

االنتقادات املرفوعة ضدهام، لها صلة كبرية بالحالة يف األرايض الفلسطينية املحتلة إبان صعود عملية السالم )-1993

2000( وسقوطها )2004-200( ومحاولة إحيائها )2005-حتى وقتنا الحارض( يف ظل حكومة فياض/أبو مازن. خالصة 

ليربالية سواء يف نهجها  النيو–  التنمية  بنيت بطريقة تنسجم مع مفاهيم  السالم برمتها قد  القول هنا أن عملية 

الشمويل أو الصغري يف التعامل مع تسوية »النزاع«.

تحولت األرايض الفلسطينية املحتلة إىل »مخترب لتكنولوجيات السيطرة« )فايزمان، 2007(، ال تقترص فيه االختبارات 

عىل تجربة التكنولوجيات العسكرية بل متتد لتطال أسلوب الحكم والهندسة االجتامعية وعملية املأسسة املتجسدة 

التي يتم اختبارها مسبقاً عىل يد مامرسني رفيعي املستوى لهذه األجندة. من هنا فإن »التكوين املعامري لالحتالل 

اإلرسائييل ميكن اعتباره عىل أنه ترسيع للعمليات السياسية العاملية األخرى، حسب أسوأ سيناريو للعوملة الرأساملية 

وسقوطها املكاين« )نفس املصدر السابق 9-10(. 

وظائف  من  كواحد  أنشئ  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  الفلسطينيون  فيه  يعمل  الذي  الحايل  السيايس  النظام 

أجندة الواليات املتحدة النيو– ليربالية العاملية املوسعة، التي اعتربت استخدام مفاهيم الليربالية الجديدة عىل كل 

مستوى من مستويات سياستها ومساعداتها وكذلك عىل املساعدة التي تقدمها عنارص أخرى من مجتمع املانحني 

إىل املنطقة. 

فهم كيفية نشوء هذا الوضع وإىل أي أثر حتمي لغايات استيعاب كيف وملاذا تبدو التنمية يف األرض الفلسطينية 

املحتلة كام هي. فقط عرب الفهم االقتصادي السيايس الجوهري لليربالية الجديدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، 

ميكن اقرتاح البدائل املمكنة ملحور التنمية النيو – ليربايل القائم حالياً.

االقتصاد السيايس لنشوء الليربالية الجديدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة

مل تخلق الليربالية الجديدة من العدم. بل تعمل من خالل عنارص مفعلة لها، تقف وراءها الدول الغربية القوية التي 

تقود تلك السياسات وبوجود أطراف محركة عىل املستوى األدىن دورها أن تكون القنوات املوصلة التي تتجسد فيها 

تلك السياسات عىل األرض ومن خالل املؤسسات )الدولة( ومامرساتها وشبكاتها ذات الصلة. 

الفلسطينية  األرايض  نفهم مكانة  أن  يعني  الجديدة  بالليربالية  املتعلقة  الفلسطيني يف جزئيته  السياق  نفهم  ليك 

املحتلة يف حركة التوازن األشمل للقوى تجاه مصالح رأس املال العاملي. فقط عندما يتم ذلك، سنستطيع أن نفهم 

كيفية حدوث مامرسات الليربالية الجديدة يف كافة أرجاء األرض الفلسطينية املحتلة من خالل جعل حكومة مازن/ 

فياض قادرة عىل ذلك كام ميكننا أن نرى ما هي البدائل األخرى التي ميكن طرحها.
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وصف كل من أشقر، وأمني وهاريف بشكل كاف كيف أن الرشق األوسط يشكل جزءاً من “املحيط املسيطر عليه” 

اسرتاتيجية  يخدم مصلحة جيو  وأنه  واليابان(  والوسطى،  الغربية  أوروبا  املتحدة،  )الواليات  الثالثية”  “العالقة  يف 

معينة بالنسبة لتلك القوى بسبب “ثروته النفطية، وموقعه الجغرايف يف قلب العامل القديم، وكونه يشكل بطانة 

ناعمة للنظام العاملي” )أمني، 2004(. يلتقط هاريف األهمية املضخمة لهذه املنطقة من حيث تراكم رأس املال حيث 

اقرتح أن “من يسيطر عىل الرشق األوسط يسيطر عىل موطن النفط العاملي ومن يسيطر عىل موطن النفط العاملي 

يستطيع السيطرة عىل االقتصاد العاملي، أقله يف املستقبل القريب” )هاريف، 19:2006(. يضيف أشقر أن إعادة تدوير 

دوالرات النفط لردها إىل الخزنات الغربية من خالل رشاء املعدات العسكرية ومشاريع البناء واستثامرات الودائع 

املرصفية يف الخزانة واألوراق املالية يلعب أيضا دورا مهام يف الدعم املايل واملحافظة عىل استقرار اقتصاد الدول 

األوروبية )أشقر، 2004: 33-34(.

ومن هنا أصبح تعزيز وبسط السيطرة املوسع عىل كامل الرشق األوسط هدفاً رئيسياً ملرحلة ما بعد الحرب العاملية 

الثانية بالنسبة للواليات املتحدة ما أفىض إىل قمع أي نشوء مليول سياسية تهدد هذا األمر )الشيوعية السوفييتية، 

الغني والقوي والحديث يستدعي  العريب  التوسع اإلسالمي وغريها(. “فالعامل  اإليرانية،  العربية/  القومية  األممية، 

التشكيك يف حق الغرب يف التنعم مبوارده النفطية التي تعترب رضورية لتواصل الهدر املرتبط بالرتاكم الرأساميل” 

)أمني، 2004(.

وبرزت إرسائيل كـ “ورقة اسرتاتيجية رابحة” يف هذه األجندة بعد هزميتها سنة 1967 للزعيم العريب الكبري نارص، 

وللزحف السوفييتي الذي تسارع إىل املنطقة يف تلك الفرتة. كام متكنت إرسائيل من لعب “دور عسكري ككلب 

حراسة للمصالح اإلمربيالية يف املنطقة”، بينام “حصدت واشنطن عىل منافع سياسية يف أعني الدول العربية من خالل 

الظهور كام لو كانت القابضة عىل سلسلة عنق كلب الحراسة هذا” )أشقر، 2004: 19(.

بعد حرب الخليج سنة 1991، سعت الواليات املتحدة إىل تعزيز موقعها املهيمن الذي حفرته لنفسها يف الرشق 

األوسط عىل امتداد الخمسني سنة السابقة وذلك يف مؤمتر مدريد )إطار تسوية الرصاع اإلقليمي من أجل السالم 

العريب – اإلرسائييل( وعملية السالم يف أوسلو )بالنسبة لتسوية الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل(. انسجم سياق هذه 

)والتي  املحتلة  الفلسطينية  لألرايض  بالنسبة  بعد 1967  االسرتاتيجية  األخرية ومحتواها مع خطط إرسائيل  البنية 

تعرف بخطة ألون(، وهي خطة وضعت للمحافظة عىل )الهوية “الصهيونية” “اليهودية-الدميقراطية”( األيديولوجية 

 .)2004 )أشقر،  املحتلة(.  الفلسطينية  املنطقة  يف  واملوارد  األرض  عىل  )السيطرة  اسرتاتيجية  الجيو  املصالح  وعىل 

من  انفتح مبصادقة رصيحة  الذي  الصهيوين  الكولونيايل  التوسع  يف  مرحلة جديدة  بظهور  السالم  عملية  سمحت 

الواليات املتحدة ما أدى إىل قيام إرسائيل مبضاعفة عدد املستوطنني اليهود يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف سبع 

سنوات فقط )2000-1993( وبهذه الطريقة، تكون “إرسائيل والقوى الغربية الداعمة ملرشوعها، قد فرضت حالة 

حرب دامئة يف املنطقة”، بينام كانت تدعم عملية السالم. )أمني، 2004(.

يف الوقت ذاته، رأت الواليات املتحدة أن اآلفاق بعيدة املدى لعملية السالم العربية/ الفلسطينية اإلرسائيلية تشكل 

فرصة للعمل الحقا عىل إنشاء “رشق أوسط جديد” من خالل إبرام اتفاقية تجارة حرة رشق أوسطية بني مختلف 

األطراف العربية يف املنطقة. )هنية، أ، 2008( كان مصطلح “الرشق األوسط الجديد” قد ظهر أصال كشعار رفعه 

اإلرسائيلية  الرأساملية  يف  هاما  دورا  لعب  وقد   )1993 )برييس،  برييس  السابق شمعون  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس 

الداعمة لعملية السالم يف مراحلها األوىل )هنية، 2003؛ بيليد، 2008؛ نيتزان، 2002(. حيث يكون دور دول الخليج 
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توفري رأس املال بينام ترفد الدول العربية األفقر هذا النظام بالعامل. رغم عدم ظهور مثار لتلك الخطط فقد تم 

تصور األرايض الفلسطينية املحتلة عىل أنها املساحة االنتقالية التطبيعية بني إرسائيل والعامل العريب )هنية، 2008(.

كان لدى إرسائيل مصالح ليربالية جديدة خاصة بها عىل املحك يف اتفاقيات أوسلو وتأطريها وبخاصة يف بروتوكول 

الرأساملية اإلرسائيلية لالنسالخ عن  التشكالت  نيتزان وبشلر كيفية سعي  االقتصادي لسنة 1994. وصف  باريس 

اتفاقيات  املسيطر. دعمت  املال  رأس  ولالندماج يف  الحامي،  واقتصادها  االرسائيلية  الدولة  تغذيها  التي  حاضنتها 

األولوية والثانوية  العربية  املقاطعات  بتفكيك  التحول وسمحت  السياسية” لحدوث هذا  األمامية  “البوابة  أوسلو 

وإزالة ضوابط إرسائيل الخاصة عىل رأس املال. “كانت األرباح ستتحقق من خالل أسواق مفتوحة لكل من السلع 

والبضائع عوضا عن الحرب والرصاع”.

انكسار عملية السالم سنة 2000 تحت وطأة تناقضاتها العديدة أدت إىل اندالع حقبة جديدة من العنف والدمار 

استمرت لفرتة طويلة شارفت عىل خمس سنوات. قدرة رأس املال اإلرسائييل عىل الرتاكم عىل أساس إعادة موضعة 

نفسه يف تخصصاته التقليدية يف التكنولوجيات العسكرية والرصاع تعززت خاصة يف ظل شن الواليات املتحدة لـ 

“حرب عاملية عىل اإلرهاب” بعد أحداث 11 أيلول 2001. أما النخبة اإلرسائيلية التي كانت أصالً موجهة وتزداد 

اندماجاً مع رأس املال املهيمن بفضل عملية السالم فلم يكن لها مصلحة يف مواصلة السعي وراء نهاية للرصاع مع 

الفلسطينيني والعامل العريب ألنها مل تكن تندرج أصال تحت املصالح املتصورة الجيو اسرتاتيجية واالقتصادية للصهيونية 

األيديولوجية – حيث كانت األخرية تعمل بشكل متزايد عىل تصويب املشاكل التي مست بالتامسك االجتامعي يف 

إرسائيل بسبب تبعات الليربالية الجديدة محلياً، ومل تكن تندرج أيضاً تحت البيئة السياسية / الوطنية املشحونة يف 

االنتفاضة الثانية )هونيغ – بارنس، 2007(.

انهيار “عملية السالم” وما صاحبها من تواصل الدعم الغريب للنظام الزبائني املنتفع منه يف إرسائيل، دفع بالحكومات 

الغربية واملؤسسات املالية الدولية عىل اإلرساع يف خطط بناء الدولة الفلسطينية. واعترب بناء الدولة طريقة لتهدئة 

مطالب التحرر الوطني الفلسطيني بينام كانت تسهم يف خلق نظام مؤسيس اندمج مع الدور االقتصادي والسيايس 

واالجتامعي الذي يفرتض بالفلسطينيني أن يؤدوه يف الـ )ال( نظام اإلقليمي.

وتحول “بناء الدولة” إىل الفضاء املشرتك الذي متكنت فيه الحكومات الغربية واملؤسسات املالية الدولية وقيادة 

منظمة التحرير الفلسطينية من إيجاد أرضية مشرتكة. ولكن يف الوقت ذاته أحجمت الحكومات الغربية واملؤسسات 

املالية الدولية عن مامرسة أي ضغط سيايس حقيقي عىل إرسائيل بغية إنشاء دولة فلسطينية فعالً مستقلة وبدالً 

من ذلك دعمت سياسات إرسائيل اإلحتاللية من خالل فشلها يف فرض رقابتها عىل سياسات إرسائيل االستيطانية 

وجرائم الحرب املتكررة التي ترتكبها تلك الدولة. وقد أبرز هذا للعيان اختالف الفهم بني الرؤية الفلسطينية ورؤية 

الحكومات الغربية لحالة الدولة. بالنسبة للجبهة األوىل فإن الدولة الفلسطينية تعني أن تكون الخطوة األوىل إنهاء 

االحتالل وتنفيذ تقرير املصري الوطني. أما بالنسبة للمجموعة الثانية فإن الدولة تعني إنشاء املؤسسات، األنظمة 

“القطاع  بني  )أقله  للفلسطينيني  االقتصادي  واألمن  إرسائيل  أمن  لتعزيز  النظام  هذا  تلزم  التي  والحوافز  األمنية 

الخاص”( عىل أمل أن يؤدي هذا إىل االستقرار السيايس، دعم املسار السيايس الذي تبناه فياض/أبو مازن عىل حساب 

تر  ومل  الوطنية  الحركة  من  جناح  مع  لتتحالف  الغربية  للدول  كطريقة  اعترب  دميقراطيا  املنتخبة  حكومة حامس 

تناقضا عىل املستويني األيديولوجي أو السيايس مع هذه األهداف نظرا ألن جناح أبو مازن/ فياض آمن أيضاً بالتنمية 

اإلقليمية الليربالية الجديدة وقد اعرتف مسبقاً بإرسائيل يف إطار حل الدولتني ورفض نهج املقاومة املوجهة يف التحرر.
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من هذا املنطلق البد من رؤية الليربالية الجديدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة عىل أن لها دورا مزدوجا: فمن جهة 

هناك األهمية الشمولية والجيو اسرتاتيجية للقضية الفلسطينية يف مواجهة كذب الغرب يف أهميتها السياسية وهناك 

عامل قوى زعزعة االستقرار تجاه إرسائيل واملنطقة. لذا كان الهدف وراء التدخالت الليربالية الجديدة املدعومة من 

الغرب هو خدمة ما يتحول يف  النهاية إىل ريع سيايس وإن كان سلبياً – القضاء عىل التطرف. 

من جهة أخرى تتم إدارة الريع السيايس من خالل توفري أنظمة ريعية اقتصادية )مساعدات املانحني يف األرايض 

إن مل يكن يف  االقتصادي –  الريع  املدى الستخراج  بعيدة  التطلعات  يتم طرح  أن  أمل  املحتلة( عىل  الفلسطينية 

فلسطني بشكل مبارش، ففي املنطقة كلها، وهذا هو األهم.

الليربالية الجديدة عىل أرض الواقع 

السلطة الفلسطينية و”التنمية الوطنية”

إن رسم حدود الليربالية الجديدة يف فلسطني أمر معقد بفعل أسئلة فلسفية لها عالقة باإلطار املرجعي الذي ننطلق 

منه. فمن أي ناحية سوف نقوم بتحليل سياسات الليربالية الجديدة؟ وهل األمر بتلك البساطة، فعىل سبيل املثال 

إذا قمنا مبقارنة قامئة جون ويليامسون للمفاتيح العرشة للسياسات الليربالية الجديدة مع خطط حكومة فياض لرنى 

مواطن الشبه بينهام؟ هل يتعلق األمر بالنظر إىل ما يقوم به البنك الدويل من حيث التنفيذ والرتويج ألفكار إجامع 

ما بعد واشنطن الخاصة بالحكم الرشيد والشفافية، من خالل مؤسسات حكومية فاعلة؟

رغم أهمية هذه النواحي يف عرض اآلثار التي تجسد الليربالية الجديدة، إال أن هذا النهج يظل قارصاً عن إيجاد 

عملية  يف  إدخاله  دون  الذكر  السالف  االقتصادي    – السيايس  البعد  فهم  بدون  القائم  للوضع  مرضية  تفسريات 

يتعلق  أمر  هو  الفلسطيني  السياق  يف  الجديدة  الليربالية  لتجسيد  الدويل  “التحرك  سابقا  وضحنا  وكام  التحليل. 

باستخراج الريع السيايس. فالحكومات الغربية واملؤسسات املالية الدولية تستثمر بشكل أسايس يف مرشوع سيايس 

– وليس فقط يف مرشوع اقتصادي، والذي رغم أهميته، يأيت باملنزلة الثانية من حيث األهداف قصرية ومتوسطة 

املدى التي تدعمها تلك القوى وتيرس لها تلك السياسات أصال”. فاملساعدات الدولية املوجهة لألرايض الفلسطينية 

املحتلة ال تركز أساساً عىل استخراج املوارد الطبيعية أو عىل استغالل العاملة أو عىل تخفيف األنظمة التي يضعها 

االقتصاد الذي توجهه الصادرات، كام هو الحال “املتعارف عليه بالعادة” يف تجسيد الليربالية الجديدة يف كافة أرجاء 

أفريقيا وآسيا و أمريكا الالتينية. 

ال يوجد يف الضفة الغربية أو قطاع غزة سوق استهاليك كبري بشكل خاص، فمعظم سكان املنطقة فقراء وغري قادرين 

عىل رشاء املنتجات التي يتم تصنيعها يف الواليات املتحدة. إذا الليربالية الجديدة يف فلسطني هي أمر سيايس بحت: 

تحقيق األمن إلرسائيل حليفة الغرب وتهدئة القضية الفلسطينية املتمردة )بوسائل اقتصادية أو عسكرية إذا لزم 

)وبخاصة  العريب  العامل  من  تبقى  ما  أنحاء  كافة  يف  كاملعتاد”  العمل  “سري  بـ  والسامح  إرسائيل(  من خالل  األمر 

العربية  لألسواق  للوصول  املنطقة  داخل  التوسع  أمكن  وإن  التجارة(،  طرق  عىل  اآلمن  والعبور  النفط  استخراج 

)منطقة التجارة الحرة يف الرشق األوسط(.

إذا ما توصلنا لهذا الفهم فإنه يجب رؤية السلطة الفلسطينية وسياساتها يف ضوء آخر. كونها الناتج املبارش للمساعدة 

املالية التي تقدمها الحكومات الغربية واملشورة الفنية والعقوبات السياسية ومبصادقة القوة اإلرسائيلية املحتلة، لقد 
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أنشئت السلطة الفلسطينية سنة 1994 من البقية املتبقية من منظمة التحرير الفلسطينية املرتهلة وحصلت عىل 

متويل وصالحية منقوصة تقترص عىل بعض العمليات التي تخدم األهداف الليربالية الجديدة إلرسائيل والداعمني 

لها يف الغرب. 

كان إدوارد سعيد قد انتقد منذ أمد بعيد اتفاقيات أوسلو لكونها تتعلق بـ “الحكم الذايت” حيث تعمل فيها السلطة 

الباطن مع االحتالل اإلرسائييل عىل مستويني أساسيني وهام: “األمن” )للمواطنني  الفلسطينية كجهاز متعاقد من 

واملستوطنني اإلرسائيليني وللجيش اإلرسائييل وغريه( واملستوى اإلداري )أي ما يتعلق بالصحة والتعليم والخدمات 

األساسية وغريها( )سعيد، 1995(. ويجب القول أنه ينبغي قراءة التعاقد من الباطن مع االحتالل – يف هذه الحالة، 

عسكرياً وإدارياً – عىل أنه يتوافق مع تجسيد الليربالية الجديدة ألنه يفيض إىل استخراج الريع )السيايس( بالذات 

الذي اعترب رضورياً إلحداث العمليات الشمولية للتكديس االقتصادي الليربايل الجديد واستخراج الريع عىل املستوى 

اإلقليمي ويف الواقع عىل املستوى العاملي.

االنضباط  خالل  من  صناعي  بشكل  تقسيمه  ويتم  والسيايس  االقتصادي  بني  ما  الشمل  مل  إىل  الفهم  هذا  يستند 

االقتصادي تحت التيار السائد. كام أنه يستند إىل مفهوم أن الدول الغربية القوية تستخدم أدوات مختلفة لتعزيز 

مصالحها االسرتاتيجية بشكل أكرب. وهذا يشمل  السياسات االقتصادية )الليربالية الجديدة(، والسياسات العسكرية 

من  االقتصادية  والسياسات  الزبائن(  للدول  العسكرية  )السياسات  الباطن  من  العسكرية  والسياسات  )الحرب(، 

الباطن )الليربالية الجديدة يف املؤسسات املالية الدولية(. ولكن يجب النظر إىل كل هذه املكونات عىل أنها تعبري 

عن نفس املصالح الرأساملية املحددة للدول نفسها مع تكييفها حسب ظروف معينة.

استقدام رشيك من  بدالً من  املرشوع  “ملكية” هذا  تتبنى  التي  الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة  استخدام  إن 

يف  النجاح  هنا  املالحظ  من  واشنطن،  بعد  ما  إلجامع  “االنتامء  لحتمية  أصداء  يضيف  النظام  خارج  من  الباطن 

املحافظة عىل نظام اقتصادي وسيايس ورمبا نرى يف الواقع استقراراً أكرب عندما تتم إدارة السياسات االقتصادية من 

خالل قوى محلية من داخل النظام ترى أن مصالحها مرتبطة بنجاح تلك املشاريع بشكل عام. ويتم كل هذا بينام 

تظل السيطرة الفعلية – والواقع االستعامري – مالزما لهذا النظام.

الفلسطينية تراعي املرتكزات واملحددات والنطاق االختصايص  العني، وطاملا أن السلطة  عندما ننظر لألمور بتلك 

ألساس التفويض املؤسس لها )إعالن املبادئ، بروتوكول باريس، وغريه( فإنها ال تستطيع أن تتفادى تجسيد جهاز 

ليربايل جديد، بسبب موقعها الوسيط بني القوة االستعامرية املحتلة والسكان املستعَمرين القابعني تحت االحتالل. 

وبدون أن تنشق عن محاور الفصل الجغرايف الثابت )مناطق أ وب وج؛ والفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة(؛ 

واألمن )“التنسيق األمني”( والرشكاء االقتصاديني )بروتوكول باريس( التي تقيد العمل الوظيفي للسلطة الفلسطينية 

يف نطاق معني تظل طبيعة جهاز السلطة الفلسطينية هي الكيان املتعاقد من الباطن مع هذه الليربالية الجديدة.

فقط عندما يتم استيعاب هذه الطبيعة البنيوية للسلطة الفلسطينية نصبح قادرين عىل دراسة التوجه املحدد لنهج 

التنمية الذي تعتمده السلطة الفلسطينية. فتحليل املحور التنموي للسلطة الفلسطينية مبعزل عن فهم ملوقعها يف 

االبنيان الكامل يشابه تحليل املهام اإلدارية والتسيريية للعبيد يف اقتصاد ما قبل الحرب يف الواليات املتحدة – كيف 

ميكن رشاء وإبعاد وإطعام وتوفري الكسوة وضبط سلوك وإدارة العبيد وغري ذلك – بدون تقييم دورهم يف بناء 

اإلنتاج. بكلمة واحدة هذا التحليل ينظر إىل الغابة بدون أن يأخذ األشجار بالحسبان.
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لهذا السبب، من الحتمي أن نتذكر أن أي منوذج فلسطيني للتنمية يعمل ضمن هذا اإلطار. وهذا يعني أنه من 

الرضوري أيضاً أن نقر بأنه بسبب وجود هذا اإلطار الفوقي، فإن األدوات األساسية الالزمة لتبني خطة تنمية شاملة 

هي ببساطة غري متوفرة يف أيدي الفلسطينيني.

كام ذكر مشتاق خان، “يف حني أن السلطة الفلسطينية قد حازت عىل صالحية مامرسة العمل الرشطي عىل سكانها، 

فإنها غري قادرة عىل مامرسة  العمل الرشطي عىل حدودها والتفاوض عىل اتفاقيات تجارة مستقلة؛ فهي مل تحصل 

العامل  مع  وعالقاتها  االقتصادي  بقاؤها  ظل  لذلك  نتيجة  محددة.  مواطنة  منح  تستطيع  وال  الخاصة  عملتها  عىل 

محكومة من خالل إرسائيل بطرق غالباً ما تزيد سوءاً من الوضع الهش أصال لكثري من الفلسطينيني” )خان وجقامن 

 .)2004

وقد عرّف الخالدي وسمور أيضاً هذا املوقع الهش املحدود من حيث غياب “مساحة سياسة” مناسبة – يف هذه 

الحالة لتنفيذ السياسات الليربالية الجديدة:

السياسات  ملعظم  الكاملة  الرزمة  تنفيذ  من  لتمكينها  الالزمة  السياسة  أدوات  من  محرومة  الفلسطينية  “السلطة 

الليربالية الجديدة املتعارف عليها. ]...[ بدون بنك مركزي فإن السلطة الفلسطينية ال تحظى بوسيلة لتخفيض معدالت 

الفائدة والتضخم أو وضع معدالت تنافسية لرصف العملة لدعم إجراءات النمو االقتصادي املرتكز عىل التصدير الذي 

التزامها بربوتوكول باريس  التقليدي الجديد. وبنفس الشاكلة، فإن  الليربايل  التي يقدمها الربنامج  يأيت يف الوصفات 

االقتصادي يعني أنها ال تستطيع أن تقوم بشكل مستقل بتخفيض معدالت التعرفة أو رضائب القيمة املضافة ما يعني 

أن تحريرها للتجارة يجب أن يقتفي أثر إرسائيل. ]...[. واقع احتالل إرسائيل ومواصلة مصادرتها لألرض ممزوجا مع 

محدودية والية السلطة الفلسطينية يعيق أيضا السعي الكامل وراء ما هو أيضاً وصفة سياسة أخرى )للمؤسسات 

املالية الدولية( وهي حامية حقوق امللكية وتنفيذ تلك الحقوق بشكل معرف متاماً وهي ما يعترب رشطاً مسبقاً للبيئة 

الصديقة لالستثامر والتي يتم اعتبارها عىل أنها سياسة اقتصادية ليربالية جديدة. أي بعبارة أخرى، مهام كانت جهود 

السلطة الفلسطينية يف عرض الضفة الغربية عىل أنها وجهة جاذبة لالستثامر ومهام حاول توين بلري الحصول عىل 

موافقة إرسائيل عىل هذا الترصيح أو ذاك لتنفيذ املشاريع، تظل إرسائيل هي القابضة عىل مفاتيح اللعبة كلها.”

خطط التنمية الفلسطينية 

يف هذا السياق إىل أي حد ميكن أن يكون هناك جدوى من الحديث عن خطط التنمية وانتامئها ملنطق الليربالية 

الجديدة؟ 

الليربالية الجديدة ال  ال ميكن اإلجابة عىل هذا السؤال بشكل تخييل. فمكان السلطة الفلسطينية يف رصح جهاز 

يستبعد رضورة تحليل التبعات السياساتية األكرث تحديداً لخطط التنمية الفلسطينية. يف الواقع فإن معرفة  التكوين 

والنطاق الجغرايف األكرث تجسيداً لليربالية الجديدة القامئة يف جميع سياسات التنمية متدنا بأسس إضافية للتشكيك 

يف منطقها وعكسه )أي املنطق(. 

كام تزودنا بأساس ملقارنة املعلومات والتحليل مع مناطق جغرافية أخرى وهذا يضيف قيمة يف عملية وحمالت 

التوعية، يف الوقت ذاته يجب أن يتم هذا دامئا ضمن إطار فهمنا  ملكانة األرايض الفلسطينية املحتلة البنيوي اتجاه 

مصلحة مؤيدي الليربالية الجديدة الغربيني واإلرسائيليني بشكل عام.
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هناك مربرات أخرى تدفعنا إىل طرح هذا التساؤل. من منظور أكادميي ومتوجه نحو السياسات، فإن الحاجة للتحري 

عن النامذج التنموية املعارصة التي يتم تصميمها وتنفيذها من قبل السلطة الفلسطينية رضوري ألن ما يتم توجيهه 

هنا هو رد فعل معاكس لهذه الطاقة املعارصة الداعمة لليربالية الجديدة. 

لقد شيدت األبعاد البنيوية، التي أنشأت أساس تفعيل الليربالية الجديدة يف أجهزة السلطة الفلسطينية قبل عدة 

الوظيفي  بالدور  ذلك  عالقة  تكون  وكيف  األيام؟  تلك  منذ  الوضع  تطور  عن  نقوله  أن  ميكننا  الذي  فام  سنوات. 

للتكوين البنيوي للسلطة الفلسطينية الذي وصفناها فيام سبق؟

رمبا من املناسب أن نقر بأن البنك الدويل بصفته القلب النابض املغذي ملنارصة الليربالية الجديدة يف العامل اليوم، 

قد عمل بنشاط مفرط يف األرايض الفلسطينية املحتلة حيث قاد ما ال يقل عن 74 مرشوعا بني 1994 حتى وقتنا 

وترية  تسارعت  وقد  اإللكرتوين(.  الدويل  البنك  )موقع  املشاريع  تلك  يف  دوالر  مليار   2,86 بذلك  مستثمرا  الحايل، 

مشاريعه خالل السنوات األخرية حيث انطلق ما ال يقل عن 40 مرشوعا منذ وفاة رئيس منظمة التحرير عرفات 

)ترشين الثاين 2004(. وتناولت هذه املشاريع مجاالت شتى تطال البنية التحتية واملياه والصحة واإلصالح القانوين 

وتطوير نظام التقاعد وإدارة مرافق الخدمة العامة واملالية وتطوير املنظامت غري الحكومية من بني أمور أخرى – 

مام يظهر تنوعا كبريا يف املواضيع التي يتطرق إليها. يف الواقع إذا ما حكمنا من خالل أداء البنك الدويل يف أنحاء 

األرايض الفلسطينية املحتلة فإنه )أي البنك الدويل( مل يخجل حتى من تصعيد دعوة إجامع ما بعد واشنطن لعمل 

تحول شامل يف املجتمع.

يف الوقت ذاته، فإن هذا التواجد الذي له وزنه املعترب يجب بلورته بحسب البيئة السياسية التي تم فيها تبني تلك 

الدويل مستخدما  للبنك  الفلسطينية محمود عباس عىل قرابة 30 مرشوعاَ  السلطة  السياسات. لقد صادق رئيس 

صالحيته يف إصدار مرسوم رئايس لتعيني سالم فياض كرئيس وزراء ورئيس لحكومة تسيري األعامل )أواسط 2007(. 

هذه الخطوة املشكك يف مدى دميقراطيتها تثري بالتأكيد تساؤالت عىل مدى دميقراطية الوالية املمنوحة لفياض وحق 

حكومته يف تنفيذ خطط التنمية الكربى هذه بالتنسيق مع املؤسسات املالية الدولية والحكومات الغربية دون أن 

تكون هناك رقابة برملانية عىل تلك السياسات. يتم تجسيد »إصالحات« كبرية للبنية التحتية وأنظمة املال والحكم 

التي »تحبس« العوامل الرئيسية للتوجه املستقبيل لالقتصاد الفلسطيني والنظام االجتامعي املالزم له وتنفيذه عىل 

األرض بدون أن تكون هناك مساءلة ورقابة دميقراطية – وهذه قضية تضيف مصداقية لالنتقادات السابقة لتلك 

املؤسسات ولليربالية الجديدة بشكل عام حيث وصفت بأنها غري دميقراطية.

بالطبع، كام هو الحال يف سياقات أخرى، كل هذا ما كان سيحدث بدون وجود الرشكاء املحليني املستعدين لتسهيل 

تجسيد هذه السياسة عىل أرض الواقع. فحكومة فياض وخطط اإلصالح التنموية الصادرة عنها )2011-2008( وما 

الدويل وغريه من  البنك  بتعاون حثيث مع  كلها  للتنمية )2013-2011( والتي صيغت  الوطنية  الخطة  تبعها من 

الجديد يف  الليربايل  النهج  فتيل  رئيسية لسحب  أدوات سياسية  إىل  تحولت  املانحة،  والحكومات  الدولية  الهيئات 

التنمية وتفعيله يف كافة أنحاء األرايض الفلسطينية املحتلة. مع ذلك، رغم أن هذه الدراسة ال تهدف إىل عمل وصف 

شامل لكيفية تناغم خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية وما تالها من أطر تنموية فلسطينية أو انحرافها عن الشكل 

الذي تجسدت عليه الليربالية  الجديدة يف مسارح أخرى تم فيها تنفيذ هذه األجندة ذاتها من خالل مؤسسات 

بريتون وودز، يظل من الرضوري الرتكيز عىل بعض السامت الليربالية الجديدة األساسية لهذا »اإلطار االسرتاتيجي 

للسياسة واإلنفاق« الذي يصف نفسه بنفسه.
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هنا فإن منوذج التنمية لدى فياض/ أبو مازن يؤيد رصاحة املناهج الليربالية الجديدة يف التنمية رغم االنتقادات 

الفلسطينية تصف  النامية. مثال، فإن خطة اإلصالح والتنمية  الدول  تنفيذها يف  املناهج عندما تم  لتلك  املعروفة 

»الدولة الفلسطينية املحتملة« عىل أنها:

مع  متجاوبة  الفلسطينية  الدولة  املفتوح« ستكون  السوق  واقتصاد  الحر  لالقتصاد  ممكنة  بيئة  تخلق 

احتياجات مواطنيها، وتقدم خدمات أساسية بفعالية، وتخلق بيئة ممكنة الزدهار القطاع الخاص ]...[. 

ويكون االقتصاد الفلسطيني مفتوحاً عىل األسواق األخرى يف العامل ويسعى إلنتاج قيمة مضافة عالية 

وسلع وخدمات تنافسية وعىل املدى الطويل يطمح إىل أن يكون  اقتصاد معرفة ]معلوماتية[.

وينظر إىل األسواق املفتوحة والنمو املبني عىل التصدير عىل أنهام الطريق نحو  التنمية، رغم أن سجل تنفيذ تلك 

السياسات يف عدد ال حرص له من الدول يف أنحاء أسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية كان مخزيا. فقد بينت التجربة يف 

الدول املتطورة وجود الحاجة الدامئة لقيام الحكومة بحامية صناعاتها الناشئة واحتضانها  عىل األقل يف املرحلة التي 

تبعت استقالل تلك الدول مبارشة. ولكن يف سياق األرايض الفلسطينية املحتلة التي مل يتم فيها تحقيق االستقالل بعد 

أن تم اعتامد األسواق املفتوحة والنمو املبني عىل التصدير حتى قبل أن يكون هناك أساس إنتاجي كبري لالقتصاد، 

ناهيك عن السيطرة عىل املعابر.

نسمعه  ما  هو  املستدام«  االقتصادي  للنمو  املحرك  هو  يكون  أن  يجب  الفلسطيني  الخاص  »القطاع  أن  االزمة 

باستمرار يف كل أجزاء منوذج فياض للتنمية، بناًء عىل االعتقاد السليم بأن تلك السياسات »تولد عاملة منتجة« وتنتج 

سلعاً وخدمات ذات قيمة مضافة عالية وتعزز الرخاء الوطني.« ولكن تلك الترصيحات ال تعطي أي تفسري عن 

السبب الذي يجب مبقتضاه عىل القطاع الخاص أن يعمل كمحرك للنمو كام أنها ال تعرف بشكل مناسب مصطلح 

»الرخاء الوطني«. 

يبدو أن هناك معادلة ضمنية بني »منو القطاع الخاص« و«الرخاء الوطني« التي تطابق بني املنفعة الخاصة والصالح 

العام. من هنا فإن هذا الخطاب ميحو بالرضورة اختالف الطبقات ويرفض أن يعرتف بأن الربح والنمو ميكن أن 

يتكدس يف يد طبقة دون أخرى مع تنمية اقتصادية بدون أطر ناظمة مع سوء توزيع ومتييز كبريين، حيث الرشائح 

األضعف واألكرث فقرا يف املجتمع ال تستطيع تأمني القدر ذاته من الرخاء الذي يظل يف يد القابضني عىل السلطة 

والتعليم ورأس املال.

»االنضباط املايل« أصبح أمراً مركزياً يف التنمية التي مضت حكومة فياض يف مسارها ومل يكن هذا مرده فقط إىل 

القليلة  املجاالت  أحد  أيضاً  إنه  بل  »التقشف«  تدعم  التي  الجديدة  الليربالية  مناهج  مع  االنضباط  هذا  انسجام 

السياسات«.فقد دعت خطة اإلصالح والتنمية  الفلسطينية مبستوى كاف من »مساحة  السلطة  التي تحظى فيها 

وبخاصة  التكاليف  إىل خفض  يؤدي  مام  الفلسطينية  السلطة  يف  العاملني«  عدد  »تقليل  إىل  الفلسطينية رصاحة 

عىل فاتورة الرواتب واألجور. واعتربت الخطة هذا التقليص رشطاً اساسياً مسبقاً لتحقيق االستقرار املايل.« ونفذت 

اإلصالحات املالية لشد حزام النفقات الجارية خافضة إياها من 50.3  % من إجاميل الناتج املحيل إىل 41.2  %؛ ومل 

يتم إدخال أي زيادة عامة عىل أجور القطاع العام خالل السنوات الثالثة التي تبعت البدء بخطة اإلصالح والتنمية 

الفلسطينية يف حني كان من املتوقع خفض فاتورة األجور من 27  % من إجاميل الناتج املحيل إىل نحو 22 % بفضل 

خفض عدد العاملني يف  القطاع العام وتجميد أي عمليات تعيني جديدة.
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وكان مجال التدخل اآلخر عىل هذا الصعيد هو تخفيض الدعم املايل لرسوم الخدمات العامة )»صايف اإلقراض«( وهنا 

مارست السلطة أيضا »ضبط مايل«. فرضت وزارة املالية أثناء تنفيذ هذه العملية تخفيضا تدريجيا لصايف اإلقراض 

 % من إجاميل الناتج املحيل سنة 2007 إىل 7.8  % من إجاميل الناتج املحيل سنة 2010. وقد قامت بهذه  من 10.6 

الخطوة العتقادها أن »توفري الخدمات العامة سوف يستند إىل مبادئ اقتصادية وسيتم تزويد تلك الخدمات عىل 

أساس التغطية الكاملة للتكاليف.« وقد أصبح هذا األمر ممكنا من خالل ادارج آلية اشرتطت عىل املواطنني تقديم 

»براءة ذمة« عن أي فواتري خدمة عامة بغية الحصول عىل الخدمات العامة.

املفارقة هي أن مسار التنمية لدى السلطة الفلسطينية يبدو مدركاً للمشاكل الكامنة يف تلك السياسات يف املامرسة  

بالذات فيام يخص الدعم املايل للخدمات العامة، عىل سبيل املثال، وبالذات فيام يتعلق بقطاعات السكان األكرث 

وضوحاُ اقتصادياً يف األرايض الفلسطينية املحتلة– وهي غالبا الالجئني سكان املخيامت. لهذا السبب، تستخدم خطة 

اإلصالح والتنمية الفلسطينية وغريها من أدبيات التنمية عبارة تصف فئة من املجتمع وهي »األكرث فقرا« بحيث 

نقرأ: »سوف يتم تحديد الفئات »األكرث فقراً« باستخدام عملية موضوعية وشفافة تنفذها وزارة الشؤون االجتامعية 

حيث يتم تزويد هذه الرشيحة بخدمة الكهرباء إىل حد »اإلكتفاء« لضامن عدم حرمان األرس الفقرية واملنكشفة؟ 

من إمكانية الحصول عىل تلك الخدمة.« ويف مناطق أخرى يتم التشديد عىل كيفية قيام الحكومة بـ »املحافظة 

عىل سالمة ورفاه املجموعات املنكشفة بينام تواصل عملها الحثيث لتحقيق النمو االقتصادي الذي يقوده القطاع 

الخاص.« وهي تؤمن أنها قادرة عىل تحقيق تلك املعادلة من خالل »االستثامر يف التنمية االجتامعية ومن خالل 

واالقتصادي  االجتامعي  التمييز  من  للوقاية  كوسيلة  االجتامعية«،  والحامية  للمساعدة  فعالة  آليات  بناء  مواصلة 

املعروف عن نشوئه من الرأساملية الرصفة.

واملضحك هنا أن تلك الترصيحات تأيت بالطبع يف الوقت ذاته الذي تعلن فيه الحكومة عن تدابريها التقشفية عىل 

مستوى تجميد اإلنفاق والتعيينات وفاتورة الرواتب واألجور أو الرتشيد وربط الحزام. هل هذا يف الواقع »استثامر 

يف التنمية االجتامعية« التي يشاع أنها تقي القطاعات األضعف وتشجع املساعدة والحامية االجتامعية؟

وينبغي توجيه نقد متعمق أكرث عىل مستوى املبدأ نفسه. يف حني تستطيع بعض الحاالت الفردية بالتأكيد االستفادة 

من تلك التدخالت، يظل السؤال قامئاً حول ما إذا كان السامح بإحداث التنمية من خالل القطاع الخاص هو النهج 

األفضل ملعالجة الظروف الحرجة حيث ترتفع معدالت البطالة والفقر كام هو الحال فعلياً يف األرايض الفلسطينية 

املحتلة، مع احتامل تدهور السياق عند إطالق رساح الرأساملية يف سوق حر؟ أو إذا ما كان النمو املبني عىل التصدير 

املنافسني  مع  املنافسة  قادرة عىل  الحد وغري  إىل هذا  الفلسطينية ضعيفة  اإلنتاج  قاعدة  تكون  عندما  الحل  هو 

األرخص. ومن هنا فإن إنقاذ “األكرث فقرا” لن يكون سوى “إنقاذ” السكان من املوت جوعا أو توفري بعض الكهرباء 

لهم ولكن يتم التغايض هنا عن حقيقة أنه يف ظل هذا النظام يصبح الرفاه االجتامعي امتيازا وليس حقاً.

وهذا يثري سؤاالً أعمق حول حقوق الفلسطينيني – الوطنية واالقتصادية واإلنسانية – ومكانها يف اسرتاتيجية التنمية 

التي تطبقها السلطة الفلسطينية. ولكن اإلطار الذي يطرحه فياض يتغاىض عن مسألة الحقوق متاماً. ويستعيض 

تبناها إجامع ما بعد واشنطن  التي  الرؤى  التي تشبه بشكل فادح  الوطنية  السياساتية  عنها برزمة من األهداف 

للتنمية الليربالية الجديدة وتعكس اسرتاتيجيته أيضا املطالب التي وضعتها إرسائيل واملجتمع الدويل عىل القيادة 

الفلسطينية. فـ »أهداف السياسة الوطنية« التي تصفها حكومة فياض تحمل مسميات »السالمة واألمن«، و«الحكم 

الرشيد« و«زيادة امللكية الوطنية« و«تحسني نوعية الحياة«. ويجب مالحظة كيف أن تأطري تلك السياسات الوطنية 
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يغيب املصطلحات التي تستند إىل الحقوق مستبدلة إياها بسياسة قامئة عىل أهداف. وإعادة الصياغة الطفيفة 

بالحقوق اإلنسانية  تيار ينبع من مطالب  الفلسطينية – من  الذي بنيت عليه املطالب  هذه تحول شكل الرصح 

والوطنية التي مل يحصل عليها الفلسطينيون مع التزامات املجتمع الدويل ليعزز إطار موجه مبجموعة من  األهداف 

عىل شاكلة أهداف السياسة التنموية يف أي دولة مستقلة. 

وهذا انحراف عن محور الرصاع يتغاىض عن الحقوق التاريخية والنضال التاريخي للحركة الوطنية ويرفع مستوى 

املامرسات املؤسسية إىل مطاف األهداف الوطنية ليك تستحوذ عىل هذه الصفة وحدها دون أي أهداف أخرى.

ظلها  يف  ميارس   التي  االحتاللية  االستعامرية  الطبيعة  محو  مع  تنسجم  الفياضية  التنمية  فإن  الطريقة  وبهذه 

الفلسطينيون حكمهم. وبهذا الشكل من العمل كام لو كنا داخل نفق، تصف السياسة مراراً وتكراراً نيتها »إنشاء 

البنية  إرساء  فيها  والتي ميكن  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  فيها  تحدث  أن  داخلية ميكن  آمنة ومستقرة  بيئة 

اإلصالحات  قيام  لكيفية  الفعلية  اآللية  توضح  أن  بدون  تزدهر«،  وجعلها  وتطويرها  الفلسطينية  للدولة  التحتية 

املرتبطة بالخدمات عىل مستوى املؤسسات والحكم وما يصاحبها من منو القطاع الخاص واألمن بتحقيق التحرر 

الوطني.

والخوف هنا بالطبع هو أن تلك السامت – التي يتم طرحها عىل أنها األهداف الوطنية أيضاً – تطيل فعلياً من 

سامت الحكم الذايت للسلطة الفلسطينية، ما يجعل منها )أي السلطة( أداة ليربالية جديدة أكرث كفاءة بينام وظيفتها 

يف واقع األمر هو شكل من أشكل االحتالل من خالل جهاز التحكم عن بعد. وبينام يقوم محور فياض بالتأكيد من 

خالل استخدام تلك العبارات الرنانة التي تشمل عىل حقوق الفلسطينيني – الدعوة إىل حوار سيايس جدي ومستدام 

وخطوات ملموسة والتزامات من كافة األطراف نحو السالم الدائم – فإن عدم وجود آلية فعالة لتحريك هذا الحوار 

السيايس الجدي “وااللتزامات” يظل يشكل نقطة الضعف األكرب يف تلك املعادلة. 

وهذا يجعل نجاح حكومة فياض قابال لخلق الظروف ليك يفشل: فكلام زادت كفاءة الفلسطينيني يف حكمهم الذايت 

كلام قل شعور إرسائيل واملجتمع الدويل بالحاجة إلنشاء دولة نظرا ألن الريع السيايس املرغوب فيه – اإلدارة الذاتية 

واالستقرار – قد استخرج بالفعل.

بدائل عن التنمية الليربالية الجديدة يف فلسطني

ما الذي يبينه لنا هذا املسح لليربالية الجديدة يف فلسطني؟ وكيف ميكن أن نستخدم هذا الفهم يف بناء رؤية لخطة 

تنمية فلسطينية بديلة؟

أثرت عىل إطار ومحتوى طريقة تشكل  التي  األفكار واملامرسات  الجديدة من خالل مزيج من  الليربالية  تتجسد 

العالقات بني الناس واملجتمعات وبينهم وبني العامل أجمع. يف األرايض الفلسطينية املحتلة نرى هذا األمر عىل املحك 

عىل عدة مستويات:

اتفاق  الفلسطينية، حسب صيغتها يف  السلطة  بناء  العلوي« نرى  بـ »اإلطار  الذي ميكن أن نسميه  عىل املستوى 

أوسلو، والذي يجعلها أداة فعلية يف تصميم الليربالية الجديدة. حيث أن التكوين الجوهري الليربايل الجديد ينبع 

من تركيزه عىل األمن واألنظمة اإلدارية واالقتصادية والسياسية، التي تولتها املؤسسات القوية ورأس املال العاملي 

وإرسائيل لتنفيذها عىل مناطق جغرافية محددة. 
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باإلضافة لهذا اإلطار العلوي هناك أبعاد شاملة وحتى مجزأة للمرشوع الليربايل الجديد. ونلحظ هذا يف السياسات 

االقتصادية وسياسات الحكم املحددة التي تتبعها حكومة فياض، والتي تعيد بناء النسيج الفعيل ملنظومة موسعة 

من املعايري واملامرسات يف كافة أنحاء األرايض الفلسطينية املحتلة – تطال العالقات االجتامعية واستخدام املساحة 

وأسواق العمل واملجتمع املدين وعالقات النوع االجتامعي.

يف مجموعها ميكن القول أن تلك السياسات تهدف إىل استخراج الريع السيايس لخدمة الغاية األكرث عمومية وهي 

التأكيد عىل الحكم الرأساميل عىل املستويات الدولية واإلقليمية واملحلية مبا يخدم مصالح أطراف )رأس املال( الكربى 

)الدول الغربية وإرسائيل( وسمسارها )رأس املال الفلسطيني(.

مع هذا التفسري الواضح للبنية الحالية للتنمية الليربالية الجديدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة الذي بني يدينا، 

اسمحوا لنا أن ننظر يف النهج البديل الذي يلزم للوقوف يف وجه التحديات وقلب النموذج القائم.

هنا ال بد من إعطاء األسبقية واألولوية للتعامل مع البعد السيايس أوالً، ألنه ال ميكن أن تكون هناك خطة تنموية 

دون التشديد عىل الرؤية العاملية السياسية لها عىل انها تشكل أساساً لنموذج التنمية الفلسطيني البديل:

يجب أن يتجذر أساس إطار التنمية الفلسطينية البديلة يف بلورة مرشوع يسعى لوضع حد الستخراج الريع السيايس 

الغريب/ اإلرسائييل؛ ويجب أن يتحدى ويقلب حكم رأس املال بصفته القوة املحركة للتنمية الفلسطينية؛ وأن يطلق 

رساح الطاقات الكامنة الفردية والجامعية للشعب الفلسطيني املستندة إىل االلتزام األسايس بالحقوق الفلسطينية  

الفردية والجامعية.

ومن هنا تجدر املالحظة أنه ليس هناك معنى لرسم أساس جوهري للتنمية الفلسطينية من واقع »تعزيز املصالح 

أن  حقيقة  تفادي  ميكن  ال  ألنه  ملاذا؟  الجديدة.  الليربالية  تطرحها  التي  تلك  مقابل  يف  »الحقوق«  أو  الوطنية« 

القومية الوطنية تحمل معاٍن متعددة األشخاص بينام تتبنى الطبقات االجتامعية املختلفة وتعطي االولوية ملعاٍن 

مختلفة لتلك املفاهيم التي ميكن قولبتها يف قوالب مختلفة. يف حني أن بعض النواحي املتعلقة بالنخبة الفلسطينية 

املتمثلة يف حكومة فياض قد تعطي األولوية للمصالح والحقوق الفلسطينية من خالل التشديد عىل الحاجة للدولة 

الفلسطينية من خالل الرصح الليربايل الجديد، قد يشدد الالجئون الفلسطينيون عىل تصورهم للحقوق الوطنية عىل 

أنها التنفيذ الفوري لحقهم يف العودة. ميكن املحاججة بأن كال البعدين ينسجامن مع التفسري الرشعي لألهداف 

الوطنية التاريخية للشعب الفلسطيني وسعيه نحو تقرير املصري الوطني. وما مييز بني املفهومني هو األمور املتعلقة 

باإلسرتاتيجية والتكتيكات واألولويات.

»الليربالية  منوذج  يف  باالستثامر  مرتبطة  الفلسطينية  واالقتصادية  السياسية  النخبة  عنارص  بعض  أن  الواضح  من 

الجديدة عىل أنها التحرر« الذي نرى أن سياسات حكومة فياض تشدد عليه. بينام هناك رضورة ملحة النتقاد هذا 

التوجه يظل علينا أن نتفادى انتقاده باالقتصار عىل املصطلحات القومية الوطنية ألن هذا يقحمنا عىل الفور يف 

الجدل حول ما هو أكرث أو أقل وطنية. وهذا يبدأ من عملية إعادة إبراز القضية الوطنية ومثلها والتي تتحدث عن 

الشكل الذي يجب أن يكون عليه التحرر الوطني الفلسطيني – تحرر الشعب وأرضه من تلك القوى التي تخضعه 

وتستغله. وعوضاً عن ذلك هناك قيمة أكرب للتشديد عىل رؤية بديلة للتنمية تتحول هي بحد ذاتها إىل موضوع 

يحفز رؤيتنا ومرشوعنا التحرري. 

ما الذي نعنيه باملبادئ التوجيهية املؤسسة لإلطار التنموي الفلسطيني؟
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رفض/ إنهاء استخراج الريع السيايس 

إن رفض/إنهاء استخراج الريع السيايس )political rent extraction( الغريب واإلرسائييل يؤدي إىل دعم مرشوع 

سيايس يرفض أو ينكر بكل بساطة االستقرار السيايس املزيف الذي يشكل جوهر وفحوى مرشوع الليربالية الجديدة 

)السلطة  ذايت  هيئة حكم  تشييد  من خالل  خلق  الذي  االستقرار  ذاك   – املحتلة  الفلسطينية  لألرايض  وتصميمه 

الفلسطينية( كذراع متعاقد من الباطن مع االحتالل اإلرسائييل. وهذا يعني يف أقله سحب صفة الرشعية عن املرشوع 

الذي يقمع الفلسطينيني ويتسبب يف نزوحهم وينكر عليهم حقوقهم األساسية.

إطار مرشوع  الصهيونية يف  الحركة  يضع  ما  بدولة إرسائيل  االعرتاف  األدىن سحب  يعني يف حده  الواقع، هذا  يف 

إجرامي عنرصي استعامري إحتاليل ويعارض بوضوح السياسة الخارجية للغرب والواليات املتحدة التي تدعم وتيرس 

السياسات اإلرسائيلية حيث تصبح تلك الحركة املستفيد النهايئ من عملية استخراج الريع أصالً.

بدون تحديد إطار يربز منظومة القيم التي تقر بوجود قامع ومقموع وجهة استعامرية وجهة مستعَمرة  سوف 

نفقد أساس بناء مرشوع تنموي ناهيك عن إيجاد مرشوع تحرر.

يف املجمل فإن الركيزة األساسية لنموذج التنمية البديل هو ترصيح يرفض الوضع القائم بناًء عىل فهم القمع القائم 

والحاجة ملقاومته. إنه خط مرسوم عىل الرمال – التنمية والتحرر املستندين ملفهوم املقاومة. كيف، أي، باستخدام أي 

اسرتاتيجيات وتكتيكات – هذا ما يجب تحديده من قبل كافة املنتمني لهذا النموذج والقامئني عليه. ولكن بناء منوذج 

التنمية البديل بحيث يقوم عىل أساس املقاومة هو البعد األهم للمرشوع برمته. من خالل اإلعالن عنه “التنمية تحت 

االحتالل” حسب دعوة املرشوع الليربايل الجديد والنموذج املدعوم من قبله، تصبح أمرا مرفوضا بالكامل. فيام بعد 

“التنمية” – إذا ما ظل هذا املصطلح أصال ذا صلة وفائدة بالنسبة للعاملة – يصبح مالزما ملرشوع املقاومة.

الوقوف يف وجه حكم رأس املال وتغيري واقعه

إن الوقوف يف وجه رأس املال هو صفة خاصة يف طبيعة هذا املرشوع الذي يقوم عىل أساس املقاومة. ويحمل رؤية 

ال تضع األولوية لحقوق أصحاب رأس املال عىل حساب حقوق املعدمني، وبخاصة القوى العاملة. إنها طريقة نقول 

من خاللها أن أولويات مرشوع التنمية والتحرر لن تخضع لتحكامت الدوافع الربحية املالية وحوافز تحقيق الربح، 

بل ملجموعة من  األولويات يحققها املنتمون لهذا املرشوع – أال وهم الشعب الفلسطيني – وما يرون أنه ينبغي 

فعله إلحياء مرشوع التنمية الذي توجهه املقاومة وإحقاق حقوقهم يف تقرير املصري الوطني والحرية والعودة.

هنا يكون رأس املال بدون تطلعات وطنية – سواء كانت غربية أو إرسائيلية أو فلسطينية. ومن الحتمي الرتكيز عىل 

هذا األمر بصفته الدافع األكرث أهمية لترسيع االنقسام الفلسطيني خالل السنوات األخرية الذي تم من خالل إطالق 

رساح رأس املال الفلسطيني يف ظل ظروف اقتصادية رهينة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، من خالل إطار أوسلو 

والفياضية الليربالية الجديدة بشكل عام. وذلك من خالل إزالة سطوة رأس املال، واألولوية املكرسة ملكانة األرباح، 

بصفتها القيم  املتأصلة يف خلق »السوق الحر« – من خالل محو هذه، والتأكيد عىل الحاجة مللعب أكرث تكافؤا تنشأ 

بني األطراف املحركة واملنتفعة من املرشوع أصالً.

واملناهج  واالستثامرات  املعينة  االقتصادية  املشاريع  من  شكل  ضمن  البعد  هذا  أساس  عىل  الوضع  استقراء  إن 

الربح  تأثري دوافع  التأكيد عىل رضورة احتواء  القطاعية يتخذ صيغاً محتملة كثرية، ولكن يف هذه املرحلة يكفي 

الفردي وانتقائية السوق وانتشار رأس املال ووضع حد لهذا الربنامج بغية تحفيز العنارص الداعمة لربنامج التنمية/ 
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املقاومة. ويف مكان تلك الدوافع، يجب بناء املشاريع بحيث تضع أنظمة الحوافز األولوية عىل املشاركة الجامعية 

وتوزع مزاياها بالتساوى عىل املجتمع.

تغري دور السلطة الفلسطينية التنموي

بعد أن أدرجنا املبادئ التوجيهية لنهج التنمية البديل، نصل اآلن إىل محاولة الستبدال الدور التعاقدي املناط يف 

جهاز السلطة الفلسطينية الذي يجعل منها وكيل ليربايل جديد لالحتالل ورأس املال األجنبي.هناك مكونان أساسيان 

لهذا الدور السمساري: األمن واإلدارة.

والبعد  السياسية  الخريطة  إضافيان هام:  بعدان  السمساري أصال  الدور  إمكانية وجود هذا  هذا ويسبق ويؤطر 

االقتصادي. فكال العنرصين يثبتان وجود إطار محدد ميكن فيه لهذا الدور السمساري أن يتم. يجب الوقوف يف 

وجه العنارص األربعة التي تفعل الطبيعة السمسارية لجهاز السلطة الفلسطينية وتشكل مكوناته إذا ما أردنا وضع 

نهج بديل للتنمية.

البعد األمني 

أنها  األمنية عىل  املعالجة. فبموجب إطار أوسلو، كان تصور األجهزة  البعد األسهل من حيث  قد يكون هذا هو 

املواطنني اإلرسائيليني  أمن  لتحقيق  العسكري اإلرسائييل تم تصميمها أصالً  االحتالل  الباطن مع  تتعاقد من  أذرع 

واملستوطنني وطواقم الجيش اإلرسائييل وللجم الشعب الفلسطيني عىل املستوى املحيل. لقد ارتكز قلب استخراج 

الريع السيايس من خالل تنفيذ الليربالية الجديدة عىل هذا األمر وكان دامئا يشكل األولوية األوىل يف برنامج العمل 

الليربايل الجديد، مع توزيع غري متناسب للموارد التي يتم إنفاقها لتحقيق تلك الغاية.

يف ظل هذا التصور البديل لن يعود هذا الدور قامئاً بالنسبة لقوات األمن الفلسطينية بل سيتم إعادة تعريف ما 

هو األمن بحيث يصبح صون حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته من أي اعتداء داخيل أو خارجي. عىل مستوى 

العسكري  والطاقم  اإلرسائييل  االحتالل  جيش  مع  األمني  للتنسيق  حد  وضع  اىل  باألقل  يؤدي  هذا  فإن  القاعدة 

األمرييك )بعثة دايتون وهيئة االستخبارات األمريكية( ومع الرشطة األوروبية. كام يؤدي إىل اإلقرار بشكل رصيح 

ومبارش بأن املقاومة ضد إرسائيل هي أمر رشعي حيث يتم تشجيع الشعب ومتكينه من أداء مهمته بالطريقة التي 

الفلسطينيني من  الطريق األمثل للمقاومة. ويصبح هناك أهمية لحامية  أنها  يراها هو )الشعب( أو قيادته عىل 

الجيش اإلرسائييل ومستوطنيه. وال بد أيضا من معالجة تعدي الفلسطينيني عىل املوارد العامة أو الحقوق الجامعية.

ليس من مسئولية مؤلف هذه الورقة وضع الخطوط العريضة املحددة للتكتيكيات أو االسرتاتيجيات التي سيتبناها 

هذا النهج. ألنه إن قام بذلك فإنه سيأيت بفعل غري دميقراطي بينام يكون يقلب رأساً عىل عقب الطبيعة الجدلية 

الحتمية ملا ينطوي عليه الوصول إىل  تلك الخطة. ويف هذا الصدد فإنه يف ظل هذا الربنامج البديل للتنمية/ املقاومة 

الشعب وينفذه يحمل نفس  به  يلتزم  للتنظيم والتوصل إىل قرار جامعي  الدميقراطية كفاية  السبل  تأمني  يصبح 

أهمية القرار املتخذ. ألنه بدون منهجية للتواصل وبدون وضع عملية لجمع املعلومات واتخاذ القرارات وتنفيذها 

فإن الطاقة الجامعية واملوارد قد تتجزأ وتتفكك ويكون للمصلحة الذاتية للمجموع إمكانية الصعود والتحكم. وهنا 

يصبح دور القادة السياسيني وفضاء الخطاب/ الشعارات الصحية تعزيز وتعميق التيارات السياسية القامئة بحيث 

ميكن إخراج الظروف الكفيلة بتنفيذ مرشوع التنمية/ املقاومة.
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البعد اإلداري 

لقد رفع إنشاء السلطة الفلسطينية عبئاً كبرياً عن كاهل االحتالل اإلرسائييل. هل من املنطقي محاولة قلب هذا 

الوضع ليك تعود تلك املهام لتلقى عىل كتف االحتالل حتى يتحقق التحرر أو االستقالل الحقيقي؟ هل هناك بديل 

ثالث؟

وإن كانت الفكرة تبدو متطرفة فإن آفاق إعادة املهام اإلدارية التي توالها الفلسطينيون مبقتىض اتفاقيات أوسلو 

أمر يجب أخذه بعني االعتبار بشكل جدي وقد يكون يف الواقع هو الطريق األقرص لبدء عملية بناء تنمية ومقاومة 

وتحرر فلسطيني حقيقي.

املشكلة البنيوية يف اإلطار الحايل هو أنه يسمح بالسيطرة الفلسطينية عىل مناحي محدودة من خدماتها االجتامعية 

)التعليم والصحة ما يلبي قامئة محددة من الحقوق(، ولكن يتم توفري تلك الحقوق عىل حساب الحدود والحقوق 

السياسية والحقوق يف االستقالل وتقرير املصري والعودة وغريها. عدم القدرة عىل التمتع بأي حقوق سياسية حقيقية 

– مبا يف ذلك حق التحكم بحدود البلد الذي تديره والحصول عىل املوارد الطبيعية والحق يف إصدار الجنسية وهو 

يف الواقع الحق يف أن يكون لك كافة الحقوق األخرى وأن تحددها – يعني بشكل أسايس أن  التنمية الفلسطينية 

مستحيلة إال إذا ما كانت تلك األدوات يف أيد الفلسطينيني. فأوسلو يقسم بشكل واضح بني القضايا التي أرادت 

إرسائيل أن تبقي سيطرتها عليها وتلك التي رغبت يف نقل التعاقد عليها للسلطة الفلسطينية. وبهذا أتت مساعدات 

التكاليف  تخفيف  إىل  التنمية  يف  فياض  نهج  ويسعى  األخرية.  املهام  لهذه  مايل  كدعم  الثاين  الشق  لهذا  املانحني 

اإلجاملية من خالل وضع موازنات سوية ونظام الرضائب والتقشف وغريه.

العمل سوف يرض  أن هذا  إىل مفهوم  اإلدارية  املسئوليات  املعارضة إلعادة  الحجج  تستند  الذي ميكن عمله؟  ما 

الفلسطينية  السيطرة  تحت  اليومية  اإلدارية  والرضوريات  واملستشفيات  املدارس  تعود  فلن  فقط.  بالفلسطينيني 

وقد ال يتم توفريها عىل اإلطالق. بينام ميكننا أن نفهم تلك املخاوف، ولكن هذا السيناريو ال يبدو تشاؤميا كام هو 

معروض يف هذا الحديث ومن الجدير الحديث عن السامت اإليجابية ملثل هذا املوقف وهي:

التخيل عن السلطة والعودة عن قاعدة الحكم الذايت يعيد نصاب الوضع السيايس للرصاع الفلسطيني واضعا العبء 

اإلداري والقانوين يف عنوانه الصحيح – االحتالل اإلرسائييل واملجتمع الدويل. وهذا سيؤدي إىل توضيح كامل لدور 

املجتمع الدويل – عىل مستوى الحكم واملجتمع املدين وبني القوى الشعبية. من خالل اإلعالن عن مسئولية إرسائيل 

القانونية عن رفاه السكان  الفلسطينيني وهنا يظهر الفلسطينيون أنهم ميتنعون عن الوقوع يف فخ الحكم الذايت 

واملفاوضات الالنهائية – وبهذا فإن الجل األعظم من التناقضات التي تغوص فيها حاليا القيادة الفلسطينية والشعب 

الفلسطيني تعود بثقلها عىل االحتالل اإلرسائييل، ودولة إرسائيل وشعبها واملجتمع الدويل ككل – عىل النواحي املالية 

والسياسية واألخالقية. وهذه الراحة يف التخيل عن القضية الفلسطينية كام حدث بعد اتفاقيات أوسلو سوف تنتهي. 

الفور لألطراف  السيايس ويظهر عىل  الريع  استخراج  نهاية  بقوة  العملية سوف يربز  املسائل  االتفاق عىل  سحب 

الخارجية مشكلة القوى الدولية التي تقود املرشوع الليربايل الجديد.

عىل املستوى الفلسطيني فإن هذه الخطوة ستلعب دوراً محفزاً وموحداً مهامً. وهنا يتم وضع حد ألسطورة تحقيق 

الدولة من خالل التنمية الليربالية الجديدة واملفاوضات مع إرسائيل الصهيونية ما يضع الفلسطينيني عىل تقاطع 

طرق – حيث يخلق من الناحية االسرتاتيجية الظروف للفلسطينيني ليك يسعوا بشكل جامعي إليجاد حل ملشكلتهم. 
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الفردية  املصالح  ويعزز  يرفع  أنه  الجديدة  الليربالية  أوسلو/  التنمية عىل طريقة  األساسية يف منوذج  املشاكل  من 

والتوزيع الفردي للموارد عوضا عن املصالح الجامعية وتقاسم الجامعة للموارد. 

يف الوقت ذاته، فإنه يعطي قوة إضافية ألولئك القادرين عىل اقتناص املنافع من تلك الظروف )الرأسامل الفلسطيني 

والنخب(، بينام يدير ظهره للغالبية العظمى غري القادرة. يف املحصلة ال يوجد »نفحات حقيقية للطبقات الدنيا« 

من تلك السياسات بينام يتم اجتثاث أشكال التضامن االجتامعي – الرضورية لتسيري برنامج املقاومة. إن التنازل عن 

السلطة يعطي توجها واضحا للمرشوع الفلسطيني من خالل الرفض السيايس ملفهوم الحكم الذايت بدالً من السيادة 

وتقسيم الحقوق الفلسطينية عموماً. وهذا يشدد عىل الحاجة ألشكال التكافل الجامعي عوضا عن املصالح الفردية 

ما يخلق األسايس السيايس واملادي لتنظيم محور التنمية/ املقاومة.

يف الوقت ذاته، يحتاج الفلسطينيون بشكل واضح لوضع خطط طوارئ لتعبئة املجتمع وتنظيمه لتفادي الفوىض 

الذايت  لالكتفاء  الظروف  وتهيئة  الخدمات  تقديم  تواصل  من  األدىن  الحد  عىل  واملحافظة  مقاومة  خطة  ووضع 

الرد  تحاول إرسائيل  وبالطبع سوف  الحايل.  القوى  ميزان  تواصل  به  ما يسمح  األقل يف حدود  االقتصادي – عىل 

عىل هذا التوجه وردعه وتستخدم األدوات الرئيسية املتاحة لها لتجعل تلك اإلجراءات مؤذية وتأيت بنتائج عكسية 

قدر اإلمكان. وهنا يتم رفع حتمية القيادة وتوفر املوارد واإلدارة بينام تلعب مشاركة القسم األكرب من القطاعات 

االجتامعية ووحدة املشاركني أدوراً رئيسية يف تقوية املرشوع وكفاءته.

قد يطرح بعض النقاد حجة أن إعادة السلطة يف الوقت الذي يتم فيه تحضري خطط طوارئ من شأنه فقط أن 

العنارص حقيقية  تكون بعض هذه  أنه من جهة قد  الفلسطينية يف حلة جديدة. ففي حني  السلطة  توليد  يعيد 

فإن هذه العملية سوف تنزع أساس رشعية الحكومة الفلسطينية من إطارها الحايل تحت السلطة الفلسطينية/ 

عن  أوسلو. وعوضاً  ملتزم مبسار  بديل غري  الحياة إلطار  ديناميكية متنح  تفعل  الجديدة وسوف  الليربالية  أوسلو/ 

قيام األسواق ونظرات املؤسسات الجديدة والبنك الدويل والجيش اإلرسائييل “باختيار” مسار التنمية الفلسطيني، 

التحالفات – مع بعضهم البعض ومع  الذاتية وبناء  الفلسطينيون لالعتامد عىل أنفسهم وعىل مواردهم  سيضطر 

من  بدالً  طبيعي  وتنظيمي  سيايس  انتخاب  عملية  تبدأ  وهنا  وحقوقهم.  احتياجاتهم  لتلبية   – التضامن  شبكات 

االنتخاب من خالل السوق بالهيمنة.

الجغرافيا والبعد التجاري

يبدأ هذا باالندماج مع مسألة البعد الجغرايف وأنظمة التجارة التي تشكل جزءاً أساسياً من سرتة السجن الليربالية 

األرايض  تجربة  يف  الفلسطينيني  فتقسيم  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض  فلسطينيو  بداخلها  يعيش  التي  الجديدة 

الغربية(؛ وبني  الضفة  أقسام  الغربية وبني  )بني فلسطينيي غزة والضفة  البعض  املحتلة عن بعضهم  الفلسطينية 

األرايض الفلسطينية املحتلة وفلسطينيي 1948 وبني فلسطيني األرايض املحتلة والشتات( هو تخليق مقصود قامت 

به إرسائيل واتفاقيات أوسلو والنظام الليربايل الجديد الذي متثله. ويتم فرض بروتوكول باريس االقتصادي بشكل 

فوقي عىل هذه الجغرافيا ما يضمن اإلبقاء طبيعة التجارة الفلسطينية من خالل خضوعها الحتياجات رأس املال 

يشء حقيقي بخصوص هذا الوضع طاملا ظلت إرسائيل تحمل املفاتيح عىل شكل  اإلرسائييل. هل ميكن عمل أي 

“السيطرة املحكمة” التي شيدتها عىل مدار السنني – أي عىل شكل »الحدود« والجدار العنرصي ونقاط التفتيش 

والطرق االلتفافية واملستعمرات والنقاط العسكرية وعملية تحويل املنطقة يف األرايض الفلسطينية املحتلة إىل جزر 

معزولة تحمل مسميات أ وب وج.
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رغم وضوح سيطرة إرسائيل املادية عىل الفلسطينيني هناك تناقضات مع الهيكلية الحالية التي ميكن استغاللها. أي 

أنه بانتظار مطالب أو احتياجات محددة من مرشوع املقاومة/ التنمية ميكن إيجاد زوايا للدخول يف املشاكل ضمن 

البنية التي خلقتها أوسلو وكذلك يف إنجازات املقاومة الفلسطينية حتى اليوم.

عىل سبيل املثال، يف الوقت الحايل فإن الوصول من الضفة الغربية إىل جانب فلسطينيي 1948 يظل مفتوحاً. وميكن 

الوصول إىل غزة من خالل سيناء إىل حد ما. والفلسطينيون من حملة جوازات السفر األجنبية يحظون بنوع من 

حرية الحركة أقله يف الضفة الغربية. كام يحظى املواطنون الدوليون وحلفاء إرسائيل بحقوق مشابهة.

باإلمكان ومن خالل مواقع  االتصال جعلت  الفضائية ورسعة  التلفزيون  اإلنرتنت وقنوات  لهذا فإن دور  باإلضافة 

عىل شبكات الفيس بوك وتويرت – التي أوجدت قنوات اتصال بني الفلسطينيني أنفسهم وبني الفلسطينيني والعامل 

الذي يصعب استهدافه يف الواقع الحقيقي. حتى أن هناك شبكات إرسائيلية ميكن استخدامها كمالذ أخري للتواصل.

رغم وجود حدود عىل ما ميكن تحقيقه يف الفضاء الجغرايف والتجاري بينام ما زالت إرسائيل تحمل مفاتيح السجن 

إال أن ما نريد قوله هنا هو التشديد عىل ما يأيت:

أجريت  ما  إذا  الرشعية؛  والحقوق  االحتياجات  املبنية عىل  السياسية  اإلرادة  توفرت  إن  االخرتاع. هذا  أم  الحاجة 

أبحاث ووضعت خطط كافية وتوفرت املوارد واألدوات – ميكن إيجاد حلول جزئية أو كاملة للمشاكل الجغرافية 

واالقتصادية املختلفة التي خلقتها خريطة أوسلو واتفاقيات باريس. أقله، إذا مل يكن باإلمكان إيجاد حل يكون هناك 

أساس لتعبئة حمالت التضامن بخصوص تلك العوائق والرتكيز عليها.

باإلضافة لذلك، حتى ميكن كرس سرتة الحبس الليربالية الجديدة التي أتت بها عملية أوسلو هناك حاجة محددة 

الفلسطيني  للجسد  املختلفة  املناطق  بني  الروابط  عىل  دائم  بشكل  وللتشديد  التقليدي«  اإلطار  »خارج  للتفكري 

التي عصفت به عىل يد إرسائيل  الفلسطينية املحتلة وأرايض 1948 والشتات( ملواجهة عملية الرشذمة  )األرايض 

والسوق الليربايل الجديد. وبالطريقة ذاتها فإن تشكيل وتعميق التحالفات االسرتاتيجية بني الفلسطينيني والعاملني 

الغريب  العامل  هذا  يف  املدين  املجتمع  واع  بشكل  يستهدف  بحيث   – الغريب  العامل  مع  وكذلك  واإلسالمي  العريب 

والطبقة العاملة بدال من  استهداف الحكومات أو النخبة التجارية من املؤسسات – ميكن أن يسهم يف تحرير املوارد 

والشبكات القادرة عىل املحافظة عىل مرشوع التنمية/ املقاومة الفلسطيني ووقايته من أي رضبة إرسائيلية متوقعة.

عىل أية حال، ال بد من التوضيح من البداية أن املقاومة/ التنمية التي نتحدث عنها هنا بعيدة عن الربحية املالية 

أو النمو الكالسييك إلجاميل الناتج املحيل حسب طريقة احتسابه يف النامذج االقتصادية. وعليه ال بد من معايرة 

التوقعات مع هذا املرشوع. بحيث ينتقل الرتكيز إىل محاولة خلق االكتفاء الذايت الفلسطيني من خالل تنظيم املوارد 

والحلفاء وتنظيم تقسيمها االجتامعي؛ واالعتامد عىل أكرب دائرة ممكنة من مشاركة الفلسطينيني يف برامج/ مشاريع 

التنمية الخاصة بهم؛ وبشكل رضوري التأكد من النقل الفعال لتلك الجهود ومن اطراد الرسالة التي توجهها.
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  حالة غزة 

البنى  تكوين  الجديدة  الليربالية  آليات  تواصل  حيث  الغربية  الضفة  بحالة  سالفاً  املشار  النقاش  من  الكثري  يرتبط 

الجوهرية وإدارة تفاصيل الحياة اليومية. يف الوقت ذاته فقد مرت التجربة يف غزة خالل السنوات الخمس املاضية 

مبرحلة تنم عن اليشء الكثري وميكن للضفة الغربية أن تستفيد منها نظراً لوجود منوذجني منفصلني للتنمية خالل تلك 

الفرتة الزمنية، تأطر كل واحد منهام بناء عىل الرؤى املتباينة بني فصييل فتح وحامس.

بشكل مخترص فإن حكومة حامس التي تبوأت إدارة قطاع غزة بعد أحداث صيف 2007 أبرزت دالالت عىل إمكانية 

االعرتاف  رفض  حكومة حامس  استطاعت  الكافية.  السياسية  العزمية  توفرت  ما  إذا  الجديد  الليربايل  النموذج  قلب 

السيايس بإرسائيل وبالصهيونية وبعملية السالم التي تقودها الواليات املتحدة )استخراج الريع السيايس(؛ ورفضت أن 

تكون الوكيل األمني وبهذا أنشأت مرشوعا سياسيا وعسكريا واجتامعيا يستند إىل بلورة رصيحة للمقاومة وطورت 

قنوات بديلة لإلمدادات كرست بروتوكول باريس واعرتفت باإلنتاج واستخدام املوارد العامة والرضائب والزراعة وغريها 

من النواحي األخرى يف الحياة االجتامعية واالقتصادية مع منوذج يف أقله ال ينسجم مع التصاميم اإلقليمية االقتصادية 

الليربالية الجديدة. يصعب القول إذا ما كان هذا املرشوع يشمل عددا أكرب من فئات املجتمع أو يضمن توزيع املنافع 

عىل فئات أكرث رغم وجود ما يدل عىل حدوث هذا األمر.

ولكن هذا ال يعني أن ننىس الثمن الباهظ الذي دفعه سكان غزة عىل يد الحصار اإلرسائييل املفروض عليهم والذي 

ترصد بكل من حامس وسكان غزة حيث متت بلورته ملعاقبة الطرفني ملحاولة االنسالخ عن القالب الذي وضعه منوذج 

أوسلو. كام ال يجوز التغايض عن املسائل اإلشكالية التي تتعلق بالتجسد الدميقراطي وظروف العمل أو ظروف النظام 

االقتصادي الجديد التي تولد يف ظل اقتصاد غزة الجديد. عىل كافة الصعد يصعب أيضا تحديد ما إذا كان هذا النموذج 

أبعد أو أقرب إىل التحرر بدون تسوية موضوع الوحدة الوطنية.

عىل أي حال فإن موضوع مرشوع التنمية الذي توجهه حامس تتم إثارته ليس لطرحه كنموذج للتقليد. بل نتطرق 

عليه بصفته يعرض منوذجا بديالً للتنمية يف األرايض الفلسطينية املحتلة والذي يتحدى باالسم الركائز األساسية للنظام 

هذا  عىل  البناء  ميكن  مدى  أي  إىل  ملعرفة  إضافية  دراسات  لعمل  هناك رضورة  مهمة.  مناحي  يف  الجديد  الليربايل 

بل يضم  الغربية  الضفة  يقترص عىل  املقاومة ال  للتنمية/  أشمل  برنامج  األفكار يف  تلك  النموذج وكيف ميكن دمج 

كافة أطياف الفلسطينيني – حيث يقع جزء كبري من الناس واملوارد الخاصة بالقضية الفلسطينية والذين تم إهاملهم 

حتى هذه اللحظة أو تهميشهم. ما هي الدروس التي ميكن استسقاؤها من تجربة حامس؟ كيف ميكننا تفادي تكرار 

أخطائها؟ كيف ميكن توسيع وتعميق نواحي املقاومة يف التنمية الفلسطينية من خالل االعتامد عىل دوائر أوسع من 

املشاركني ومن خالل التوزيع عىل نطاق أوسع يف املجتمع مبنافع املشاركة يف هذا املرشوع؟ كيف ميكن لجهود املقاومة 

تجتذب  أن  التي ميكنها  املجتمعي  وللتضامن  االجتامعية  وللحامية  االقتصادي  الذايت  لالكتفاء  أسوساً  تضع  أن  هذه 

الدعم السيايس واملادي عىل املستويني الدويل واإلقليمي بغرض كرس التحالف مع القوى التي تقمع وتستعمر وتنزع 

الفلسطينيني قرسا من هياكلهم؟



121

مالحظات ختامية 

يعمل منوذج التنمية الفلسطيني املعارص يف ظل فرضية أساسية مفادها أن إطار أوسلو يوفر مساحة كافية للمناورة 

من أجل الرخاء االقتصادي والتحرر الوطني. ولكن رغم مرور نحو 20 سنة عىل التجربة يف ظل هذا النموذج ال 

ميكننا اإلشارة سوى إىل جزء يسري من الرخاء والتحرر. فغياب التوازن يف القوى األسايس بني الفلسطينيني والتحالف 

الحدود  بخالف  املفاوضات  يف  حقيقي  تقدم  أي  ودائم  كاف  بشكل  أعاق  الغريب/األمرييك  األورويب   – اإلرسائييل 

املرسومة – وهي نتيجة ال ميكن وصفها سوى بعد مرور الوقت بحكم تصميمها.

يف  انترشت  التي  الجديدة  الليربالية  لعقلية  خلق  كانت  أوسلو  عملية  أن  كيف  وصف  البحث  هذا  حاول  لقد 

العاملية. وكجزء من  الساحة  األحادية عىل  أوارص سيطرتها  تقوي  أن  املتحدة  الواليات  عندما حاولت  التسعينات 

هذا التفكري تم إنشاء السلطة الفلسطينية لتعمل كمتعاقد من الباطن مع االحتالل اإلرسائييل. ولكن هذا الدور مل 

يقف عند هذا الحد. فهي مل تقم بدور الوسيط بني االثنني فحسب بل طالبت أداء املهمة املستحيلة إلدارة توقعات 

وإدارة سكان مستعمرين يسعون لتحقيق التنمية والتحرر. ومع تدعيم تصورات الليربالية الجديدة عىل املستوى 

الدويل واتضاح رفض الفلسطينيني االنصياع لها بالكامل بدأ التحالف اإلرسائييل – الغريب البحث عن طرق للتعامل 

مع تلك “العقبات”. أوالً أت القمع املادي للشعب الفلسطيني يف سياسات إرسائيل املتجسدة عىل  األرض خالل 

سياسات  وأصبحت  اإلصالح«.  بعد  الفلسطينية  »السلطة  املؤسيس عىل شكل  التخطيط  أت  ثم  الثانية.  االنتفاضة 

الطبقة  إليها  لتنضم  الدولية  املالية  واملؤسسات  الغربية  القوى  بني  االلتقاء  نقطة  الجديدة هي  الليربالية  التنمية 

الرأساملية الفلسطينية للبحث عن االستقرار االقتصادي واملؤسيس والسيايس لتحقيق منافع متبادلة. وكام هو الحال 

دامئا مع الليربالية الجديدة هناك طبقة معينة من املجتمع املحيل تستفيد من تلك السياسات بينام ال تحصد الغالبية 

منها شيئاً. كذلك فإن هذه السياسات متيل إىل متزيق املجتمعات عىل أساس خطوط حدودية سابقة ألنها تشعل 

فتيل دينامكيات السوق واملنافسة داخل السوق املحيل التي يحصد مثارها القوي وينقل القطاع العام للخاص ويضع 

الحقوق يف إطار االمتيازات.

اليوم يتم استخدام الليربالية  الجديدة عن وعي كأداة من قبل الدول القوية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ملنح 

مكافآت سياسية – وهي مكافأة ال ميكن توصيفها يف املحصلة سوى عىل أنها تصفية للقضية الفلسطينية وللتشكالت 

االجتامعية – السياسية التي تواصل املطالبة بالحقوق الفلسطينية.

يف هذا السياق ما هو معنى »الكلمة الرنانة« مثل التنمية؟ ال يكون للفلسطينيني بديل يف ظل هذه الظروف عن 

االستسالم ملدارس ومذاهب املقاومة التي تحاول تنظيم وتعزيز مواردهم املادية وغري املادية والبرشية بغرض البقاء 

محاولة  برد عكس يف  التيار  ومقاومة هذا  اإلرسائييل  للكولونيالية  اليومية  املامرسات  آلية  تحت  الحياة  قيد  عىل 

الكتساب حقوقهم. كلام زاد وضوح رؤيتهم للقوى التي تقمعهم كلام اتضحت الردود التي سوف يطرحونها ملحاولة 

مقاومتها.

يف هذا الصدد يقع الفلسطينيون هنا يف موقف ال يحسدون عليه حيث تقمعهم قوى الصهيونية االستيطانية – 

االستعامرية واإلمربيالية األمريكية واملدرسة النيوليربالية. وال بد ألي خطة تنمية بديلة أن تتوىل مهمة مقاومة األثر 

التقسيمي لهذه القوى الثالث.
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عىل  العام  والصالح  العامة  للمصلحة  صارمة  حامية  لتأمني  األوىل  األولوية  إعطاء  يجب  الظروف،  هذه  ظل  يف 

حساب املكاسب الفردية واألرباح الخاصة التي تجتث سلسلة التضامن االجتامعي وتفرغ القضية الفلسطينية من 

مصدر قوتها. كام أشار الخالدي وسمور، »امللكية العامة والخدمات العامة واالستثامر العام والرفاه العام يبدو هو 

االبتكارات السياساتية األساسية للفرتة القادمة.« طاملا أنه ميكن تنفيذ هذا النهج العام تجاه السياسات يف سياق إطار 

عام توجهه املقاومة، فليكن األمر إذاً. كلام زاد تحضري الفلسطينيني وتقويتهم وتنظيمهم ملجتمعاتهم ومواردهم كلام 

أصبحوا يف موقف أقوى يستطيعون فيه مقاومة الرضبات املتوقعة ضدهم واكتساب أنصار لقضيتهم ولحقوقهم 

بشكل عام.
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بعد التجزئة: الروابط التي تجمع الفلسطينيني يف االرايض الفلسطينية املحتلة 

عام 1948 وعام 1967

غاي بورتن
تساهم هذه الورقة يف بحث تلك العالقات والتفاعالت بني الفلسطينيني الذين يعيشون عىل جانبي الخط األخرض. 

وهو املوضوع الذي تناولته عديد من دراسات الباحثني واملهنيني. وهو ما يعكس تأثري عملية أوسلو للسالم )-1993

2000(، التي شكلت اطاراً تحليلياً لألوضاع الفلسطينية، التي نصت عىل أن األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967 

تعترب حيزا لحق تقرير املصري الفلسطيني املستقبيل والدولة من جهة، فيام يدمج الفلسطينيون –إىل حد ما- الذين 

يعيشون يف إرسائيل يف تلك الدولة من جهة أخرى )أنظر ستاف، 2001؛ روحانا وصباغ-خوري، 2011(. 

وضمن هذا السياق، تهدف هذه الورقة إىل، أوالً: دراسة العالقات بني الفلسطينيني يف األرايض املحتلة عام 1948 

لتلك  الحايل  التكوين  ثانياً: مسح  الفلسطينية املحتلة عام 1967 ووضعها تحت املجهر.  بالفلسطينيني يف األرايض 

العالقات، وفحص ألي مدى متثل منوذجاً بديالً للتنمية الفلسطينية. لإلجابة عىل تلك التساؤالت، من الرضوري فهم 

النموذج السائد للتنمية القائم حالياً يف العالقة بني الفلسطينيني عىل جانبي الخط األخرض. ومن املمكن تلخيص 

السؤال الثاين من خالل مسارين متشابكني: من جهة، السياسات التنموية ذات الطابع السيايس التي تؤسس لدولتني 

الليربالية  تأسيس  الذي يساعد يف  السائد  االقتصادي  النموذج  اخرى،  أوسلو؛ ومن جهة  اتفاقية  يف  مبيناً  كان  كام 

الجديدة يف كلتا الدولتني. 

انها حدت من تصور  القول  الجديدة لشعبني- ميكن  الليربالية  التكميلية- دولتني لشعبني وتقديم  العمليات  تلك 

واعتبار الفلسطينيني النفسهم كشعب واحد. لقد أدت اتفاقية أوسلو لذلك -بشكل صارخ- من خالل سعيها لتحقيق 

دولة فلسطينية يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967 تاركًة وضع الفلسطينيني املقيمني يف إرسائيل عىل جنب- 

والذين يشكلون ربع سكان تلك الدولة. لقد حصلت أهداف اتفاقية أوسلو –ايضاً- عىل الرشعية الدولية، والذي 

انعكس عىل ظهور طرف ثالث يف الرصاع اإلرسائييل/الفلسطيني، وهو مجتمع املمولني )الغريب عىل األغلب(، والذي 

يوفر املساعدة املالية لدعم تلك األهداف )يل مور، 2004(. يف ذات الوقت، فإن دعم املمولني هو دعم مرشوط، 

الجديدة  الليربالية  فهم  املمكن  من  الجديدة.  الليربالية  منوذج  لـ(  مطابقة  )او  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  مبساعدة 

الخاص.  للقطاع  أكرب  دور  مقابل  الدولة  دور  تحديد  مميزاتها هي  احدى  والتي  الرأساملية،  من  كنموذج مبسط 

إلدراك ذلك يف السياق الفلسطيني، عمل الفاعلني املحليني والعامليني جنباً اىل جنب مع خرباء االقتصاد الفلسطيني 

عىل تطبيق رؤية الليربالية الجديدة من الخصخصة، فك القيود االقتصادية، منذ التسعينات )خالدي وسمور، 2011(. 

النتيجة أعاله نابعة يف األساس، من تحليل النمط الليربايل الجديد، الذي أفىض لتنمية غري متكافئة وغري متساوية 

بني الفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، التي بدأت تظهر مؤخراً مع وجود العقارات، واالئتامن، 

الضفة  يف  آخر  مكان  اي  يف  املحدودة  االقتصادية  بالفرص  مقارنة  الله  رام  يف  “البالون”  املنطقي  غري  واالستهالك 

الغربية، دون ذكر قطاع غزة. يف ذات الوقت، تأثر الفلسطينيون الذين يعيشون يف إرسائيل أيضاً بشكل غري مبارش 

يف عمليات الليربالية الجديدة )حيث بدأت الليربالية يف اواخر الثامنينات وتسارعت يف أوائل التسعينات(. هذا شمل 

اقتطاعات يف مرصوفات الدولة، وتخفيضات يف القطاع العام واقتطاعات من اإلعانات التي تقدمها الدولة لقطاع 

الصناعة وجزء كبري من قطاع الزراعة، وتقليص املخصصات االجتامعية للفلسطينيني وخلق بنية جديدة للسوق، 
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ومناذج “للرشاكات الخاصة-العامة” والتي من خاللها متت تنحيتهم بشكل كبري أو اعاقت تقدمهم )اليزور، 2007؛ 

فولك 1990(. تأثر الفلسطينيون الذين يعملون يف إرسائيل بهذه السياسات بشكل قوي– سواء كانوا مقيمني يف 

إرسائيل أو الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة- من خالل التخفيضات يف املعونات اإلرسائيلية السابقة 

والتصنيع  والبناء،  الزراعي،  القطاع  الفلسطينية، خاصة يف  العاملة  اكرب من  بحجم  واملرتبطة  االنتاجية  للقطاعات 

بالتعاقد من الباطن أدى إىل تقليص االجور وانعدام شبكات الحامية لهؤالء العامل، واىل ظهور فروقات حادة بني 

الفلسطينيني واليهود اإلرسائيليني )ويسيكوف، 1990( .

بالتايل تهتم هذه الورقة بفحص إن كانت البدائل لهذا الشكل االستبعادي للتنمية االقتصادية والسياسية قد ظهرت 

او حصلت نتيجة لعقدين من الليربالية الجديدة وعملية السالم. من أجل القيام بذلك، تحاول هذه الورقة اكتشاف 

الروابط بني  إعادة تشكيل  أجل  والجهود من  الفلسطينيني،  الفصل بني  نتج عنها  التي  التجزئة  التغلب عىل  عوامل 

الفلسطينيني الذين يعيشون عىل جانبي الخط االخرض يف امليادين السياسية، واالقتصادية والثقافية. من أجل ذلك 

تقوم الدراسة بشكل خاص بفحص طبيعة الروابط السياسية من ضمن نسيج الروابط االجتامعية-االقتصادية. يعالج 

القسامن األساسيان الهيكل السائد الذي يجد الفلسطينيون من خالله انفسهم ويعملون بالجهود الحالية، من اجل 

اعادة تكوين حياتهم املشرتكة االقتصادية والسياسية. تشابهت حقب تاريخية متعددة من حيث األجواء السياسية 

االقتصادية للتجربة الفلسطينية، فرتة الفصل ما بني 1967-1948 عندما تم فصل الفلسطينيني من خالل الخط األخرض.

اصبح هناك  التسعينات،  بداية  الغربية وقطاع غزة عام 1967 وحتى فرتة  الضفة  باحتالل  قامت إرسائيل  عندما 

امكانية اكرب للتواصل بني الفلسطينيني املتواجدين داخل »إرسائيل« وأولئك املقيمني يف االرايض الفلسطينية املحتلة. 

وميكن تقسيم املرحلة الالحقة والتي تقع بني بداية التسعينات حتى اآلن، إىل ثالث فرتات: فرتة اتفاقية أوسلو بني 

االعوام )2000-1993(، واالنتفاضة الثانية ما بني االعوام )2005-2000(، والفرتة التي تليها أي ما بعد العام )2005(. 

حققت اتفاقية أوسلو تحديد القيادة الفلسطينية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية لرؤية دولتني – فلسطني 

وإرسائيل- اللتني كان من املتوقع أن تبارشا العمل عىل جانبي الخط االخرض خالل سنوات قليلة. مع ذلك، يف ذات 

لنمو  أوسلو  اتفاقية  الفصل، سمحت  تبحثان موضوع  واإلرسائيلية  الفلسطينية  القيادتان  فيه  كانت  الذي  الوقت 

تداخل سيايس، اقتصادي واجتامعي بني الفلسطينيني عرب الخط االخرض. حاولت إرسائيل تقويض تلك الروابط خالل 

االنتفاضة الثانية الحقاً بادخال حواجز مادية تشمل “جدار الفصل”138 وعوائق اخرى ُصممت لتقييد الحركة بشكل 

البيانات  تعمل  العام 2002.  منذ  مبارش  بشكل  ببناءه  إرسائيل  قامت  الذي  البناء  لوصف  مثايل  يوجد مصطلح  ال    138
االرسئيلية عىل التقليل من اهميته من خالل االدعاء انه عبارة عن اداة امن وسياج بينام تعتربه حركة مناهضة الجدار عىل 
االنتفاضة  انه جدار فصل،  بارري، »هل هوسور؟ هل هوجدار؟ ال،  نايجيل  )انظر، كمثال،  العنرصي«  الفصل  انه »جدار 
http://electronicintifada. net/content/it-fence-it-wall-no-its-separation-  )2003 آب  من  االول  االلكرتونية، 
http://electronicintifada. net/ ,2004 أو«دالالت عىل االنرتنت واالنتفاضة االلكرتونية، الرابع من آذار barrier/4715
دقيقني  هام  جدار  تعبري  وال  سياج  تعبري  ليس   .)content/israels-west-bank-barrier-semantics-internet/5005
السياج  املناطق واستخدام سلسلة من  البناء يحتوي عىل مكونات متعددة: مالمح جدار كاالسمنت يف بعض  ان  لسبب 
املكهرب يف مناطق اخرى. يف نفس الوقت، وعىل الرغم من ان إرسائيل تدعي بانه اداة “للحامية”، هذا ال يعكس الحقيقة 
التي يواجهها الفلسطينيني الذين يعيشون ذلك الواقع. معظم اساسات الجدار تبدأ يف مناطق الخط االخرض، فعليا تشمل 
اكرب كمية من االرايض الفلسطينية يف الضفة الغربية اىل الجانب اإلرسائييل وتقطع صلتها عن التواجد الفلسطيني املحيط. 
األثر بالتايل هواستعامري، يهدف اىل “فصل” الفلسطينيني عن االرض. بسبب االختالفات يف املكونات الهيكلية للجدار ودوره 

كأدوات مستخدمة لتجريد الفلسطينيني عن اراضيهم، فقد تم استخدام مصطلح “الجدار العازل” هنا. 
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حاد بني األرايض الفلسطينية عام 1948 واألرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967. ومع نهاية االنتفاضة الثانية أصبح 

هناك إحياء لتلك العالقات لغري النخبة بني الفلسطينيني، عىل الرغم من أن عليهم العمل ضمن الصعوبات التي 

وضعتها إرسائيل، باألخص امكانية عبور الفلسطينيني من الضفة الغربية اىل مناطق ما وراء الجدار العازل. وباالضافة 

اىل الجدار العازل، حصار إرسائيل لقطاع غزة ما بعد العام 2005. 

بعض  الورقة  تتضمن  االخرض،  الخط  لعبور  الفلسطينيون  يسلكها  التي  الطرق  لبعض  التقدميي  العرض  ييل  فيام 

املالحظات حول االتجاهات املحتملة يف املستقبل. بشكل أدق تشري اىل أنه بينام ساهمت هذه العالقات بحس 

كافية  غري  تكون  أن  املمكن  من  املجتمع،  اإلرسائييل يف  االحتالل  ومقاومة مامرسات  الفلسطينية  للهوية  جامعي 

بحد ذاتها لتحدي بنية القهر والتهجري التي يواجهونها حالياً. الضغوط املستمرة التي تضمنت الجهود اإلرسائيلية 

لتفرقة الشعب الفلسطيني، واملخاطر التي يعيشها الفلسطينيون لالستقرار خالل اإلجراءات الحالية )خصوصاً مقارنة 

مبستوى العنف واإلعاقات خالل االنتفاضة الثانية(، والتحديات التي تضمنت أشكال التدريج الذي شملها االرتباط 

)واملقاومة(، واملخاطر التي من املمكن أن تظهر، والحد الذي من املمكن أن يحتفظ من خالله النشاط بالشكل 

الحايل للتنظيم االفقي املتحرك، جميعها تم اخذها بعني االعتبار. 

اخرياً، قبل تحليل اعادة الرتابط، بالطبع هناك حاجة لقامئة من التسميات. هناك العديد من املصطلحات املسندة 

الذين  –بالطبع- كان لهؤالء  الخط االخرض، واكرثها استخداماً  الجانبني من  الذين يعيشون عىل كال  للفلسطينيني 

عرب  الفلسطينيني،  اإلرسائيليني  اإلرسائيليني،  بالفلسطينيني  تسميتهم  متت  لقد  إرسائيل.  يف  يقيمون  أو  يعيشون 

إرسائيليني، العرب يف إرسائيل او فقط العرب. من املهم معرفة أي مصطلح يتم استخدامه حيث أنه يضفي التزاماً 

سياسياً معيناَ. بالطبع ليس غريباً عىل اليهود اإلرسائيليني أن يصنفوا الشعب الفلسطيني بـ”العرب”. هذا عادة يتم 

كنوع من انكار املطالب الفلسطينية كشعب أصيل يف االرض، وبالتايل اهميته يف تقرير املصري، اضافة اىل أنه يعود 

اىل الوراء إىل حقبة االحتالل الربيطاين الذي يؤطر الرصاع من خالل مصطلحات العرب واليهود )والدولة العربية 

الورقة، سيتم استخدام مصطلحات “فلسطينيي 1948” و”فلسطينيي 1967” بشكل رئييس.  واليهودية(. يف هذه 

عادة ما يتم استخدامها من قبل الفلسطينيني انفسهم، “فلسطينيي 1948” هم الذين يتواجدون يف إرسائيل )سواء 

مواطنني أو مقيمني( بينام “فلسطينيي 1967” هم الذين يعيشون عىل األرايض الفلسطينية التي تم احتاللها من قبل 

إرسائيل عام 1967 والتي أصبحت تعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة. بالرغم من أن اصول تلك التسميات نبعت 

من الفلسطينيني، اال أن هناك محددات معينة يف هذه املصطلحات. فقد يشملون الالجئني الذين يعرفون انفسهم 

بفلسطيني 1948 ألن ارسهم طردت من بيوتها ولجأت إىل الضفة وغزة واصبحوا يعرفون بفلسطينيي 1967. بشكل 

مشابه، فرضت إرسائيل اختالفات بني الفلسطينيني يف الضفة الغربية املقيمني يف القدس وباقي املقيمني يف الضفة 

الغربية، السابقة تشتمل “داخل” إرسائيل كنتيجة لالنفراد اإلرسائييل- الضم يف العام 1980 غري املعرتف به دولياً- 

للقدس الرشقية، واملصطلح األخري “خارج” ويعني بقية االرايض يف الضفة الغربية. 
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 إعادة التواصل السيايس بني الفلسطينيني 

إن الخطاب السيايس املهيمن الذي ارتبط بالرصاع الفلسطيني اإلرسائييل وهو دولتني لشعبني. الذي تأسس من خالل 

عملية أوسلو وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي كان الهدف منها العمل من أجل الفلسطينيني يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة. لقد حصلت هذه الرؤية عىل الرشعية الدولية من خالل مجتمع املانحني والذي يُعترب مِمول 

للسلطة الفلسطينية بشكل فعال. باملقابل، ال متثل السلطة الفلسطينية الفلسطينيني يف االرايض املحتلة عام 1948. 

بدالً من ذلك ينظر اليهم من قبل السلطة الفلسطينية واملجتمع الدويل كمقيمني يف إرسائيل، بالرغم من مطالبهم 

املتكررة من اجل االعرتاف بهم كمجموعة وطنية تتميز بحقوق جامعية. إن عملية تبني املنظور يف هذه الورقة، 

يتضمن تحدي لهيمنة خطاب الدولتني. بعبارة اخرى، هذا يعني التأكيد عىل وحدة الشعب الفلسطيني واألرض، 

وتجاهل الفصل املفروض عليهم بشكل غري طبيعي. هذا الفصل الذي بدأ مع عملية االستعامر االستيطاين الصهيوين 

والذي نتج عنه الفصل بني الفلسطينيني عىل طول الخط األخرض ما بعد العام 1948. وتحليلنا نابع من خالل نظرة 

ترفض الفصل املفروض عىل الفلسطينيني، سواء من خالل إرسائيل واملجتمع الدويل او من خالل القيادة الفلسطينية 

املمثلة باملجلس الوطني الفلسطيني والتي وافقت عىل حل الدولتني واعالنها لوثيقة االستقالل يف الجزائر يف ترشين 

ثاين من العام 1988. 

وانقطاع  الفلسطيني،  الرتابط  ومدى  طبيعة  عىل  الرتكيز  خالل  من  املعارص،  التوجه  هذا  التالية  االقسام  تفحص 

التواصل مع الفلسطينيني داخل الخط االخرض واعادته عىل مدى فرتات متعددة: ما قبل العام 1967، وما بني عامي 

النشاط التضامني وخالل االنتفاضة األوىل(، وخالل فرتة أوسلو )1993-2000(،  1993-1967 )التي شملت ظهور 

واالنتفاضة الثانية )2005-2000(، والفرتة منذ ذلك الحني حتى اللحظة. يف جميع االحوال من املمكن التمييز ما بني 

أهداف النخبة واألهداف الوطنية واالجتامعية األوسع. من الجدير بالذكر أشكال التداخل التي حدثت –سواء كانت 

رمزية اومادية- فقد متت خارج إطار النخبة، وكانت ظاهرة يف أشكال متعددة، شملت التسلل اىل أرايض ما قبل 

العام 1967، واالحتجاجات لدعم يوم األرض واالنتفاضة األوىل، وزيادة اعادة التواصل واالرتباط االجتامعي، خصوصاً 

منذ اتفاقية أوسلو. الفرتة منذ العام 2005 هي مهمة بالتحديد حيث انها تزامنت مع بروز حركات اجتامعية افقية 

منظمة من جهة، التي كانت نشطة بشكل عام خارج نخب منظمة التحرير ذات البنية األكرث تقليدية وهرمية، 

والفصائل السياسية والسلطة الوطنية. 

 التواصل السيايس ما قبل العام 1967

تعرض الشعب الفلسطيني بشكل مستمر النكار حقه يف تقرير مصريه الوطني. فطبيعة السياسات الفلسطينية وتركيبتها 

خالل فرتة والية الحكم الربيطاين ما قبل العام 1948 لها صلة بذلك، خصوصاً أنها اصبحت منذ ذلك الوقت تلك الهوية 

املهمة  العائالت  قلة من  كانت  الفرتة  مبكرا. خالل هذه  التي ظهرت  القومية  والنزعة  الحديثة  الفلسطينية  الوطنية 

»الوجهاء« هي املهيمنة، والسياسات انطوت عىل نزاعات فاصلة بينها )خلف، 1991؛ قمصية، 2011(. كانت الروابط 

السياسية متيل لتكون عمودية وتعتمد عىل عالقات القرابة وروابط العشرية. يف ذات الوقت، شهد املجتمع الفلسطيني 

تغيريات اجتامعية واقتصادية متنوعة، شملت التمدن، وتشكيل الحركة العاملية واملنظامت املمثلة لهم بشكل أسايس 

يف مدينة حيفا الساحلية. مع ذلك، مل تؤِد جميع هذه التطورات اىل أي تغيري معني يف النظام السيايس)خلف،1991(. 

كنتيجة لذلك، فوجئ الوجهاء الفلسطينيون عىل حني غرة بظهور االنتفاضات الشعبية خالل الثالثينات من القرن املايض 

ضد االستيطان االستعامري اليهودي والحكم الربيطاين )ستيبانباكر، 2009؛ ماثيوز، 2006؛ قمصية، 2011(. 
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خالل االربعينات من القرن املايض، تنامى عدم االستقرار ما بني املستوطنني اإلرسائيليني والشعب الفلسطيني األصيل 

وخصوصا بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، فقد فشلت بريطانيا بشكل كبري يف الحفاظ عىل النظام وحولت الطلب 

الخاص باملستقبل الفلسطيني اىل هيئة األمم املتحدة، معلنة عن عزمها التخيل عن الوالية ومغادرة فلسطني يف ايار 

1948. يف كانون ثاين 1947 قامت بالتصويت عىل قرار التقسيم الذي فاقم التوتر. قدمت بريطانيا القليل من اجل كبح 

هذه التوترات، متنحية جانباً يف الوقت الذي قامت فيه القيادة الصهيونية باإلعداد لسياسية الطرد والتطهري العرقي 

إرسائيل  بني  ما  الحرب  العملية خالل  استمرت هذه  لفلسطني.  بريطانيا  مغادرة  قبل  الفلسطينيني خالل شهور  ضد 

)التي تم االعرتاف بوجودها من قبل القيادة اليهودية يف ايار 1948( والعديد من الدول العربية، شاملة الفلسطينيني 

)فينكلشتني، 1992(. 

انتهى الرصاع داخل الدولة يف العام 1949، ونجحت إرسائيل يف توسيع الحدود بشكل ملحوظ للدولة اليهودية املرسومة 

حسب خطة التقسيم، وتم تهجري 800,000 فلسطيني، الذين اصبحوا الجئني يف العديد من الدول العربية املجاورة. 

تضمنت عملية خلق إرسائيل كدولة يهودية انكار حق تقرير املصري للشعب الفلسطيني، ومن ثم تجزئته عرب حدود 

من ضمن  اقلية  اآلن  إرسائيل  يف  اراضيهم  عىل  البقاء  من  متكنوا  والذين  فلسطيني   150,000 يعترب  متعددة.  دولية 

الشعب اإلرسائييل )يقدرون بحوايل 18  % يف أرايض 1948، انظر اىل جهاز اإلحصاء الفلسطيني، 2009( بينام بقي هؤالء 

الفلسطينيون الذين يعيشون يف الضفة الغربية وقطاع غزة تحت السيطرة املبارشة للحكم االردين واملرصي عىل التوايل. 

بقي هذا الوضع حتى العام 1967 عندما شنت إرسائيل عدوانها، وهزمت مرص، واالردن، وسوريا، والضفة الغربية وغزة 

املحتلتني اللتني اصبحتا تعرفان باالرايض الفلسطينية املحتلة. 

متيل الفرتة ما بني عامي 1967-1948 لتكون فرتة ضعف بالنسبة لتكون النزعة الوطنية، وخصوصاً للفلسطينيني الذين 

ظلوا يف إرسائيل. يشري بشارة )1997( اىل انه تم تقسيم املجتمع الفلسطيني يف إرسائيل اىل ثالث مجموعات رئيسية يف 

هذه الفرتة املبكرة: )1( بني هؤالء الذين تم اختيارهم من قبل الحكومة اإلرسائيلية؛ )2( هؤالء الذين دعموا التعايش 

واملساواة ما بني الفلسطينيني واليهود اإلرسائيليني )مثال الشيوعيني(؛ و)3( حركة عربية منظمة وطنية فضفاضة )مثال 

حركة االرض(. نتيجة لذلك، قبل العام 1967 مل تكن هناك منظمة وطنية قوية واضحة بني فلسطينيي العام 1948. عىل 

الرغم من أن املجلس الوطني الفلسطيني قد تأسس يف العام 1964 ليكون جسامً ممثالً للفلسطينيني، فقد واجه عدد 

من التحديات يف مل شمل جميع الفلسطينيني مبن فيهم الفلسطينيني الذين يعيشون يف إرسائيل. اكدت الجهود التي قام 

بها القادة العرب كجامل عبد النارص- رئيس مرص- عىل الوحدة العربية عىل مدى معني من املشاعر القومية، ورخضت 

القيادة التقليدية ملنظمة التحرير الفلسطينية اىل حد كبري لهذه الرؤية. فقط بعد العام 1967 وبعد الهزمية اإلرسائيلية 

للعرب اخذت فكرة العروبة بفقدان اللمعان، وبدأت الحركات الفلسطينية الوطنية املتميزة بأخذ زمام األمور )سيال، 

1997؛ ساحلية، 1997(. 

الفرتة  الفلسطينية خالل تلك  التقليدي، ظهرت نظرة اكرث تطرفاً، تشدد عىل املقاومة   مع ذلك، مقابل هذا املنظور 

ما قبل العام 1967، عىل حد سواء داخل إرسائيل وعرب الخط االخرض. تم االحتفاظ بالهوية الوطنية الفلسطينية يف 

إرسائيل، بينام تم ذلك بتحفظ، بشكل عام- خالل العمل من قبل الحزب الشيوعي كتعبئة جامهريية لفلسطينيي 1948. 

فقد قام بذلك من خالل تنظيم تظاهرات واحتجاجات، لتشجيع الالجئني للعودة بدون تصاريح وتحدي التنسيقات. 

انتقد املراقبون العرب هذا الحزب كونه »غري كاف وطنياً« )كوهني، 2010(؛ يشري فتاح )2012( اىل أن االلتزام التاريخي 

للدولة  الكامنة  الصهيونية  الطبيعة  تحدي  عدم  اىل  ادت  التي  اليهودية  العربية  االخوة  بعالقات  الشيوعي  للحزب 

والتمييز املتأصل للحقوق الجامعية للفلسطينيني. 
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مقابل ذلك، ميكن الحديث يف هذه الفرتة عن أن قيادة وحركة فلسطينيي 1948 كانت مكرسة ومجزأة بسبب تأسيس 

للنشاط  املساحة  كانت  بالتتابع،  الفلسطينية.  القومية  تقويض  هدفه  كان  الذي  العسكري  الحكم  وفرض  إرسائيل 

السيايس الفلسطيني محدودة نسبيا، مع حقيقة ان الحركة الشيوعية بطبيعة الحال كانت يف طليعة حركة املعارضة 

الفلسطينية للفلسطينيني يف األرايض املحتلة عام 1948 خالل خمسينات القرن املايض )كوهني، 2010(. باالضافة اىل 

النشاط الشيوعي، حيث كانت األعامل التي تقوم بها الكرث من 20,000 فلسطيني الذين رفضوا تأسيس الحاجز بني 

عامي 1949-1948، وكانوا يتنقلون ذهاباً واياباً خالل الخط االخرض بني عامي 1948 و1953. يف نهاية املطاف اعرتفت 

إرسائيل بصعوبة منع التسلل ومنحتهم الجنسية اإلرسائيلية )كوهني، 2010(. 

باإلضافة اىل وجود تطورات ثقافية معينة من املمكن القول انها ساعدت من جهتها يف اتخاذ مواقف قومية فلسطينية 

اكرث رصاحة منذ اواخر ستينات القرن املايض. هذا شمل العديد من الشعراء والكتّاب الالمعني من فلسطينيي 1948 

كمحمود درويش، وتوفيق زياد، واميل حبيبي ولحق بهم سميح القاسم، والذين متت تسميتهم بـ »شعراء املقاومة«. 

بالرغم من أن عملهم كان ادبياً إالّ أن كان له بعد سيايس مهم، ظهر من خالل تصحيح الشعور بالهوية الفلسطينية من 

ناحية ونشاطهم السيايس املتزايد علناً من خالل الحزب الشيوعي الداعم لتقرير املصري الفلسطيني والحقوق املدنية 
من ناحية اخرى، باالضافة اىل ارتباطهم باملنظامت الوطنية خاصة بعد العام 139.1967

ارساء اسس التضامن بني الفلسطينيني، 1993-1967

تكرس  غزة(،  وقطاع  الغربية  )الضفة  الفلسطينية  األرايض  من  تبقى  ملا  إرسائيل  باحتالل  أي   1967 العام  بعد  ما 

وضع جديد قوامه إعادة التوحيد املادي لفلسطني التاريخية. هذا ساعد يف تسهيل الحركة عرب الخط األخرض وبناء 

عالقات اكرث واعمق بني الفلسطينيني الذين يعيشون عىل جانبي الخط االخرض. عىل الرغم من أن فلسطينيي 1948 

كام فلسطينيي 1967 عانوا من التمييز والتهميش، كانت هناك فوارق بني املجموعتني كنتيجة لوضعهم القانوين 

املفروض من قبل إرسائيل. بينام كان يصنف فلسطينيي 1948 كمواطنني إرسائيليني، وبالتايل كان من املفرتض أن 

يخضعوا للقانون املدين بعد نهاية الحكم العسكري يف العام 1966، كان الفلسطينيون الذين قبعوا حديثا تحت 

االحتالل –أي بعد احتالل -1967 يعتربون غري مواطنني، وكانوا تحت السيطرة بناء عىل نفس قانون الحكم العسكري 

الذي تم تطبيقه حتى العام 1966 يف إرسائيل. هذا التمييز كان له آثار عىل املقاومة الفلسطينية خالل العقود التي 

تلت: يف حالة فلسطينيي 1948 ركز النضال عىل انهاء التمييز والحصول عىل االقامة الكاملة والحقوق املتساوية يف 

دولة تعرف نفسها يهودية ودميقراطية. ادى جزء من العملية اىل زيادة املطالب للحقوق الجامعية الوطنية جنباً اىل 

جنب مع الحقوق الفردية التي كانوا يتمتعون بها نظريا )لوستك، 1980؛ رخيس، 1991؛ روحانا، 1991؛ بايب، 2011؛ 

زريق، 1993؛ الحاج، 2005؛ وغانم، 2002(. باملقابل، مل يتمتع الفلسطينيون يف الضفة الغربية وقطاع غزة بنفس 

الحقوق للوصول إىل اركان العدالة املدنية كاملواطنني اإلرسائيليني. نتيجة لذلك، كان نضال الفلسطينيني يركز عىل 

رفض النظام اإلرسائييل واالنفصال عنه ويشمل ذلك االحتالل، بدل املطالبة بالحقوق املدنية الكاملة تحت السيادة 

اإلرسائيلية )روحانا، 1991 ،1990 ،1989(. 

139  هذا التداخل بني النشاط الثقايف والفعل السيايس هوموضوع مستمر يف النشاط الفلسطيني الوطني، كام ظهر من 
خالل مشاركة الناشطني الشبابيني املعارصين الذين رفضوا الهيكليات السياسية التقليدية لفتح وحامس لصالح القيام اكرث 

بنشاطات “ثقافية”. هذا قد يكون ايضا لتفادي اجتذاب االهتامم غري املرغوب به من قبل السلطات اليهم. 
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بالرغم من االختالفات بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967، فقد قامت املجموعتان –واستمرتا- بالتشارك بالعديد 

من االهداف املتشابهة. بدأت اشكال التضامن بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 تتبلور بتكرار اعظم وشفافية 

ما بني سبعينات ومثانينات القرن املايض. وهنالك امثلة متعددة جديرة باملالحظة يف هذا الصدد، احداها كانت ظهور 

ووجود مكانة ملنظمة التحرير الفلسطينية عىل الساحة الدولية والحصول عىل االعرتاف الدويل الدبلومايس نتيجة 

لذلك. فقد تزامن ظهور منظمة التحرير مع نقل القيادة الوطنية: بينام كانت سابقاً مهيمن عليها من قبل الوجهاء 

التقليديني الذين اكتسبوا شعبية اوسع عربياً باالضافة اىل القومية الفلسطينية. بعد العام 1969 متت السيطرة عليها 

من قبل فصائل املقاومة، وخاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح )سيال، 1997(. ساهم هذا بتوجيهه نحو 

الحس الوطني والفخر بالهوية يف الخط األخرض – بالرغم من أن هذا ادى اىل اشكال مختلفة من الدعم. 

االرايض  الالجئني يف  الفلسطينيني يف مخيامت  العام 1967 عىل حشد  بعد  ما  الفلسطينية  التحرير  ركزت منظمة 

الفلسطينية املحتلة )ساحلية، 1997(. وقد تم تحقيق هذا التعبري يف الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل االنتخابات 

للعديد من االفراد الذين اعلنوا انفسهم افراداً من منظمة التحرير، كرؤساء البلديات يف املدن والقرى الفلسطينية 

خالل سبعينات القرن املايض. بينام كانت عالقات منظمة التحرير مع الشعب الفلسطيني عام 1948 اكرث تناقضاً. 

الفلسطينية كانت ضعيفة حتى  التحرير  لقد نوه بشارة )1997( اىل أن العالقات بني فلسطينيي 1948 ومنظمة 

التحرير  ان رؤية منظمة  ناقش  اما ساحلية )1997( فقد  تتوطد.  العالقات  بدأت  املايض عندها  القرن  سبعينات 

للعالقات مع فلسطينيي 1948 كانت »مفيدة ومرغوبة، ولكن ليست رضورة ملحة«؛ كنتيجة، مالت سياسة منظمة 

التحرير اىل أن تكون اكرث فاعلية بهذا الصدد. 

نظراً لالختالف السيايس بني اجندات التشكيالت الفلسطينية املهيمنة يف إرسائيل وتلك التي تتبناها منظمة التحرير 

الفلسطينية، انعكس وجود الحركات الوطنية الفلسطينية املستمر يف ظهور منظامت اخرى يف إرسائيل. احدى اهم 

هذه املؤسسات الجديرة بالذكر التي ظهرت يف بداية سبعينات القرن املايض هي منظمة ابناء البلد. هذه املنظمة 

مكونة من املثقفني اليساريني وخريجي الجامعات خصوصاً من مدينة ام الفحم، وكانت تشمل هذه الحركة املنشقني 

الفلسطينية ودعمت  التحرير  انها موالية ملنظمة  البلد بشكل مؤكد  ابناء  عن حركة االرض الوطنية. عرفت منظمة 

تأسيس دولة علامنية، بشكل ضمني؛ رفضت الدين )وبالتايل اليهودية( بشكل حرصي )يشاي، 1981؛ فتاح، 2012(. 

سبعينات  خالل  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  وتنظيم  لبناء  محلية  مجموعات  مع  البلد  ابناء  منظمة  تحالفت  لقد 

ومثانينات القرن املايض. وبرزت هذه الحركة بشكل متزايد يف نشاطات يوم االرض يف العام 1976، ويف العديد من 

االحتجاجات والتظاهرات التي نظمت من خالل فلسطينيي 1948 ضد القرار اإلرسائييل ملصادرة ارايض منطقة الجليل. 

بعد قيام الجيش والرشطة اإلرسائيلية بإصابة وقتل ستة متظاهرين، خرجت تظاهرات مشابهة للدعم والتعاطف يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة، تدريجيا وصلت اىل مخيامت الالجئني يف املنفى. بعد عقد من الزمن تم االعرتاف بخربة 

فلسطينيي 1948 كجزء من املقاومة التي قامت بها منظمة التحرير الفلسطينية من خالل تبنيها ليوم االرض يف العام 

1988 )كيمربلنغ وميجدال، 2003؛ بايب،2011؛ الحاج، 2005؛ فتاح، 2012( وظهور شعار الحشد: شعب واحد موحد. 

ايضاً خالل السبعبنيات من القرن املايض، ادت االنتخابات املحلية يف إرسائيل اىل ظهور رؤساء بلديات كتوفيق زياد 

يف النارصة وقادة اخرين من الحزب الشيوعي الذين تم تعريفهم كداعمني للوطنيني الفلسطينيني وقضية التحرر، 

بسبب التزامهم بالوطنية الفلسطينية ومناداتهم بعلامنية الدولة. فقد سعت إرسائيل ملعاقبتهم من خالل حجب 

النارصة من  التحريض عىل عمل مخيامت تطوعية يف مدينة  تم  لذلك،  استجابة  البلديات.  التمويل عن خدمات 
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اجل ضامن بنية تحتية كافية وخدمات اخرى متت االستجابة لها. باالضافة اىل االنخراط يف املجتمع املحيل، كان 

فلسطينيي 1967 بارزين من خالل مشاركتهم يف هذه الجهود للحركات الوطنية )الطويل، مقابلة، 2012(. 

ساهمت االنتفاضة الفلسطينية االوىل خالل مثانينات القرن املايض بزيادة التضامن بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 

1967. لقد اندلعت االنتفاضة يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف عام 1987 كانتفاضة شعبية عفوية، تقود اىل عملية 

الفلسطينية املنفية  التحرير  العصيان املدين ضد االحتالل العسكري. شّكل اندالع االنتفاضة االوىل مفاجأًة ملنظمة 

يف تونس. ومتت الدعوة اىل القيام بأشكال متعددة من الفعل املبارش من قبل القيادة الوطنية الفلسطينية من اجل 

التصعيد الذي تال اندالع االنتفاضة ببضعة أشهر. شمل ذلك التظاهرات، واالحتجاجات، ومقاطعة العمل والرضائب 

التي ادت اىل سيطرة اكرب وتنسيق من قبل القيادة الفلسطينية داخل وخارج األرايض الفلسطينية املحتلة. بالتحديد، 

يجادل رخس )1991( أن االختالفات يف االهداف بني الفلسطينيني تم تضييقها كنتيجة لالنتفاضة األوىل، فقد مكنت 

هذه االفعال جميع الفلسطينيني من التوحد تحت اطار النضال التحريري الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية. يف 

ذات الوقت، كانت هناك اساليب لتقديم التضامن من قبل فلسطينيي 1948 مع فلسطينيي 1967. لقد تم تقديم 

اشكال التضامن هذه بشكل رمزي وعميل، شاملة استخدام التظاهرات من جانب، وتقديم املساعدة املادية من لوازم 

الطعام والدواء من جانب آخر )رخس،1991(. بالرغم من أن هذه النشاطات مل تكن موحدة بني فلسطينيي 1948 

التنسيق لها من خالل اجسام منفصلة، يف حالة فلسطينيي 1948، من خالل لجنة  انه تم  وفلسطينيي 1967؛ اال 

املتابعة، التي تم تأسيسها بداية مثانينات القرن املايض من اجل توفري صوت للفلسطينيني خلف الفصائل الفلسطينية. 

بالوعي الجامعي ما بني فلسطيني 1948 وفلسطينيي 1967، بلورت االنتفاضة  املتزايد  الرغم من االحساس  عىل 

االوىل أيضا اختالفات بينهم. هذا اصبح واضحاً بشكل متزايد مع االخذ بعني االعتبار السياق املختلف الذي عمل 

من خالله فلسطينيي 1948 وفلسطينيي1967، مثالً كموضوع مواطنني وغري مواطنني )بايب، 2011؛ روحانا، 1991، 

باتجاه  الفلسطينية  القيادة  من  عنارص  خالل  من  االختالفات  هذه  توضحت  فقد  خاص،  بشكل   .)1989  ،1990

اعلنت  الجزائر،  يف  الفلسطيني  الوطني  املجلس  اجتامع  1988. خالل  العام  يف  االنتفاضة  من  االوىل  السنة  انهاء 

منظمة التحرير الفلسطينية برصاحة- بصفتها« املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني« شاملة جميع الفصائل 

للشعب الفلسطيني- اعلنت االلتزام بحل الدولتني كحل للرصاع مع اإلرسائيليني. 

استنادا اىل حاممي ومتاري )2001(، لقد عكس زخم قرار االنفصال النسبي ملنظمة التحرير الفلسطينية وتنظيمها 

املتناثر الذي لحق ابعادها من لبنان بعد االجتياح اإلرسائييل يف العام 1982. فقد كانت هذه ايضا الخطوة املنطقية 

املصادقة عىل  عندما متت   ،1974 العام  الفلسطينية يف  التحرير  منظمة  قبل  تم ترشيعه من  االمام يف مسار  اىل 

»برنامج الخطوات العرشة« الذي مهد لتأسيس الدولة الفلسطينية/الكيان/السلطة يف االرايض الفلسطينية املحتلة 

)املحررة(. مع ذلك، كان لعام 1988 آثار مبارشة وانعكاسات عىل الشعب الفلسطيني خالل التاريخ الفلسطيني، 

التحرير الفلسطينية تطالب بإقامة دولة عىل األرايض  وجدير بالذكر هؤالء الذين يف املنفى: بينام كانت منظمة 

الفلسطينية املحتلة، عنى ذلك أن نضال فلسطينيي 1948 املستقبيل قد تكون نتيجته فقط للبقاء داخل إرسائيل. 

للتأكيد عىل هذه النقطة، قامت منظمة التحرير الفلسطينية بتشجيع فلسطينيي 1948 ملامرسة حقوقهم السياسية 

يف انتخابات العام 1988 )كيمرلنغ ومجدال، 2003(، وبشكل رصيح، يف انتخابات العام 1992 التي اعادت حزب 

العامل مجددا اىل مركز القوة. 
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االنتقال اىل مرحلة ما بعد التضامن بني الفلسطينيني، 1993-2000

شهدت الفرتة ما بني عامي 2000-1993 ديناميكيتني متناقضتني نتجتا عن عملية أوسلو التي اعلنت يف العام 1993. 

كام متت االشارة سابقاً، من جهة كانت عملية أوسلو عبارة عن حركة رصيحة للقيادة الفلسطينية وإرسائيل باتجاه 

تأسيس »دولتني لشعبني«، عىل االقل كان هذا توجه ومنطق منظمة التحرير الفلسطينية للتخيل عن ما سميت بـ 

»الفرتة االنتقالية«. من جهة اخرى مكنت عملية أوسلو من ايجاد سياق لتعميق العالقات بني الفلسطينيني، من 

خالل فتح الحدود، والتضامن السيايس وتفاعل اعظم بني الفلسطينيني عرب الخط االخرض. 

جاء قرار منظمة التحرير الفلسطينية من عدة اعتبارات، لتبني حدود األرايض الفلسطينية املحتلة كحدود جغرافية 

من اجل ادراك املرشوع الفلسطيني لتقرير املصري. يف اوائل تسعينات القرن املايض كانت منظمة التحرير الفلسطينية 

يف وضع مايل ضعيف نسبياً، وموقف جغرايف-سيايس؛ بينام مل تكلف االنتفاضة االوىل إرسائيل تكاليف عالية، بعد 

ان بدأ وضعها املايل بالتحسن بعد نهاية حرب الخليج عام 1991. بدالً من ذلك بدأت بتقوية حملتها يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة وقامت بتبديل العاملة الفلسطينية بعاملة مهاجرة من اوروبا الرشقية وجنوب آسيا. باالضافة 

العربية كنتيجة لدعم يارس عرفات لصدام  الدول  الفلسطينية رشعيتها من قبل  التحرير  اىل ذلك، فقدت منظمة 

الفلسطينيني من دول الخليج، وبالتايل  حسني بعد اجتياحه للكويت. نتيجة لذلك تم ترسيح العديد من العامل 

التقليل من التحويالت املالية اىل األرايض الفلسطينية املحتلة )روي، 1999؛ فريدمان،1991(. مع بداية التسعينات 

من القرن املايض، كانت منظمة التحرير الفلسطينية اكرث استعدادا من اي وقت مىض للتسوية مع إرسائيل عىل 

رشوط اكرث ليونة، تم التمهيد لها يف العام 1988، اقل بكثري من التي تم التمهيد لها يف العام 1974 والتي نصت عىل 

»تأسيس سلطة وطنية مناضلة عىل كل انش من فلسطني املحررة«. 

التحرير  منظمة  قيادة  اعتقادات  كانت  مهام  الدولتني،  حل  تطبيق  عىل  تنص  مل  أوسلو  اتفاقية  أن  من  بالرغم 

الفلسطينية )او مهام طالبت بشأن اميانها املعلق من قبل املعارضني(: فقد قامت باملقابل بتقديم اطار للمفاوضات 

من املمكن ان يؤدي لذلك الحل. الزمت االتفاقيات كال الطرفني بالقيام بعملية يتم انهاؤها خالل خمس سنوات، 

»وضع  الوقت  ذلك  وخالل  املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  من  أجزاء  من  باالنسحاب  إرسائيل  ستقوم  خاللها  التي 

مؤقت« ستتم املفاوضات حول املوضوعات املؤجلة والتي تشمل املستوطنات، القدس، الالجئني والحدود و)بشكل 

ضمني فقط( إقامة الدولة الفلسطينية، كان من املفرتض أن يتم حلها من خالل مفاوضات ثنائية. كان االنسحاب 

اإلرسائييل مرسوماً لوقت الحق ليكون عىل ثالثة اقسام من األرايض الفلسطينية املحتلة والتي سميت منطقة أ، ب، 

وج. كانت منطقة أ محصورة يف املدن بوجود أعىل نسبة من الفلسطينيني )558,000 عىل 2.7  % من االرض( بينام 

منطقة ب )25.1  % من االرض( ومنطقة ج )72.2  % من االرض( مع مراعاة الكثافة الفلسطينية لتكون قليلة وأقل 

بالرتتيب. يف كلتا منطقتي ب و ج، ستواصل إرسائيل فرض السيطرة عىل امور األمن )باالضافة اىل امور االدارة يف 

منطقة ج(. بالرغم من أن التوقعات من انسحاب إرسائيل كانت ثابتة، حتى متوز 2011 ما زالت إرسائيل متثل ألكرث 

 % من األرايض الفلسطينية املحتلة )مكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لالمم املتحدة، 2011(.  من 60 

باالضافة اىل موضوع االنسحاب، قدمت اتفاقية أوسلو سلطة فلسطينية لتخدم الفلسطينيني الذين يعيشون يف مناطق 

أ وب. بينام مل تكن لديها اي سيادة عىل االرض او الحدود، ويف ذات الوقت كانت إرسائيل معفية من مسؤولية توفري 

الخدمات واألمن كقوة مستعمرة. لقد ظهر مكان إرسائيل طرف ثالث: مجتمع املانحني الدويل الذي وفر املساعدة 

املادية للسلطة الوطنية والفلسطينيني من اجل استمرار عملية أوسلو ودعم بناء املؤسسات الفلسطينية والتطوير 
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االجتامعي- االقتصادي )يل مور، 2004(. حتى العام 1999 مل يتم ادراك وجود الدولة الفلسطينية. بعد فوات األوان، 

من املمكن القول انه يف نية إرسائيل االنسحاب الكيل من األرايض الفلسطينية املحتلة، عوضا عن ذلك فقد وفرت 

إلرسائيل غطاء الستكامل بناء وتوسيع املستوطنات )أبو نعمة، 2006(. 

لقد كان أثر اتفاقية أوسلو يتعدى فلسطينيي 1967- فقد اثر بشكل كبري يف الفصل يف القيادة الفلسطينية- بني 

الفلسطينيني الذين يعيشون يف إرسائيل، ومن يعيشون يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967. رؤية الدولتني 

تضمنت توجهات مختلفة بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967: بينام كان من املفرتض ان يكون فلسطينيي 

1967 هم املنتفعني الحاليني من الدولة الفلسطينية املقامة عىل األرايض الفلسطينية املحتلة، كان قدر فلسطينيي 

1948 ان يرتبطوا بالجنسية اإلرسائيلية. ومل توفر اتفاقيات وعملية أوسلو أي رؤية للرتتيبات املستقبلية لفلسطينيي 

1948 واهدافهم الوطنية، عىل وجه آخر قامت بتصنيفهم كمجموعة اقلية يف إرسائيل، ونضالهم هو الحصول عىل 

االقامة للجميع والحقوق املتساوية بدولة يهودية ذات اغلبية يهودية )بايب،2011؛ الحاج، 2005؛ وينجرود ومانا، 

1998؛ زريق، 2003(. 

اصوات  بتنافس وفوز عدد مميز من  الصدارة،  الدميقراطي يف  الوطني  التجمع  السياق، جاء دور حزب  يف نفس 

اتفاقية  ما بني  الفرتة  الحزب، فقد سارعت  قائد  انتخابات عام 1996. حسب عزمي بشارة،  فلسطينيي 1948 يف 

أوسلو واالنتخابات لتبني فلسطينيي 1948 »فكر سيايس جديد يربط بني العوامل الوطنية واملدنية للهوية العربية 

يف إرسائيل. . . ]ليكونوا[ كال الجنسيتني العربية واإلرسائيلية، مثاالً؛ بانهم كانوا اقلية اثنية وطنية. يجب البحث عن 

نوع من التوازن بني ان يكونوا مواطنني إرسائيليني يطالبون باملساواة مع اليهود ضمن دولة إرسائيل وان يكونوا جزءاً 

من االمة العربية والشعب الفلسطيني )بشارة، 1997(.« مؤخراً، أشار القائد يف حزب التجمع الوطني الدميقراطي 

عوض عبد الفتاح )2012( اىل ان عملية أوسلو فرضت عىل الفلسطينيني يف املناطق املحتلة عام 1948 إعادة تقييم 

مركزهم كأقلية يف إرسائيل. بالرغم من حقوقهم الفردية، عاىن فلسطينيو 1948 من الشخصية الصهيونية للدولة التي 

تجاهلت اي احساس بالهوية الوطنية الفلسطينية، بالتايل كانت هناك حاجة للدعوة للحقوق الجامعية، التي ادت 

اىل عملية حشد حزب التجمع الوطني الدميقراطي وقبل ذلك الحزب الشيوعي. 

الحركة   :1948 فلسطينيي  مجتمع  بني  آخر  سيايس  تجمع  برز  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزب  اىل  باالضافة 

القرن  تأثرياته منذ تسعينات  رائد صالح حيث منت  الشيخ  يد  تأسس عىل  الذي  الشامل  فرع  تحديداً  االسالمية، 

املايض من خالل دعمه للحقوق الجامعية من جهة والسعي لتحقيق االعتامد عىل الذات من جهة اخرى. بالتايل 

قام فرعه يف الشامل مبقاطعة االنتخابات اإلرسائيلية وقد أثر بشكل قوي يف سياسات السلطة املحلية. بالضبط كام 

بنت حامس مصداقيتها مع فلسطينيي 1967 يف األرايض الفلسطينية املحتلة، قامت الحركة االسالمية بتطوير شبكة 

من املنظامت املحلية والتي توفر خدمات عامة لفلسطينيي 1948 )روزمر، 2012(. تم تصميم هذه املساعدة من 

اجل التغلب عىل التمييز الذي يواجهه فلسطينيي 1948 يف إرسائيل، باالضافة اىل فصل وعزل املجتمع عن إرسائيل.

 كام ساهمت عملية الفصل بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 يف ظهور التجمعات السياسية بني فلسطيني 

1948، ايضا عملت عىل تطوير اشكال جديدة من التضامن بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967. من املفارقة 

ان عملية أوسلو وفرت مساحة لفرص اكرث من التفاعل والتبادل، شامال هؤالء الذين كانوا مناهضني لعملية أوسلو. 

افراد مختلفني، ومجموعات  ايضا من خالل املجتمع وبني  تأِت من االعىل، لكنها  الرتابطات مل  باالضافة، ان هذه 

وحركات اجتامعية، عابرة مجاالً واسعاً من موضوعات واهتاممات مشرتكة. شمل هذا النقاش املستمر حول قدرة 

الحركة الوطنية الفلسطينية باالضافة اىل التعبئة السياسية التي تحدت عملية أوسلو ورأت ان دورها بشكل اسايس 
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يضع االستعامر اإلرسائييل يف املقدمة ويقسم الشعب الفلسطيني. دعا حزب التجمع الوطني الدميقراطي اىل دولة 

ثنائية وطنية »لجميع مواطنيها«. حسب ما اشار اليه بشارة )1997(: »هذا ممكن ان يعني وحدة سياسية يهودية 

ووحدة سياسية فلسطينية، واللتني معا ممكن أن تشكال نظاماً سياسياً يهودياً عربياً مع دوائر ترشيعية منفصلة مع 

برملان مشرتك. . . انا ال اشري اىل دولة دميقراطية علامنية ولكن اىل دولة ثنائية، نظام فيدرايل او كونفدرايل يشمل 

مجتمعني اثنني وطنيني. يف سياق كهذا فقط من املمكن حل املشكالت كموضوع الالجئني واملستوطنات. لن يطول 

وضع املستوطنات كصعوبات ال ميكن التغلب عليها ضمن سياق يف دولة واحدة ذات قوميتني: اذا اراد اإلرسائيليون 

البقاء يف الضفة الغربية، ليكن، ونحن ايضا سيكون لدينا الحق يف االقامة يف يافا، عىل سبيل املثال.«

باالضافة اىل الثنائية القومية، ظهور حركة مستقلة عىل اساس القاعدة الشعبية للدفاع عن حقوق الالجئني سواء 

للمجتمعات الفلسطينية 1948 و1967 ، ايضا قدمت تحدي لخطاب أوسلو الذي يستند عىل حل الدولتني، فقد تم 

تحفيز هذه املجموعات من خالل التحقق من ان عملية أوسلو قلّلت من اهمية موضوع حقوق الالجئني يف العودة 

عىل االجندة السياسية، والذي نتج عنه ظهور منظامت جديدة مدافعة عن هذه الحقوق عىل طريف الخط االخرض. 

أوسلو  عملية  لتحدي  اسرتاتيجيات  املنظامت  هذه  طورت  املايض  القرن  تسعينات  اواخر  ومنذ  انه  اىل  باالضافة 

وتحفيز التضامن مع الالجئني، والتوعية العامة والدفاع عن حقوق الالجئني )بديل، 2000(. 

ذلك  عىل  مثال  الحياة،  مناحي  اهمية  عىل  أوسلو  لعملية  املناهضة  واألعامل  الربامج  هذه  بعد  ما  اخرون  يركز 

كهذا  ارتباط  يعتمد  كان  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  ومن  إرسائيل  داخل  من  الفلسطينيات  النساء  مجموعات 

املقارن.  التعليم  وتعتمد عىل  اعمق  العالقات  اصبحت  أوسلو  فرتة  ولكن خالل  التضامن،  التعبري عن  سابقا عىل 

الفصل  النساء اإلرسائيليات يف فلسطني 1948 متزامنا مع  الفلسطينيات من ضمن مجموعات  النساء  مجموعات 

املتزايد واالستقاللية، هذا ركز االهتامم عىل موضوعات عديدة وجديدة ومشرتكة كتعديل قانون العائلة الشخيص، 

والعنف االرسي وتوفري مراكز االيواء وخطوط املساعدة )روحانا، مقابلة، 2012(. 

االنتفاضة الثانية وتفكك الروابط بني الفلسطينيني 

ناجام  ذلك  وكان  االخرض،  الخط  عرب  الروابط  تفككت   2000 العام  من  ايلول  يف  بدأت  التي  الثانية  لالنتفاضة  نتيجة 

بشكل كبري عن االحباط الذي ارتبط باتفاقية أوسلو التي وصلت اىل طريق مسدود. عىل الرغم من أن النصف الثاين من 

تسعينات القرن املايض أدى اىل بيئة اكرث استقراراً سياسياً من جهة، ومن جهة اخرى كان هناك استياء متزايد. بينام كان 

الرافضون لعملية أوسلو من كال الطرفني اإلرسائييل والفلسطيني موجودين منذ البداية، أخذ الوضع يتفاقم مع انتخابات 

عام 1996، التي جلبت حزب الليكود مجدداً اىل السلطة، الذي كان معاديا لعملية السالم وعملية أوسلو منذ البداية، 

والحقاً تم استبداله بحكومة عاملية يف العام 1999، اعتربت إرسائيل والحلفاء الدوليني انه كرما منهم أن يعرضوا “حالً 

نهائياً” وشامال للرئيس الفلسطيني يارس عرفات، خالل محادثات كامب ديفيد يف العام 2000. ومع ذلك، هذا توخى 

حدود صارمة للسيادة الفلسطينية، مع إرسائيل التي عرضت معلومات اولية عن دولة فلسطينية عىل 73  % من الضفة 

الغربية والوجود املستمر ألكرب املستوطنات اإلرسائيلية. مل يتم التوصل اىل أي اتفاق. بعد شهرين منذ ذلك الحني، 

ذلك اىل احتجاجات من قبل  الصخرة، مؤدياً  ارائيل شارون بزيارة استفزازية لقبة  قام رئيس املعارضة يف إرسائيل 

الفلسطينيني والعديد من القتىل. يف املرحلة االولية من االنتفاضة الثانية، قُتل عدد من فلسطينيي 1948 من قبل 

قوات االحتالل اإلرسائيلية، خالل استجابة تضامنية لذويهم يف العام 2000 خالل ما سميت بـ”الهبة”، عىل الرغم من 

أن العديد من التطورات التي حدثت والتي سببت صعوبات متتالية يف عملية عبور الخط االخرض. 
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اوالً، اختلفت االنتفاضة الثانية يف درجة العنف. بينام حدثت االنتفاضتني بشكل عفوي، تختلف االثنتان يف التصور 

العام. بينام ادت االنتفاضة الثانية اىل هجوم مسلح “عمليات استشهادية” يف املدن اإلرسائيلية، واالستهداف املبارش 

اىل  بالذاكرة  العودة  متت   ،)2005 )ايبوسيتو،  الفلسطيني  لالمن  التحتية  للبنية  إرسائيل  قبل  من  الفعال  والدمار 

االنتفاضة االوىل حيث كان يُنظر اىل الجهود االجتامعية بعد فوات االوان عىل انها ايجابية وناجحة )عزام، 2012(. 

ما بني عامي 2004-2000 عاىن الفلسطينيون ثالثة اضعاف الخسائر البرشية: 3600-2800 فلسطيني قتلوا مقابل 

1000 إرسائييل، بينام 3700 فلسطيني دمرت بيوتهم و115 ألف فلسطيني ترضرت بيوتهم؛ وكانت الخسائر املالية 

الناتجة ما بني 3.2 بليون دوالر و10 بليون دوالر )ايسبوسيتو، 2005(. 

ثانياً، عملت إرسائيل عىل احتواء الفلسطينيني بشكل كامل خالل االنتفاضة الثانية. هذا اخذ شكل الفعل العسكري 

املبارش وتجزئة الضفة الغربية وفك االرتباط من طرف واحد من قطاع غزة )والحصار( بعد العام 2005 من جهة 

ثانية. عىل نقيض االنتفاضة االوىل فقد عنى هذا وجود إرسائييل مبارش يف العديد من املدن والقرى الفلسطينية 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وتشييد “الجدار العازل” بعد العام 2002. فقد خلق وجود الجيش اإلرسائييل يف 

األرايض الفلسطينية املحتلة طوقاً حول املدن والقرى الفلسطينية )بشارة، 2000(. عىل الرغم من انه تم االدعاء 

رسمياً أن “جدار الفصل” عبارة عن تدبري أمني ملنع التسلل الفلسطيني، تم ايضاً تصميمه لخلق حقائق عىل االرض 

من خالل الضم الفعيل لالرض ضمن الخط األخرض. 

لقد عنى الجدار والسيطرة اإلرسائيلية عىل االرض أن نطاق التفاعل بني فلسطينيي 1948 وهؤالء الذين يعيشون 

يف الضفة وقطاع غزة اصبح أكرث صعوبة، فقد اصبح االتصال باتجاه واحد، حيث ان فلسطينيي 1948 واجهوا قيودا 

اإلرسائيلية  والبطاقات  التصاريح  لنظام  دراستها  يف  الغربية.  الضفة  ذلك  شامال  املناطق  يف  تحركهم  المكانية  اقل 

درست طويل-سوري )2012( كيفية فرض التمييز عىل فلسطينيي 1948 كمواطنني من الدرجة الثانية، وفلسطينيي 

1967 كغري مواطنني، تقييدا لحركتهم، بينام يف ذات الوقت السامح لليهود اإلرسائيليني باملرور دون عوائق. هذا 

النظام يخلق حدودا بني الناس )مثال؛ اإلرسائيليني اليهود والفلسطينيني( اكرث من االرض )مثال؛ بني إرسائيل واالرض 

الفلسطينية(. باالضافة اىل القيود املفروضة عىل الفلسطينيني، قامت إرسائيل بجهود اخرى من جانب واحد من 

اجل الفصل، شمل ذلك انسحاب إرسائيل من قطاع غزة بعد منتصف العام 2005. بينام متت ازالة املستوطنات 

دخول  السيطرة عىل  إرسائيل  استكملت  غزة،  لقطاع  تم  والحصار  املبارش  واالحتالل  غزة  قطاع  من  واملستوطنني 

االرايض وأحكمت اإلغالق عىل االرض، والبحر والجو متالزما مع غارات دورية )فعلية أو غري فعلية(، مبا يعرف خالل 

الرصاع ما بني 2009-2008 )الجمعية العمومية لالمم املتحدة، 2009(. 

عىل  الغاضبة  اإلرسائييل  املجتمع  توجهات  تعميق  اىل  ادت  الثانية  االنتفاضة  ان  القول  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة 

بالنسبة  الوضع  وتفاقم  اإلرسائييل.  والتمييز  التعصب  زيادة  خالل  من  ذلك  انعكس  عام.  بشكل  الفلسطينيني 

االنطباعات عن  ان  االمثلة عىل ذلك  املجتمع اإلرسائييل. من  والتمييز يف  التهميش  لفلسطينيي 1948 من حيث 

اليهودية الدرامية لقطاع األعامل والعامل، والقرى  فلسطينيي 1948 يشكلون تهديدا عىل اإلرسائيليني واملقاطعة 

اقتصاديا   1948 فلسطينيي  باضعاف  هذا هدد   .2000 العام  من  اول  كانون  اضطرابات  بعد  ما  عديدة  لسنوات 

وتثبيطهم من القيام باملشاركة لدعم فلسطينيي 1967 )بشارة، 2000(. 

يف  الداخيل  التنافس  درجة  الفلسطينيني،  عىل  الفصل  لفرض  إرسائيل  اتخذتها  التي  التدابري  مع  جنب  اىل  جنبا 

النخبة فاقمت االمور. خالل السنوات التي تلت االنتفاضة، حدث اشتباك بني الفصيل املهيمن يف السلطة الوطنية 
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تضخمت  لقد  حامس.  االسالمي،  الحزب  الفلسطينية،  الوطنية  للسلطة  الرئيسية  واملعارضة  فتح،  الفلسطينية، 

االختالفات بينهم بسبب مساهامت املجتمع الدويل للممولني، عندما تم فرض عقوبات عىل حكومة حامس التي 

وصفت ب”االرهابية” التي تشكلت ما بعد انتخابات املجلس الترشيعي للسلطة الوطنية يف العام 2006. تم احتواء 

االختالفات ما بني الفصيلني مؤقتا تحت ظل حكومة وحدة وطنية يف العام 2007، التي رسعان ما انهارت. خالل 

منتصف العام 2007 حصل انقسام سيايس يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مع فتح يف السلطة الفلسطينية بالسيطرة 

عىل الضفة الغربية، وحامس يف السيطرة عىل قطاع غزة. توافد املمولون لدعم السلطة الوطنية للتخلص من حامس 

يف الضفة الغربية، من خالل اطار للسعي لتحقيق برنامج التطور الليربايل الجديد املرتبط بدور الدولة ومشاركة 

اسرتاتيجية  لتعزيز  الدويل  املجتمع  انعكس من  الذي  االهتامم  ان هذا  القول  املمكن  الخاص. من  للقطاع  اعظم 

أفضل  لتكون منوذجا  الغربية،  الضفة  لبناء  املالية  للمساندة  تستخدم  ان  املمكن  التي من  اوال”  الغربية  “الضفة 

للفلسطينيني من ذلك الذي  متارسه حامس يف قطاع غزة )براون، 2010(. 

ما بعد االنتفاضة الثانية: اعادة التواصل عىل مستوى القاعدة الشعبية

املجتمع  يف  بالظهور  اوسع  تغيريات  وبدأت  سابقا،  سائدة  كانت  تلك  النخبة  سياسات  تفتت  الوقت،  ذات  يف 

الفلسطيني، داخل إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة. يف األرايض الفلسطينية املحتلة كان هناك فصل متزايد 

ما بني السلطة الفلسطينية واملجتمع الفلسطيني األوسع. والذي بدا جليا من خالل طرق متعددة. اوال، كان هناك 

ال  ان  اىل  مال  األوسع  الفلسطيني  املجتمع  ان  آخر وهو  السياسية. طريق  العملية  االجتامعي يف  بالتدخل  نقص 

يكون منخرطا او جزءاً من االختالفات الفصائلية بني فتح وحامس التي نشبت بسبب االنقسام يف العام 2007. يف 

الوقت الحايل، ما يعرتف به النشطاء هو ظهور حركات اجتامعية غري فصائلية وسياسية بشكل اكرب خالل نصف 

العقد املايض )نارص، روحانا، البكري، الخرضي، مقابالت، 2012(. هذا يعكس خيبة أمل عامة من الفصائل السياسية 

والقيادات الرسمية، ويعكس رفضهم لالنضامم اىل الحركات السياسية التقليدية )عىل سبيل املثال؛ من خالل املشاركة 

نسبيا،  منظمة  غري  أسس  عىل  تتم  نشاطاتهم  حامس(.140  أو  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  الشبابية  الحركات  يف 

ويعملون عىل اقامة نشاطات املجتمع املدين عىل مستوى من املوضوعات، تشمل مثال املوضوع الثقايف مع قطاع 

غزة، ومعضلة األرسى الفلسطينيني يف السجون اإلرسائيلية واملوضوعات املحلية لفلسطينيي 1948. 

باالضافة اىل االشكال غري الهرمية “ غري- السياسية” ظهرت حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض 

العقوبات عليها )BDS(، والتي ضمت اكرث من 170 مؤسسة فلسطينية، وافراداً بارزين من داخل فلسطني وخارجها. 

مستوحاة من وعىل غرار الحركة املناهضة للفصل العنرصي يف جنوب افريقيا، حركة املقاطعة، وسحب االستثامرات 

والعقوبات ترفض االستعامر اإلرسائييل، مبا يشمل رفض استعامر الضفة الغربية وقطاع غزة، والتمييز ضد فلسطينيي 

1948 وانكار حقوق الالجئني يف العودة. من اجل انهاء هذه السياسات تطالب الحركات باجراءات للضغط عىل 

إرسائيل لالمتثال للرشعية الدولية )مثال؛ عىل الجدار الفاصل، الحق يف العودة(. اجراءات كهذه تشمل املقاطعة 

التعليمية، والثقافية واالستهالكية، باالضافة اىل فرض العقوبات وسحب االستثامرات. 

وخالل العام 2011 طفت عىل السطح حركة احتجاجية )عىل غرار وبالتزامن مع تلك التي ظهرت مع الربيع العريب( 

140  انه من الصادم ان عددا من الذين اجابوا يف املقابالت لعمل هذه الورقة، مل يروا ان هذه االنشطة سياسية بشكل 
واضح، نادر الخزندار عىل سبيل املثال، اوضح انه ناشط اجتامعي اكرث من كونه ناشط سيايس والذي انعكس عىل مدونته 
عن حياته اليومية يف قطاع غزة. باالضافة اىل انه اشار اىل انه هناك مخاطر التخاذ اشكال اكرث تقليدية للنشاط السيايس 

)مثال، التظاهرات واالحتجاجات العامة( حيث ان السلطات ممكن ان ترد عليها بشكل سلبي. 
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كحركة الخامس عرش من آذار -حركة غري تابعة لفصيل- بني فلسطينيي 1967، تطالب بالوحدة الوطنية بني فتح 

أجل تضمني  أكرب من  بشكل  واملشرتكة  الفردية  أفعالهم  بتوسيع  الشباب  النشطاء  بدأ  الوقت،  نفس  وحامس. يف 

موضوعات اجتامعية وثقافية )نارص، حلوي، البكر، الخرضي، مقابالت، 2012(. نظرا لقلقهم بشأن توثيق التاريخ 

املقاومة ضد االحتالل ودعم  ارتباطات كهذه شملت شكالً من  ان  القول  الفلسطيني، واملوسيقى، والرتاث، ميكن 

الصمود الفلسطيني ايضا، مبا يف ذلك ما هو موجود يف إرسائيل، وانخرط الفلسطينيون ايضا يف نشاطات غري حزبية، 

شاملني بذلك املجموعات املؤسسة القدمية والجديدة. من بني ما سبق شملت صعود الحركة االسالمية بشكل اوضح 

التي تأسست منذ تسعينات القرن املايض وحملتها “األقىص يف خطر”. فهي ترسل بشكل منتظم من فلسطينيي 

1948 )النارصة، حيفا، يافا( اىل القدس لحضور الصلوات يف مسجد األقىص أيام الجمعة. 

رئيس  العام 2006، جمع  املحيل. يف  ملجتمعهم  توجهاً  يحددوا  ان  فلسطينيو 1948  ارتأى  فقد  الحايل،  الوقت  يف 

لجنة املتابعة يف املحكمة العليا للعرب يف إرسائيل واللجنة الوطنية لرؤساء املجلس العريب املحيل، شوقي خطيب، 

املستقبيلة  “الرؤية  الصدار  استشاراتهم  امثرت   .1948 فلسطينيي  من  سياسياً  حزبياً  وعضواً  مثقفاً   40 من  اكرث 

بشكل  الفلسطينية  بالهوية  باالعرتاف  إرسائيل  تقوم  ان  الورقة  طالبت   .)2007 )غانم،  إرسائيل”  يف  للفلسطينيني 

متميز، وضامن املساواة بني جميع الفلسطينيني، بشكل فردي أو جامعي. بشكل محدد سيتم تحقيق ذلك من خالل 

القبول الكامل لحقوق الفلسطينيني كمواطنني يف إرسائيل ومن خالل إدخال التناغم الفلسطيني يف شؤون التعليم، 

والديانة، والثقافة واالعالم للفلسطينيني )اللجنة الوطنية لرؤساء السلطات املحلية العربية يف إرسائيل، 2006(. يف 

نفس الوقت، عرضت الوثيقة قبوالً للدولتني الحاليتني بالتتابع. فعلت هذا من اجل عكس اآلراء املختلفة املوجودة 

اهتاممات  الرتكيز عىل  من  املشاركني  الفلسطيني، ومتكني  املصري  تقرير  لحق  الدعم  عن  معربة  الفلسطينيني،  بني 

فلسطينيي 1948 )غانم، 2007(. وبالرغم من انه ما زالت الوثيقة عبارة عن نص من املقرتحات، كغريها مثل وثائق 

“الرؤية”، يجب ان تؤخذ عىل محمل الجد من خالل اي فصيل فلسطيني يف إرسائيل )زريق، مقابلة، 2012(. عىل 

سبيل املثال عرض اعالن حيفا، منوذجاً اكرث وضوحا للمساواة املستقبلية للفلسطينيني يف إرسائيل، مطالبني بدولة 

مناهضة لدولة إرسائيل الصهيونية. 

أدت النقلة من دوائر النخبة الضيقة اىل املساحة الشعبية ايضا اىل الحد الذي بدأت به بالظهور اعادة بناء الروابط 

بني الفلسطينيني يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة. هناك العديد من الطرق التي من املمكن ان ينعكس ذلك 

من خاللها: باالشكال الفكرية، والرمزية، والعملية والتنظيمية. هناك تدوال متزايد ما بني النخبة الفلسطينية املثقفة 

والناشطني السياسيني حول فكرة دولة واحدة لشعبني. تعبريا عن هذا التطور، ارتفع صوت مجتمع فلسطينيي 1948 

ومطالبهم الواضحة بالحقوق املتساوية، واالقامة من جانب والحث عىل حقوق الالجئني بالعودة من جهة اخرى. 

هذه املطالب تم ترديدها بشكل متناغم ومتزايد وطراز عام منذ تسعينات القرن املايض من خالل منارصة الحزب 

الدميقراطي التجمعي نحو دولة لشعبني كام املطالبة باستقالل مجموعات فلسطينيي 1948 و1967 الذين يعملون 

عىل الدفاع عن حقوق الالجئني. 

هذا يعكس الفشل الذريع يف حل الدولتني الذي تأسس مع اتفاقية أوسلو، واالنطباع العام ان السلطة الفلسطينية 

لن تقوم مجددا عىل اهتاممات النضال الفلسطيني الوطني. بالعكس، تم فهم ذلك من خالل الكثريين عىل انه وكيل 

لالحتالل اإلرسائييل، خاصة يف مجال التعاون االمني والتنسيق. واشار ناقدون اىل رفض السلطة الفلسطينية لظهور 

مجموعات من القاعدة الشعبية ضد االحتالل وتسييسها )اوسيال، 2012؛ السعافني، 2012؛ ثرال، 2012(. ويلعب 

املثقفون االقدم واالصغر عمرا دورا مهام يف مقدمة هذه العملية، مدعومني بجزء من خالل التحاق فلسطينيي 1948 
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العاملني يف الجامعات، واملؤسسات واملنظامت غري الحكومية يف الضفة الغربية )غانم، زريق، مقابالت، 2012(. بينام 

مل تنهر بعد محاوالت كهذه، يقرتح بولنغ ان الرأي العام يتآكل مع السنني وبني املؤيدين. يف العام 2006 حوايل 40  % 

من فلسطينيي 1967 اقروا يف احدى استطالعات الرأي درجة من الدعم لدولة واحدة )فرسخ، 2011(. يف ترشين 

الثاين من العام 2007 اصبحت النسبة 46.5  % )14.7  % مع دولة لشعبني و 31.8  % مع دولة فلسطينية عىل ارض 

فلسطني التاريخية(؛ لكن يف نيسان 2012 اكرث من ثالثة ارباع من قاموا باستطالع الرأي )76  %( رفضوا فكرة دولة 
واحدة )الرشق االدىن لالستشارات 2007أ، 2007ب، 2012(.141

من خالل فكرة دولة لشعبني، تدور نقاشات حاليا حول خدمات تنمية األعامل التجارية واسرتاتيجيتها، باالضافة 

اىل ان أصولها يف األرايض الفلسطينية املحتلة ايضا ما زالت تتخلل متاما مجتمع فلسطينيي 1948 )زريق، مقابلة، 

2012(. بدأت التوعية للموضوع بالنمو، لكن يشري النشطاء واملثقفون اىل تحد اعظم لفلسطينيي 1948 لالنضامم 

بالكامل )نارص،  القوانني اإلرسائيلية  بيئة تحت  انهم يعيشون ويعملون يف  بالذكر  الجدير  اليها بشكل فعيل، من 

مقابلة، 2012(. 

تظهر الرمزية يف اعادة االرتباط ما بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 أكرث وضوحا يف النشاط املشرتك الذي 

واحتجاجات  تظاهرات  شكل  عىل  مبارشة  إما  تكون  ان  ممكن  االحتالل.  قبل  من  مختلفة  مظاهر  ضد  يحدث 

مواجهة من جانب، او بشكل غري مبارش من خالل استخدام االنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي من جهة اخرى. 

وشملت االفعال املبارشة تلك التي ضد جدار الفصل، شاملة حملة اوقفوا الجدار، ولجان املقاومة الشعبية، يف القرى 

واملجتمعات املتاثرة كبلعني ونعلني. باالضافة، انها حصلت يف املناطق التي تؤدي فيها النشاطات االستيطانية لعرقلة 

أو منع وصول الفلسطينيني اىل مصادر رزقهم، كام يف حالة قرية النبي صالح. كانت هناك مؤخرا تظاهرات لدعم 

االرسى املرضبني عن الطعام الرافضني لالعتقال االداري منذ اواخر العام 2011 )نارص، مقابلة، 2012(. 

تم استخدام النشاطات غري املبارشة من اجل التسهيل عىل الفلسطينيني قدر االمكان من املشاركة، خصوصا يف حالة 

ان وجودهم املادي غري ممكن. كنتيجة اصبحت وسائل التواصل االجتامعي مفيدة عمليا، مسهلة للنشطاء لتنبيه 

مقابالت،  غانم،  قرعان،  )شعيبي،  واشكالها  نشاطات مشرتكة  ولالتفاق عىل  املعلومات،  البعض ومشاركة  بعضهم 

2012(. وقد أثبت هذا األسلوب نجاعته يف حالة قطاع غزة عىل وجه الخصوص، حيث أن الفلسطينيني هناك غري 

الوقت كشف منو  نفس  الغربية. يف  الضفة  او  آخرين من إرسائيل  فلسطينيني  مبارشة مع  املشاركة  قادرين عىل 

النشاط عرب خطوط التواصل عن التعقيد التكنولوجي املتزايد حيث أن النشطاء استغلوا اللوغرمتات لزيادة التضخيم 

لنشاطاتهم من خالل التغطية والتوجيه )الخزندار، مقابلة، 2012(. عىل الرغم من ذلك من املهم االشارة اىل املحددات 

التي احاطت بهذه التكنولوجيا. اوالً، التكنولوجيا هي وسيطة وتتطلب التفاعل بني االفراد، واملجموعات واملواد. 

بالتتابع، هذه التفاعالت بحاجة اىل ان تكون فعال وال ميكن أن يتم تصنيعها بالتقليد. فهي متيل لتعكس ترابطات 

141  هناك تحديات من الجدير ذكرها عندما يكون الحديث عن تقييم الدعم )كثافة العمل الفردي( لدعم الفلسطينيني 
السؤال من خاللها، كام  يتم تقديم  ان  التي ميكن  الطريقة  الدولة. هذا بسبب  الخيارات مبا يخص موضوع  للعديد من 
هومبني عن الطريقة التي قامت بها مؤسسة الرشق االدىن لالستشارات بالسؤال وكيفية تغطية املوضوع. يف شباط 2007 
قامت رشكة الرشق االدىن بعمل مسح ملستجيبني ان كانوا “داعمني او رافضني لحل الدولة الواحدة يف فلسطني التاريخية 
التوجه  حيث يكون للمسلمني، املسيحني واليهود الحقوق املتساوية واملسؤليات ذاتها. “ يف كانون ثاين 2007 تغري هذا 
مع املستجيبني الذين تم سؤالهم ان كانت اجاباتهم تتامىش مع “دولتني لشعبني” )53.5  % ( “كانوا مع دولة لشعبني عىل 
ارض فلسطني” بينام )14.7  %( او”دولة فلسطينية عىل كل فلسطني التاريخية” )31.8  %(. اعتمدت نتيجة العام 2012 عىل 

التلخيص الخاص برشكة الرشق االدىن الستطالع الرأي الذي قامت به، وال تفصل كيف تم السؤال. 
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اجتامعية قبل أن توجد، تعتمد عىل العائلة وعالقات الصداقة )شعيبي، مقابلة، 2012(. ثانياً، استخدام التكنولوجيا 

ليس محميا فهي تتطلب طاقة وهي مرهونة بانقطاع التيار الكهربايئ يف قطاع غزة بشكل متواصل )الخزندا، مقابل، 

2012(. باالضافة اىل أن إرسائيل تسيطر عىل البنية التحتية التي تعتمد عليها تكنولوجيا التواصل، وهذا يعني انها 

ممكن ان تقوم باملساعدة كام انها تقوم بقطع النظام عندما تراه مناسبا )طويل-سوري، 2011،2012ب(. 

بالنسبة اىل االرتباط العميل بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967، احدثت النشاطات املشرتكة أثراً مميزاً ما وراء 

الرمزيات. لقد ساهم يف التأثري يف الحياة االفضل والتنمية البرشية للفلسطينيني املترضرين. العمل عىل املستوى 

املحيل، أوقفوا الجدار، عملت املجموعات الزراعية ومؤسسات حقوق االنسان من كال الجهتني عىل “جدار الفصل”، 

عملتا معا من اجل القيام باعامل مشرتكة تطوعية من اجل املساعدة يف الحراثة وقطف الثامر)حمودة، مقابلة، 

2012(. هذا اكد عىل أن الحياة الزراعية مل تتم عرقلتها وأن النشاطات االنتاجية ما زالت تتم، والتي تؤدي اىل االنتاج 

والدخل للمزارعني واالعرتاف السيايس والجامعي من قبل املعنيني. 

حول موضوع التنظيم، فإن كثريا من التفاعالت التي تحدث بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 انتفع منها 

الطرفان من خالل عدم اتباع شكل تقليدي من التنظيم. فعىل العكس من املنظامت التي أسست بنيتها عىل صيغة 

الرتتيب العمودي بني القيادة والقاعدة، فإن الحركات االجتامعية تعمل اليوم بشكل افقي؛ عىل الرغم من املحددات 

السنوات  انتقلت يف  الشبابية،  الحركات  ففي حالة  الحشد.  بقدرتها عىل  األمر  يتعلق  عندما  تواجهها، سيام  التي 

األخرية –وبفضل وسائل التواصل الحديثة- إىل حالة أكرث مرونة، مام كانت عليه هياكلها التقليدية التي تعاين من 

البطء والرتهل، بل وأبعد من ذلك أن الفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة يحد أساسا من إمكانيات التواصل عرب 

مثل تلك الهياكل )قرعان، مقابلة، 2012(. أحد األمثلة الحية عىل تلك التجربة، التي متثل أخذ الشباب لزمام املبادرة 

بأيدهم خارج أطر الفصائل السياسية، الحمالت املختلفة التي متت يف موضوع قانون الخدمة املدنية )البديل عن 

الخدمة العسكرية بالنسبة لفلسطيني 1948(، هنا انتقلت الحمالت بيرس لفلسطيني 1967 الذين انخرطوا مبدين 

موقفهم من ذلك )ابوهالل، مقابلة، 2012(. لقد عكس ذلك بوضوح استخدام العالقات االفقية وووجود طموحات 

مشرتكة، وهو األمر الذي تكرر يف تجارب أخرى، مثل اللجان العامة ضد جدار الفصل. وبحسب الحركة الشبابية بعد 

ذلك، اشتملت اللجان عىل املستوى املحيل من خالل االفراد يف القرى املتأثرة، واالنخراط باالجتامعات العامة حيث 

يستطيع أي شخص حضورها يف حاله رغبته )عزام، 2012(. 

اعادة التواصل االقتصادي بني الفلسطينيني

العالقة  االعتبار  بعني  يأخذ  ان  يجب   1967 وفلسطينيي   1948 فلسطينيي  بني  االقتصادية  للعالقات  تحليل  اي 

االقتصادية املتباينة بني اإلرسائيليني والفلسطينيني يف إرسائيل، والضفة الغربية وقطاع غزة. بسبب القوة واملصادر 

العالقات، من خالل   التعرف عىل طبيعة هذه  نحاول  الدراسة،  الجزء من  اإلرسائييل. يف هذا  االقتصاد  االقوى يف 

الخليل، جنني،  نابلس،  اربع مدن:  املحتلة يف  الفلسطينية  التجارية يف األرايض  الغرف  مقابالت عقدت مع رؤساء 

األرايض  التجارية يف  الغرف  الرتكيز عىل  ويعترب  إرسائيل.  والنارصة يف  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  وقطاع غزة يف 

الفلسطينية املحتلة ذو صلة باملوضوع، كونها متثل مقطعاً طولياً من القطاع الخاص يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 

خاصة يف جزئية مشاريعها الصغرية واملتوسطة، ما بني 7000-6500 مرشوعاً مرتكزة يف جنني والخليل عىل التوايل 

وهام أعضاء يف الغرف التجارية يف كل موقع )عطياين، صيادة، مقابالت،2012(. بشكل مشابه، الغرفة التجارية يف 

النارصة ايضا مهمة، حيث انها الغرفة التجارية الفلسطينية الوحيدة العاملة والغرفة الوحيدة املهيمنة يف إرسائيل؛ 
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عضويتها تتعدى وجودها الجغرايف يف املنطقة اىل املناطق االخرى يف الجليل لتشمل مشاريع فلسطينية يف حيفا، 

ويافا والقدس ايضا )الفار، مقابلة، 2012(. وبالتايل، ليس مطلوباً من الرشكات ان تتبع الغرف التجارية يف إرسائيل، 

مبا انها بالنسبة لترشيعات السلطة الفلسطينية امتداد للغرفة التجارية يف النارصة، والذي يعني أنها تعمل عىل نطاق 

واسع يف القطاع الخاص الفلسطيني يف إرسائيل. 

بني املنطقة االساسية واملحيطة 

إن قراءة متمعنة للتطور االقتصادي يف األرايض الفلسطينية املحتلة، يستنتج أن االستقرار والسالم يشكل بيئة ايجابية 

املحيل  الناتج  ارتفع  املايض،  القرن  تسعينات  يف  أوسلو  فرتة  خالل  املتزايد.  واالزدهار  الفلسطيني  االقتصاد  لنمو 

 % يف السنة. كان هذا خالل فرتة الرخاء يف العالقات بني إرسائيل واألرايض الفلسطينية  االجاميل للفرد بنسبة 8.7 

املحتلة. عىل العكس، انحدر مستوى النمو ما بعد العام 2000. انعكس ذلك من خالل التضييق اإلرسائييل وتقييد 

الحركة من خالل البطاقات الشخصية، التصاريح، الحواجز وسياسات جدار الفصل الحقا الندالع االنتفاضة الثانية. 

يتطلب  بينام   .)2011 الدويل،  )البنك  عام  كمعدل   %   6 بنسبة  االقتصادي  املستوى  2009-2000 هبط  عامي  بني 

اإلرسائيلية  الفلسطينية  العالقات  بني  القامئة  للديناميكيات  تفصيال  اكرث  تقديراً  االقتصادي  النصيب  يف  االستثامر 

يف  اإلرسائييل  الرأساميل  االستعامر  تصعيد  مع  متسامح  الخاص  الفلسطيني  القطاع  ان  طاملا  بالطبع،  االقتصادية. 

الضفة الغربية، والحصار العسكري عىل قطاع غزة، والتمييز ضد فلسطينيي 1948، فإن الحديث عن اسرتاتيجية 

تنموية بديلة تكون اكرث مساواة وعدالة اجتامعية )ملنفعة جمهور اوسع من الفلسطينيني اكرث من منفعة الوجهاء 

فقط( تبقى هدفاً خيالياً. من املهم اذا اعتبار العوامل االخرى يف العالقات االقتصادية، من اجل تقدير اىل اي مدى 

التي تحول دون االستفادة املحتملة من نسيج  الرأساملية  الفلسطينيني اقتصاديا، مبا يشمل السيطرة  تم تهميش 

العالقات االقتصادية عرب الخط االخرض. 

الذين  والفلسطينيني  “املحتلة”  العالقة بني إرسائيل  للحديث عن  مالت  األدبيات  الكثري من  أن  للنظر  امللفت  من 

يتعرضون اىل الضغط، خاصة يف العالقة مع الضفة الغربية املحتلة وقطاع غزة املحارص او فلسطينيي 1948 الذين 

يعانون من التمييز )انظر فان اركادي، 1977؛ أمون، 2007؛ املوىس والجعفري، 1995؛ فرسخ، 2005؛ فريكربغ، 2007؛ 

حيدر، 1995؛ خالدي، 1988؛ خوري، 1980؛ مالكاوي، 2009؛ نقيب، 2000(. عىل هذا النحو ال يوجد اهتامم بالعالقة 

بني الفلسطينيني أنفسهم عىل جانبي الخط االخرض. املركز الهاميش للفلسطينيني كان معكوسا بشكل خاص يف الفرص 

االقتصادية املحدودة املتوفرة لديهم، مع اغلبية فلسطينية لديهم وظائف ذات مستوى متدٍن، ودخٍل متدٍن وكفاءات 

متدنية )حيدر، 1995؛ امون، 2007؛ بوملر، 2003؛ فرسخ، 2005؛ خالدي، 1984، يوناي وكراوس، 2001(. 

هذه رمبا تكون بداية التغيري، لكن لقلة مختارة جدا من الذين يتلقون مرتبات عالية ويعملون يف مجاالت ذات 

كفاءة عالية )مثال عليه؛ صناعة الربمجيات او اجزاء من قطاع الخدمات كالخدمات البنكية يف األرايض الفلسطينية 

املحتلة(. بدالً من ذلك، االتجاه العام يف االدبيات يشري اىل عكس ذلك. ومن ثم، تحليالت العالقات االقتصادية بني 

فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 اصبحت تعترب اشكالية خاصة، باعتبار انها مل تكن تؤخذ بعني االعتبار سابقاً. 

باالضافة، عندما حدثت، كانت عالقات التابع بالتابع، والتي من خاللها مل تكن هناك فرصة مميزة للحصول عىل 

تغيري مميز للحياة الجامعية. بالطبع، عندما ارتبط فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 اقتصاديا،مل تكن حدود ذلك 

واضحة متاما، ففي حاالت اتجه فلسطينيو 1948 ليكونوا الوسطاء بني إرسائيل وفلسطينيو 1967 )بشارة، 1997(. 
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اليهودي  اقتصادين،  مأسسة  عملية  بدأت  حيث  االنتداب.  عرص  اىل  االقتصادي  والتهميش  التبعية  اصول  تعود 

السابقة غري املجدية من  الجهود  العام 1920. هذا كان بعكس  الربيطانية ما بعد  السلطات  والفلسطيني، بدعم 

بقوة  اليهودي مفروضا  االقتصاد  يصبح  أن  إىل  أفىض  العثامين، مام  الحكم  اقتصادي يف ظل  اليهود ملأسسة فصل 

عىل االقتصاد االصيل. مع العام 1930 اصبح هناك اقتصادان قامئني )سميث، 1993(، حيث تشكل قطاع رأساميل 

العمل  أجور  والنمو يف  األرايض،  والتغيريات يف حيازة  بالنمو،  اآلخذ  للتمدن  كنتيجة  اقتصاد عريب  يهودي يف ظل 

)خلف، 1991(، مل يكن من املمكن الحفاظ عىل هذا املسار يف ظل اقتصاد يهودي يتمتع بقوة أكرب. فقط ما بني 

عامي 1939-1936 )أي مع ثورة 1936 وما تالها( واندالع الحرب العاملية الثانية بدأ املد والجزر يف العالقة، مع 

ازدياد الحاجة للبضائع املحلية، وازدياد فرص العمل للمهاجرين اىل املدن، ذات النمو االقتصادي الرسيع )نادان 

2006(. عالوة عىل ذلك، أشار خلف )1991( اىل انه بالرغم من التغريات االقتصادية االجتامعية، مل تتغري السياسة 

الفلسطينية، النموذج التقليدي للوجهاء واالنقسامات السياسية والذي اعتمد االنقسامات العمودية بقي موجودا. 

مام كان له آثار عىل السياسة االقتصادية: فبالرغم من ظهور االتحادات التجارية العربية ألول مرة يف طرق سكك 

الحديد وامليناء يف حيفا، مل يكن عىل نفس املستوى من املحاوالت املشرتكة مع القيادة الفلسطينية كام كانت مع 

الوكالة اليهودية واتحادات التجارة اليهودية، والتي دعمت املصالح “الوطنية” اليهودية من خالل دعم العامل ومن 

اجل هجرة اكرب لليهود )بوير، 1998(. 

املهم هنا، رؤية االختالف بني االقتصادين، حيث أخذ االقتصاد اليهودي بالنمو والتنوع، ومراكمة رأس املال، دون أن 

ينعكس ذلك عىل االقتصاد العريب وإمكانياته. خاصة إزاء توحد املجتمع اليهودي عىل أهداف واحدة ومؤسسات 

تعمل يف تناغم، مام ضاعف من قدرتها عىل الهيمنة عىل االقتصاد الفلسطيني )الضعيف أصال(، اوالً يف إرسائيل ما 

بعد العام 1948 ومن ثم يف األرايض الفلسطينية املحتلة ما بعد العام 1967. الحظ حيدر )1995( ان خطط التنمية 

اإلرسائيلية يف إرسائيل مل تأخذ اهتاممات فلسطينيي 1948 بعني االعتبار. جعلت سياسات الدولة الزراعية والصناعية 

الفلسطينيني يف موقف ضعيف، مام ادى اىل اعتامدهم عىل مصادرهم، شامال ذلك قطاع زراعي االقل تقدماً. يف 

االرايض الفلسطينية املحتلة، ركزت إرسائيل عىل الفرص االقتصادية عىل املستوى الفردي بينام كانت النظرة نحو 

باريس للعالقات  الفلسطينية عىل بروتوكول  اتفاقيات أوسلو، وقعت إرسائيل والسلطة  الجامعي. ما بعد  االفقار 

انتقائية  بالرغم من ان إرسائيل كانت  االقتصادية، والذي شّكل االتحاد الجمريك املوجود منذ احتالل عام 1967. 

بتطبيق الربوتوكول، كنتيجة، كانت السلطة الفلسطينية غري قادرة عىل تأسيس سياسة اقتصادية مستقلة )خالدي 

وتاغدييس-راد، 2009(. من خالل تطبيقه يف قطاع غزة، تم وصف هذا النموذج كمثال عىل “نكوص التنمية”، وهو 

املصطلح الذي استحدثته الباحثة “سارة روي” )1987( يف ظل هذا النموذج، مل يعد االقتصاد الفلسطيني قادراً عىل 

مراكمة رأسامٍل كاٍف او هيكلية مناسبة لدعم الشعب.                  

توفر البيانات حول هيكلية العمل الفلسطينية، ومصادر الدخل يف إرسائيل واألرايض الفلسطينية املحتلة، رؤية اوسع 

للتهميش والتبعية االقتصادية. فقد تركزت الفرص االقتصادية للفلسطينيني عىل جانبي الخط االخرض، بشكل كبري 

عىل القطاعات ذات الكفاءة واالجور املنخفضة )االشكال 4،3،2،1(. كام أن نسبة العاملني وغري العاملني تنوعت 

حسب التجمعات السكانية املختلفة. من جهة هناك تشابه يف النصيب االكرب للعاملة للذكور يف التوظيف اكرث من 

االناث يف إرسائيل، والضفة الغربية وقطاع غزة؛ وبشكل متشابه جزئيا فإن عاملة الذكور متيل لتكون يف قطاعات 

املركزي  االحصاء  التعليم )جهاز  الخدمات، شاملة  لتعمل يف وظائف  النساء  والتجارة. فيام مالت  الصناعة  البناء، 

الفلسطيني، 2011-1995؛ جمعية الجليل، 2005، 2008(. 
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شكل 1: توزيع الذكور الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل حسب القطاع االقتصادي، 2004،2007

املصدر: جمعية الجليل 2005، 2008 

شكل 2: توزيع االناث الفلسطينيات العامالت يف إرسائيل حسب القطاع االقتصادي:2004 و2007

املصدر: جمعية الجليل 2005، 2008 
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شكل 3: توزيع الذكور العاملني يف الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القطاع االقتصادي،1995،2011

 

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 1995-2011

 

شكل 4: توزيع العامالت الفلسطينيات يف الضفة الغربية وقطاع غزة حسب القطاع االقتصادي، 1995-2011

املصدر: الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني: 1995-2011
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التوظيف بني االقتصادات املختلفة: يف إرسائيل تقريبا ثلث فلسطينيي 1948 من  من جهة اخرى، تنوع مستوى 

عاملني يف  غري  كانوا  الذكور  من  الخمس  الغربية حوايل  الضفة  يف  بينام   2007 العام  يف  عاملني  غري  كانوا  الذكور 

محافظات طولكرم، قلقيلية، والخليل يف العام 2011 )جمعية الجليل، 2008:162؛ جهاز االحصاء املركزي -1999

2011(. حتى يف محافظة رام الله، التي كان ينظر لها عىل انها االكرث استثامرا خالل نصف العقد األخري، تضاعفت 

بطالة الذكور ثالث مرات بني عامي 2011-1999، اىل 15.6  %. بينام تضاعف يف قطاع غزة عدد العاطلني عن العمل 

ليصل اىل 24.4  % بني عامي 2011-1999 )جهاز االحصاء املركزي الفلسطيني، 1999-2011(. 

طبيعة الوظائف ذات املهارات املتدنية املوجودة عكست مستوى الدخل، وخاصة اعتامد الفلسطينيني عىل إرسائيل 

)شكل 5 و6(. بالنسبة لفلسطينيي 1967، االجور الحقيقية يف االرايض الفلسطينية املحتلة ليست فقط اقل من 

تلك التي يف إرسائيل واملستوطنات، امنا ازدادت يف إرسائيل خالل العقد األخري بينام تدنت االجور يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة. كان ذلك حافزاً لفلسطينيي 1967 )بشكل رئييس يف الضفة الغربية( الذين بحثوا عن العمل يف إرسائيل 

واملستوطنات. بالنسبة لفلسطينيي 1948، أغلبية األرس- اكرث من الثلثني- أقروا اعتامدهم عىل املصادر اإلرسائيلية- 

مثال؛ القطاع اإلرسائييل الخاص والعام او املخصصات اإلرسائيلية- كمصدر دخل رئييس لهم )انظر شكل رقم 6(. 

ميكن القول ان هذا يضع فلسطينيي 1948 يف موقف ضعيف عندما يرغبون يف البحث عن عالقات اقتصادية بديلة. 

بشكل  يتناقص  اقتصادهم   1948 فلسطينيو  عندما وجد  النقطة،  الثانية هذه  االنتفاضة  بداية  مع  الخربة  توضح 

جذري مع خيارات قليلة ملواجهة املقاطعة لخدماتهم وتوظيفهم يف إرسائيل. هذا األمر مهم لفهم حدود النشاط 

الوطني الفلسطيني يف إرسائيل، ورمبا –أيضا- قد يقودنا لالستنتاج بأنه رمبا قد ساهم يف توجه اكرث تحفظا من قبل 

فلسطينيي 1948 فيام يتعلق بتنمية عالقاتهم االقتصادية والتضامن مع فلسطينيي 1967. 

شكل 5: معدل االجر اليومي الحقيقي يف الضفة الغربية وقطاع غزة )ثابت بالشيكل(
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املصدر: حسابات املؤلفني من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2011-2000 وبيانات االمم املتحدة 
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شكل 6: مصدر الدخل الرئييس لألرس الفلسطينية يف إرسائيل ) %(

 

املصدر: جمعية الجليل 2005،2008 

 الخصائص الرئيسية القتصاد الفلسطينيني: العاملة، التجارة، الليربالية الجديدة

الفرص العادة  فإن  الخط األخرض،  الفلسطينيون عىل جانبي  التي واجهها  االقتصادية  القيود والتحديات  بالرغم من 

االرتباط كانت واضحة منذ االحتالل اإلرسائييل لالرايض الفلسطينية املحتلة من خالل قناتني رئيسيتني: يف شكل العاملة 

ومن خالل االستهالك. بينام، مالت توجهات هذه العمليات لتكون باتجاه واحد، وهو من االرايض الفلسطينية املحتلة اىل 

إرسائيل يف مجاالت العاملة، ورشاء فلسطينيي 1948 للبضائع والخدمات من االرايض الفلسطينية املحتلة. 

كانت هناك دامئا هجرة للعاملة الفلسطينية اىل إرسائيل. جنبا اىل جنب مع تسلل الفلسطينيني لالنضامم اىل عائالتهم 

االحتالل  قام  العام 1967  بعد  ما  )كوهني، 2010(.  للبضائع  واسع  تهريب  ايضا  هناك  كان  عامي 1948-1967،  بني 

بالتسهيل عىل فلسطيني 1967 من خالل البحث العلني عن توظيف يف إرسائيل؛ خالل فرتة االنتفاضة األوىل كان ما 

يقارب 155,000 فرد يعملون يف إرسائيل )سامرة، 2005(. العديد من هؤالء العاملني حصلوا عىل وظائف ذات مهارات 

محدود واجور قليلة والتي قام فلسطينيو 1948 بأدائها بعد ان هجرها اليهود اإلرسائيليون )حيدر، 1995(. بينام عمل 

البعض منهم مع ارباب العمل الفلسطينيني يف إرسائيل، االغلبية عملت لدى ارباب العمل اإلرسائيليني. من الصعب 

الحصول عىل بيانات حول هذا التاميز، كام ان االرقام االحصائية الحالية ال تفرق بني طبيعة ومكان ارباب العمل. ومع 

ذلك، بالرغم من القيمة املتدنية للعامل من فلسطينيي 1967، فقد وفرت مساهمة مميزة للدخل لديهم، كام وفرت 

لهم مصدر تأثري مهم عىل السياسات املحلية اإلرسائيلية. كان هذا واضحا خالل فرتة االنتفاضة األوىل: مقاطعة قصرية 

االمد للمنتجات اإلرسائيلية وارباب العمل ساعدت يف تحفيز الصناعة الفلسطينية واالنتاج الزراعي )سامرة، 2005(. يف 

ذات الوقت، بالرغم من انسحاب العاملة الفلسطينية ادت اىل مشاكل عابرة يف إرسائيل، فقد استطاعت التغلب عليها 

من خالل زيادة الهجرة اليهودية من دول االتحاد السوفيتي سابقا )روي، 1999( وتقليل عدد تصاريح العمل املمنوحة 

للعامل الفلسطينيني. جنبا اىل جنب مع انخفاض العاملة والتحويالت من دول الخليج خالل تسعينات القرن املايض، اال 

ان معدل دخل فلسطينيي 1967 بقي مرتفعاً اىل حد كبري، فقد ارتفع نصيب الفرد من 925 اىل 936 دوالر بني عامي 

1987 اىل 1993 )االمم املتحدة، غري مؤرخ(. 
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وفرت قنوات تجارة البيع بالتجزئة ايضا وضعاً مهامً للتفاعل بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967. هذا مال ليكون 

يف واحدة من طريقتني: اما )1( من خالل املبيعات املبارشة ملنتجات الضفة الغربية من مالبس، احذية ومنتجات االلبان 

الفلسطينية املجاورة للخط األخرض )وخاصة يف شامل الضفة  التجار من فلسطينيي 1948 يف املدن  من الخليل اىل 

الغربية(؛ او )2( من خالل تصدير منتجات الضفة الغربية كالرخام يف منطقة الخليل، الذي يتم ارساله عرب الخط األخرض 

اىل الزبائن يف السوق الفلسطيني يف إرسائيل )سيدة، مقابلة، 2012(. اغلب التجارة ما بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 

الفلسطينية املحتلة. الدخل أعىل يف إرسائيل  1967 تركزت عىل املنفعة املشرتكة من حيث السعر األقل يف االرايض 

منه يف األرايض الفلسطينية املحتلة، مشجعاً فلسطينيي 1948)واإلرسائيليني حتى االنتفاضة الثانية( للسفر اىل االرايض 

الفلسطينية املحتلة للتسوق باكرب قدر ممكن لبيوتهم من هناك. 

العديد من تلك العالقات تركزت عىل عالقات سبق لها الوجود، مبا يف ذلك الزواج بني العائالت. مثال عىل ذلك ممكن أن 

يوجد يف منطقة جنني، حيث هناك العديد من الروابط االرسية عىل جانبي الخط األخرض )عطياين، مقابلة، 2012(. بشكل 

مشابه، األعامل يف نابلس انتفعت من التجارة واالسواق التي جذبت فلسطينيي 1948 ما قبل االنتفاضة االوىل، هذه 

اعتمدت بشكل مشابه عىل عالقات عرفت سابقا )خياط، مقابلة، 2012(. توفر الحركة االسالمية ايضا فرص اقتصادية، 

من خالل تشجيع فلسطينيي 1948 للقيام بعمليات التسوق )وصلوات الجمعة( يف القدس املحارصة )وحتى العام 2000، 

اىل قطاع غزة(. مؤخرا، وفر املشهد الليربايل االجتامعي والثقايف يف مدن رام الله – القدس- بيت لحم، والتنوع يف فرص 

التوظيف عامل جذب للمهنيني الشباب من “الشامل” والقادمني بشكل متزايد والنشطاء السياسيني من فلسطينيي 

1948. عىل العكس من ذلك، مناطق اخرى من االرايض الفلسطينية املحتلة مل تكن بنفس الدرجة والعمق من التواصل 

مع فلسطينيي 1948، كنتيجة، روابط اقتصادية كهذه كانت مميزة يف مناطق اخرى. 

تركزت امناط التوظيف واالستهالك عرب الخط األخرض بشكل كبري عىل مستوى الفرد أكرث من املجتمع أو السوق. ادى 

هذا بشكل واضح اىل تقييد تأسيس مناذج بديلة للتنمية االقتصادية، والتي ممكن ان تحول الخربة الجامعية للفلسطينيني 

ككل، باتجاه تقويض العالقة بني إرسائيل واالقتصاديني الفلسطينيني. بالطبع، السياسة االقتصادية الحالية تبدو انها تفاقم 

الوضع بشكل اوسع من خالل السعي لتحقيق الليربالية الجديدة من خالل كال القيادتني الفلسطينية واإلرسائيلية. مالمح 

اصغر للحكومة وتركيز اكرب عىل القطاع الخاص كمحرك للنمو االقتصادي؛  الليربالية الجديدة متعددة، تشمل؛ دوراً 

خصخصة مؤسسات الدولة، والغاء الضوابط التنظيمية، وااللتزام بالتجارة الحرة. بالنسبة اىل الليربالية الجديدة ازالة 

الحواجز سينتج عنه ايجابيات ومنافسة اكرب، مع افرتاض أن ذلك من شأنه أن يعود بالنفع عىل املجتمع ككل. 

مل يخٌل أي جزء من العامل من التأثر برياح الليربالية الجديدة، مبا يشمل إرسائيل والسلطة الفلسطينية. منذ العام 1948 

شجعت إرسائيل عىل النزعة التوسعية للدولة، مبا يف ذلك االعانات العامة، وحامية الصناعة املحلية )لليهود اإلرسائيليني( 

والرعاية للقطاع الخاص، هذا تم استكامله يف سبعينات القرن املايض، ولكن التكلفة بدأت باالرتفاع ما بني االعوام -1978

1985 كنتيجة لذلك ارتبط باالحتالل كال الضفة الغربية )حيث انها دعمت بناء املستوطنات( ولبنان )بعد االجتياح 

عام 1982(. استجابة لذلك قدمت إرسائيل خطة الثبات االقتصادي يف العام 1985 والتي ادت اىل اقتطاع االنفاق العام 

لقطاعات البناء، الزراعة والتصنيع- القطاعات التي يعمل بها الفلسطينيون )ويسيكوف، 1990(. االنكامش يف دخل 

الفلسطينيني عجل يف عودة الكثريين اىل قراهم سواء يف إرسائيل او يف الضفة الغربية. 

 يف ذات الوقت، ترسبت الليربالية الجديدة للسلطة الفلسطينية نتيجة للتفاعل بني االقتصاديات، وتأثريات البنك الدويل 

عىل سياسات السلطة وتوجهاتها االقتصادية، منذ اتفاقيات أوسلو. هذه االفكار املشرتكة استمرت حتى ما بعد العام 

2000، ولكنها حصلت عىل زخم اعظم بعد االنتفاضة الثانية مع اصدار الخطط التنموية للسلطة الفلسطينية. القت هذه 
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الخطط القبول العام من مجتمع املمولني الدويل والتي شملت الخطة الفلسطينية لالصالح والتنمية 2010-2008، وانهاء 

االحتالل، وتأسيس الدولة يف العام 2009 وخطة التنمية الوطنية يف 2013-2011. يف كل خطة هناك تأكيد عىل اهمية 

التعديل الهيكيل والتحرر االقتصادي، والذي يشمل دور الدولة، والقطاع الخاص لتعزيز النمو االقتصادي )ترينري، 2011؛ 

خالدي وسمور، 2011(. بينام تبعت السلطة الفلسطينية الليربالية الجديدة مبساعدة الدعم العاملي، تم اهامل قطاع 

غزة الذي سيطرت عليه حامس، بالرغم من انه ال يوجد دليل عىل ان االيديولوجيا االقتصادية لحامس )بقدر وجودها( 

تعيق االقتصاد الرأساميل نفسه الذي تتبناه السلطة الوطنية الفلسطينية. ومع ذلك، قامت السلطة الفلسطينية والداعمني 

الدوليني معاً بتبني اسرتاتيجية “الضفة الغربية اوال” بشكل فعال، والتي هدفت اىل عرض اآلثار واالخطار لحكم حامس 

عىل الشعب الفلسطيني )براون، 2010(. نتيجة واحدة وهي ان اقتصاد قطاع غزة ما زال موجودا عىل اساس البقاء، مع 

تشويه االسواق بسبب الحصار اإلرسائييل واالعتامد عىل استخدام األنفاق بني قطاع غزة ومرص للحصول عىل املواد التي 

يحتاجونها. بني منتصف عام 2005 حتى نهاية عام 2008، عندما تم القيام بعملية الرصاص املصبوب، ازدادت ايرادات 

التجارة عرب االنفاق من 30 مليون دوالر يف السنة اىل 36 مليون يف الشهر؛ يف العام 2009 أسست حكومة حامس عمولة 

سلطة األنفاق والتي جلبت مكاسباً بقيمة 200-150 مليون دوالر. بعد ذلك، وبرغم ان االيرادات بدأت بالتناقص بسبب 

ان االقتصاد القائم عىل االنفاق وصل حد االشباع، وحصل تقليص للوظائف ما بني عامي 2012-2010 )بيلهام، 2012(. 

التواصل االقتصادي: ما بعد اتفاقيات أوسلو حتى االنتفاضة الثانية 

تصادف ظهور الليربالية الجديدة يف السياق الفلسطيني مع ثالثة احداث رئيسية: عملية أوسلو، واالنتفاضة الثانية، 

العام 2005. كان ملمثيل قطاع األعامل -يف كل فرتة- نوعية فريدة.  الثانية بعد  االنتفاضة  الحالية ما بعد  والفرتة 

خالل فرتة أوسلو، كان مثة إجامع بأنها فرتة جيدة للتبادل التجاري عرب الخط األخرض- خاصة عىل مستوى االفراد. 

ممثيل قطاع األعامل الذين تم مقابلتهم لهذه الدراسة، ادعوا ان فرتة أوسلو كانت جيدة، من حيث ان فلسطينيي 

1948 وفلسطينيي 1967 استطاعوا القيام بنشاطات اقتصادية مشرتكة، بشكل كبري كنتيجة لالستقرار السيايس والذي 

مكنهم من التفاعل من اجل االزدهار )خياط، سيدة، عطياين، الفار، مقابالت، 2012(. بشكل عام هذا الرتابط شمل 

االرتباط يف قطاعات موجودة سابقا، كالصناعات الخفيفة )مثال؛ املالبس، االحذية، األثاث، املحاجر( اكرث من تطوير 

صناعات جديدة. تم الشعور بهذا اليشء من ناحية مالية، حيث ارتفع مستوى الناتج املحيل االجاميل للفرد الواحد يف 

االرايض الفلسطينية املحتلة من 936 اىل 1332 دوالراً بني عامي 2000-1993، مع التأثري الغالب عىل األعامل املحلية 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة، التي  ميكن تصنيف غالبيتها ضمن املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر، وهي التي 

تتضمن 20 عامالً او اقل )خياط، سيدة، عطياين، مقابالت،2012(. ارتفع النمو االقتصادي، بالرغم من انه ليس واضحا 

حتى اآلن ان كان ظهور الطبقة الرأساملية بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 ادت اىل اي استثامر مميز، سواء 

مع اإلرسائيليني او مع االرايض الفلسطينية املحتلة او بني االثنتني )خالدي، 2008؛ خالدي، مقابلة، 2012(. 

تدمري ملصالح  فرتة  انها  األعامل عىل  قطاع  ممثيل  قبل  من  اعتربت   ،)2000-2005( الثانية  االنتفاضة  الفرتة خالل 

االقتصاد الفلسطيني. كام متت االشارة سابقا، زادت إرسائيل مستوى التدخل يف الحياة اليومية يف االرايض الفلسطينية 

املحتلة، من خالل القيود عىل الحركة والنفاذ )سيدة، مقابلة، 2012(. إضافة إىل ذلك، أدت تلك الفرتة اىل ارتفاع 

الشك السيايس وبالتايل املخاطرة االكرب التي ثبطت املستثمرين- كال فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967- يف االرايض 

الفلسطينية املحتلة )عطياين، مقابلة، 2012(. ادى هذا اىل تقليل يف التنوع يف التبادل التجاري. اوال- واالكرث شيوعا- 

االسواق يف جنني ونابلس جذبت عدداً اقل من الزوار من فلسطينيي 1948، وخاصة مع الصعوبات التي يواجهونها 

يف دخول املناطق )عطياين، خياط، مقابالت، 2012(. 
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مصنعاً   80 ذلك؛ حوايل  مثال عىل   .1967 وفلسطينيي   1948 فلسطينيي  بني  التجارة  انخفضت  ذلك،  عالوة عىل 

الباطن من رشكات فلسطينية لقطاع تصنيع املالبس واالقمشة، رأت  يف منطقة جنني والتي كان لديها عقود من 

ان التجارة انهارت بشكل كبري ما بني عامي 2009-2000 )عطياين، مقابلة، 2012(. يف نابلس، حيث كانت صناعة 

الحجر، والرخام واألثاث كانت هامة، انخفض االنتاج بحدود النصف يف بعض املصانع. تفاقم الوضع بسبب الشكوك 

املفروضة عىل التجارة، من خالل وجود الحواجز والتي تتطلب نقالً يدوياً للبضائع من شاحنة اىل اخرى، وتشغيل 

اجهزة املسح التي كانت بحالة تدهور، وتخضع لإلجراءات التعسفية االحتاللية كإغالق الحواجز بشكل اعتباطي 

عندما يناسبها ذلك )خياط، مقابلة، 2012(. أخريا، حصل تدهور حاد يف عاملة فلسطينيي 1967 يف إرسائيل ما بعد 

اندالع االنتفاضة، حيث تدنت من 21 % اىل 14 % من نسبة العامل ما بني عامي 2011-2000. عىل العكس، بني 

العاملني يف قطاع غزة فقد تدنت النسبة بشكل مالحظ وبشكل اكرب، مام يقارب 13 % يف العام 2000 اىل اقل من 

0.5 % يف العام 2005، إىل ان انعدمت القيمة، وصوال اىل الصفر منذ العام 2007 )شكل 7(. 

بالرغم من هبوط أعداد فلسطينيي 1967 العاملني يف إرسائيل بعد العام 2000، مل يكن هناك انقطاع كامل. بالطبع، 

االرقام يف الشكل )7( ممكن ان ال تكون دقيقة متاما، يف حني ان العديد من فلسطينيي 1967 اكلموا عملية البحث 

عن عمل ما وراء جدار الفصل والخط االخرض ليجدوا عمالً )امريي، 2010(، كام الحال يف املستوطنات اإلرسائيلية 

وكذلك يف االرايض الفلسطينية املحتلة. هذا يعكس التجاهل املستمر من الفلسطينيني للخط االخرض والذي يعود 

اىل تقسيم الدولة ومثابرة الفلسطينيني لعبور “الحدود” ما بعد العام 1948. هذا الشكل من االفعال مرتبط بطريقني 

متشابهني غري موثقني وغري ملموسني الذين تبعهام الفلسطينيون يف املقاومة حتى اآلن. احدهام هو التفاعل ما بني 

فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 عىل جانبي جدار الفصل العنرصي لدعم بعضهم البعض متجنبني ومتحاشني 

البعض، بوجود او غياب الجيش وحرس  السلطات اإلرسائيلية عىل مدى جدار الفصل، هذا يشمل تنبيه بعضهم 

الحدود )غانم، مقابلة، 2012(. اآلخر انعكس يف حدوث “اقتصاد الحواجز”. مثال ذلك هو قلنديا، حيث بالرغم من 

الوجود للجيش اإلرسائييل والسيطرة التكنولوجية، فتح الحاجز اشكاالً جديدة من النشاط والتبادل االقتصادي )مثال؛ 

الباعة املتجولون، خدمات املواصالت غري املرخصة، الخ( )طويل-سوري، 2009(. 

شكل 7: نسبة العاملني الفلسطينني يف إرسائيل واملستوطنات: 2000-2011

املصدر: جهاز االحصاء الفلسطيني املركزي 2000-2011 
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  االنتفاضة الثانية 

بعد انتهاء االنتفاضة الثانية، تولد شعور عام بني ممثيل قطاع األعامل بوجود حالة من االستقرار. يتجىل هذا من 

خالل التسهيل الجزيئ للقيود عىل الحركة، وبذلك متكني اعادة بناء االتصاالت بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 

)باالحرى الفلسطينيني يف الضفة الغربية عىل وجه الخصوص(. كام كان خالل فرتة أوسلو، كان تركيز هذه العالقات 

عىل اشكال االستهالك املوجودة اكرث منه عىل اسرتاتيجية بديلة للتنمية. أحد أوجه تلك العالقات االقتصادية كام 

سبق وذكرنا تعتمد عىل التكلفة االقل ملنتجات وخدمات معينة يف الضفة الغربية مقارنة بالتي يف إرسائيل، وكذلك 

االذواق واالفضليات الثقافية. النتيجة هي الزيادة الواضحة يف اعداد فلسطينيي 1948 الزائرين ملناطق جنني، نابلس، 

والخليل للتسوق، سواء بشكل مستقل او من خالل جوالت سياحية منظمة من قبل الرشكات الخاصة، منذ العام 

2008 اىل نابلس ومنذ العام 2010 اىل الخليل )عطياين، سيدة، خياط، مقابالت، 2012(. بالنظر لذلك من خالل زاوية 

اخرى، يبدو واضحا ان الفرتة الحالية ادت اىل تنمية اقتصادية غري كافية من جهة، والفشل يف النهوض اىل مستوى 

مشابه ملا قبل االنتفاضة الثانية من جهة اخرى. بناًء عىل ما سبق، تظهر هناك قدرة غري كافية لنشاطات التنمية 

االقتصادية والتبادل خلف االسلوب املهيمن مليزة التكلفة النسبية )مثال عليه؛ االسعار االقل يف الضفة الغربية(. تم 

دعم هذا من خالل غياب نسبي الستثامرات القطاع الخاص الكبرية يف نشاطات اقتصادية فلسطينية مشرتكة وتبادل 

ما بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967. من ناحية ممكن ان يكون هذا بسبب بنية اقتصاد كل من فلسطينيي 

ومتناهية  الصغرية  للمشاريع  العائلية  امللكية  كليهام من خالل عالقات  واملسيطر عىل   1967 وفلسطينيي   1948

توفري  او  املبارش  االستثامر  أمام  الفرص  تصعب  والتي  األموال،  رؤوس  يعني محدودية  ذلك  فإن  كنتيجة،  الصغر. 

الضامنات الالزمة لالقرتاض البنيك. وهنالك مشكلة اخرى وهي عدم التأكد من الوضع السيايس، وخاصة يف منطقة 

)ج(، حيث تتمتع إرسائيل بالسيطرة الكاملة عىل قرارات التخطيط )عطياين، مقابلة، 2012(. يف الوقت الحايل، يواجه 

قطاع األعامل الفلسطينية تحديات يف الخروج من تلك الحالة املتدنية من االقتصاد. فعىل سبيل املثال، فإن 70 % 

من صناعة الحجارة والرخام يف الخليل يتم تصديرها اىل إرسائيل بحوايل 20 مليون دوالر، ويتم اعادة تصدير حوايل 

60-50 % من هذه الكمية كمنتجات إرسائيلية بنحو 40-35 مليون دوالر )سيدة، مقابلة، 2012(. 

التبادل التجاري يف النظام الليربايل الجديد بشكل عام، وحالة فلسطينيي 1948 وفلسطيني 1967 تدور بشكل عام 

حول مصالح شخصية بحتة. من املمكن القول أنه ميكن ان تكون اكرث من ذلك اآلن، كنتيجة للتفريق بني دولتني/ 

كيانني أي إرسائيل والسلطة الفلسطينية- بالرغم من أن األخرية تفتقر اىل الكثري من مقومات الدولة. ان االستعداد 

لقبول التمييز بني الدولتني هو يشء واضح من خالل العديد من االحاديث مع ممثيل قطاع األعامل. عىل سبيل 

املثال، التجار الفلسطينيون من 1948 يف النارصة والجليل اعتمدوا عىل الرحالت املنظمة لعمل جوالت يف الضفة 

الغربية للغرفة التجارية لديهم، مدعني ان هذا يعني نزول يف االسعار مام يعني انخفاض التجارة لديهم. يف نفس 

الوقت، الرشكات يف الضفة الغربية عارضت األعامل املقدمة اىل فلسطينيي 1948. مثال عىل ذلك كان رجل اعامل 

من فلسطينيي 1948 )من الجليل( ربح اتفاقية مع السلطة الفلسطينية لتزويد ابواب اىل ابنية البلدية يف طولكرم، 

ونابلس، ورام الله، متت معارضة االتفاقية من قبل العديد من الرشكات يف االرايض الفلسطينية املحتلة التي ادعت 

ان رجل األعامل كان »إرسائيلياً« بناًء عىل ان رشكته ليست مملوكة بأغلبية فلسطينية. وعىل العكس، متت ترتيبات 

بني مستوردين من فلسطينيي 1948 ورشكة بوظة وحلويات يف نابلس، رسعان ما ألغيت –أي تلك الرتتيبات- بحجة 

ان الرشكة ال تستويف املعايري اإلرسائيلية )الفار، خياط، مقابلة ،2012(. 
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فوق هذا كله، يستمر الحصار عىل قطاع غزة. ما أدى النهيار صادرات العاملة والبضائع الغزية اىل إرسائيل )والضفة 

الغربية(. يف العام 2005 قام قطاع غزة بتوريد نصف منتجاته من املزروعات والباقي كانت أثاثاً ومالبس. كانت 

الصادرات  لتتوقف  الصادرات اىل 80 مليون دوالر،  العام 2007 نزلت هذه  قيمتها حوايل 110 مليون دوالر. مع 

اىل إرسائيل  ارباع صادرات قطاع غزة تذهب  ثالثة  كانت  العام 1994  قبل  ما  بينام  األيام.  تام هذه  بشكل شبه 

اىل مرص  للوصول  تتزايد  الغزي  الخاص  القطاع  توجهات  ان  اىل  الحالية  الرتتيبات  ادت  لكن  االردن(،  اىل  )و25 % 

كسوق رئييس لها )مرتجى، مقابلة، 2012(. 

 نظرة مستقبلية: مقرتحات واسرتاتيجيات 

االخرض.  الخط  جانبي  عىل  الفلسطينيني  بني  واالقتصادية  االسياسية  الروابط  استكشاف  اىل  الورقة  هذه  هدفت 

وتتبعها تاريخيا، من اجل فهم كيف توسعت هذه الروابط وتعاقدت عرب الزمن. من الجدير بالذكر انه حتى يف حالة 

ان االتصاالت الرسمية كانت مقيدة، استمر التفاعل بشكل غري رسمي. من االمثلة عىل ذلك التسلل الفلسطيني عرب 

الحدود اىل إرسائيل خالل الفرتة ما بني 1967-1948، وحركة فلسطينيي 1967 خلف وحول جدار الفصل للبحث عن 

عمل خالل العقد االخري، ناهيك عن الوصول الروتيني لفلسطينيي 1948 اىل مناطق السلطة الفلسطينية للعمل، 

والتوظيف، واالستهالك او الرتابط االجتامعي.

بالرغم من هذه االهداف والنتائج، فإنه من املهم االعرتاف ان هذه الورقة تقدم عرضا عاما لهذه العالقات السياسية 

والروابط االقتصادية، خاصة إزاء محددات الوقت والبيانات املتوفرة. ما يدعونا للقول، أن أحد أهداف هذه الورقة 

بالطبيعة  االعرتاف  االهمية مبكان هنا،  الروابط. ومن  تلك  التوسع يف فحص واستكشاف وتحليل  الحث عىل  هو 

الجزئية لهذه الرتابطات، وطبيعتها غري الرسمية، والتي جاءت بشكل كبري من مبادرات مجتمعية بعيدة عن القيادة 

الفلسطينية. وكنتيجة، ميكننا يف الختام عرض بعض أهم التحديات، والتوصيات يف هذا املجال. 

اوالً: وضوح الفصل بني الفلسطينيني واستمراره. تعرتف الورقة بهذه الحقيقة من خالل التفريق بني مجموعتني من 

الفلسطينيني: هؤالء املوجودين يف إرسائيل )48(، وهؤالء املوجودين يف االرايض الفلسطينية املحتلة )67(. وقد يصح 

القول أن الفلسطينيني أنفسهم قد ساهموا يف هذه التفرقة، جنبا اىل جنب مع عوامل اخرى خارج حدود سيطرتهم. 

من جهة، تبنت القيادة الفلسطينية مع املجتمع الدويل منوذج الدولتني الذي ترافق مع اتفاقية أوسلو، والذي مل يفصل 

فقط دولتني، وامنا الفلسطينيني العرب يف هاتني الدولتني. تفاقمت املشكلة مع حقيقة ان اتفاقية أوسلو واسرتاتيجية 

الحركة  مع  تأسست  التي  والتحركات  االهداف  السياسية،  االفكار  حساب  عىل  املهيمن،  الخطاب  اصبحتا  الدولتني 

الوطنية الفلسطينية. هذا ال يشمل فقط مرشوع دولة ذات شعبني ولكن ايضا حركات تأسست مع خدمات تنمية 

الحركات التجارية، تدافع عن حقوق الالجئني عىل جانبي الخط األخرض وحمالت ذات موضوعات متنوعة مميزة. 

الوطنية  االهداف  بني  انفساخ  فقد شكلت  الفلسطينيني يف إرسائيل،  اتجاه وضع  أوسلو  اتفاقية  وكنتيجة لصمت 

بالنسبة  اما  إرسائيل،  ضمن  الكاملة  املواطنة  عن  البحث  اىل  ذلك  أدى   1948 فلسطينيي  حالة  يف  الفلسطينية: 

اتفاقية أوسلو، ولكن  لفلسطينيي 1967، كان هناك نضال لنيل االستقالل خارج إرسائيل. جميع هذا مل يبدأ مع 

عىل العكس قبول منظمة التحرير الفلسطينية لدولتني يف الجزائر عام 1988 مهد الطريق بهذا االتجاه، ضمن رؤية 

بدأت منذ منتصف سبعينات القرن املايض. وقد اعتربت منظمة التحرير الفلسطينية، والدة السلطة الفلسطينية يف 

العام 1994 عبارة عن خطوة تطبيقية أوىل بهذا االتجاه، والتي مل تتقدم نتيجة تعرث مسار التسوية، وبالتايل تقزمت 

الخطوة وتضاءلت نتائجها عىل األرض. 
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قد يكون هناك طريق واحد للتغلب عىل الفصل، يتمثل برفض منوذج الدولتني، واستبداله بدولة واحدة حسب 

الرؤية التي سبق طرحها من قبل الحركة الوطنية الفلسطينية، والتي ميكن أن تشكل نقلة –أو باملعنى األدق- عودة 

ثورية لرؤية أهملت منذ أربعة عقود. وهنا ميكن اإلشارة، إىل أن بعض استطالعات الرأي تعكس توجها فلسطينيا 

–شعبيا- متزايدا نحو هذه الرؤية )حل الدولة الواحدة(،  غري أن القيادة الفلسطينية ال ترغب يف دعم هذه الرؤية، 

الذين كرسوا  الدوليني،  الحايل عىل مجتمع املمولني  املايل  الدولتي، واعتامدها  نظرا الستثامر معظم وقتها يف حل 

دعمهم لعملية التسوية القامئة عىل حل الدولتني. ويبدو أن كال من القيادة الفلسطينية واملجتمع الدويل، يرص عىل 

اإلبقاء عىل مسار الدولتني، حتى لو بدا مشوها أو غري واقعي، أو حتى لو وصلت السلطة لحافة التفكك. )زريق، 

مقابلة، 2012(. 

ألجل حدوث نقلة كهذه يتطلب االمر، بناء عىل رأي فرسخ )2011(، االنتقال بحق تقرير املصري بعيدا عن الرتكيز 

عىل الدولة الفلسطينية، وباتجاه واحد وهو الرتكيز عىل حامية الحقوق الفلسطينية. بالنسبة لفتح )2012(، هذا 

يعني اعادة بناء الوحدة الوطنية عىل جانبي الخط األخرض خلف مرشوع مشرتك يرفض الصهيونية. بالرغم من ذلك، 

فإن مرشوعاً  كهذا لن يكون سهال: فهو يتطلب التغلب عىل االختالفات املوجودة بني الفلسطينيني واملثابرة عىل 

خطاب الدولة الواحدة مع العديد من الجهات الفاعلة، فضال عن الجمهور الذي يجب ان يلتف حول هذه الرؤية. 

باالضافة اىل ذلك، ميكن أن نعترب أن الغياب الحايل للمواجهة املوسعة مع ارسئيل مقبول للكثري من الفلسطينيني، 

الذين يعتربون الوضع الراهن أقل تكلفة من حيث التواصل مع من يعيشون خلف الخط االخرض )من إرسائيليني 

وفلسطينيني(. وهو ما يبدو بشكل كبري –وأكرث من غريهم من الرشائح - عند مجتمع األعامل الذين متت مقابلتهم 

إثناء إعداد هذه الورقة. ففي الوقت الذي يقر هؤالء –مجتمع األعامل الفلسطيني- بانعدام العدالة وال رشعية 

االستعامر اإلرسائييل، فهم يحكمون عىل الوضع الحايل بأنه “أفضل” لقطاع األعامل بشكل كبري من ذي قبل. نتيجة 

لتسهيل القيود املفروضة عىل الحركة )مثال، حول نابلس( مقارنة بالنصف االول من الفرتة ما بعد العام 2000 خالل 

االنتفاضة الثانية. 

إن تعميق الروابط بني الفلسطينيني عىل جانبي الخط االخرض يتطلب مساحة مفتوحة من الحوار االعظم والتفاعل 

بني الفلسطينيني عىل جانبي الخط األخرض. بالطبع، ظهرت مأسسة اشكال جديدة من التنظيم السيايس والنشاط، 

شاملة التجمع الوطني الدميقراطي والحركة االسالمية التي رفضت التعامل مع الصهيونية وضغطت باتجاه الحقوق 

الجامعية ملجتمع فلسطينيي 1948 بينام قامت باالرتباط مع الفلسطينيني يف االرايض الفلسطينية املحتلة. يف نفس 

الوقت، وبالرغم من ان اتفاقية أوسلو شّكلت شعوراً زائفاً بالسالم الجل غري مسمى. بالطبع كام بينت املقابالت مع 

املمثلني لقطاع األعامل، االستقرار السيايس واالمان مكن التواصل واعادة االرتباط عرب الخط االخرض، بينام ساهمت 

ايضا باتجاه تنمية ومنو اقتصادي اكرب )الفار، صيادة، مقابالت 2012(. بكلامت اخرى، كام هدفت الورقة ألن تعرض 

ان كان هناك وجود مدى واسع من التواصل بني الفلسطينيني عرب الخط األخرض: بعض القنوات االقتصادية اتجهت 

مامرسات  النهاء  طموحا،  اكرث  اهداف  عىل  السيايس  التضامن  ركز  بينام  االحتالل،  ظل  يف  الحياة  تحسني  باتجاه 

االستعامر اإلرسائييل واالحتالل. بالتايل، املدافعني يجب ان يكونوا واضحني يف حمالتهم، ليك يؤكدوا ان انهاء االحتالل 

هو هدف رئييس بدال من التحسني. 
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ثانياً: تحدي مهم يتعلق يف الروابط ما بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967 هو االهتامم بكيفية توسيع نطاقها. 

عرضت الورقة عدداً من الحاالت حيث االرتباط الجمعي تدرج من الرمزي اىل املادي، ساهم الكثري منه يف املقاومة 

عىل االرض. بالرغم من أن اي منها مل يصل اىل الكتلة الحرجة. افعال كهذه تساعد يف انكشاف اهتاممات الفلسطينيني 

ومطالبهم من جهة والبحث لكشف توجهات االستعامر والجيش اإلرسائييل من جهة اخرى، ولكنه ليس من الواضح 

حتى اآلن انهم قادرون عىل التحقق منها. هذا يتم متييزه من خالل الحركات نفسها اىل حد معني، ويشجعهم عىل 

الربط مع مجموعات اخرى. 

تشري فرسخ )2011( اىل القدرة النسبية ملجموعات الناخبني الفلسطينيني املختلفة )مثال، فلسطينيي 1948 و1967، 

والفلسطينيني يف الخارج والالجئني( للمطالبة والرتويج لخيار الدولة الواحدة. من بني هؤالء فلسطينيي 1948 فهم 

االنسب ليقوموا بقيادة املرشوع، نظرا لخربتهم الذاتية يف النضال ضد التمييز يف إرسائيل ونضالهم من اجل الحقوق 

املتساوية )عىل عكس فلسطينيي 1967 الذين يتمركز اهتاممهم للتخلص من االحتالل اإلرسائييل(. بالرغم من ذلك، 

من اجل الوصول اىل هذه االهداف، فإن فلسطينيي 1948 بشكل عام والحركات االجتامعية واملجموعات الناشئة 

عرب الخط االخرض يجب ان تكون واعية ان الوصول اىل انهاء االستعامر واالحتالل يضعهم يف مسار تضارب مع فاعلني 

أقوياء، النخبة الفلسطينية والكيانات الحامية لها )مثال، السلطة يف الضفة الغربية وحامس يف قطاع غزة( من جهة 

وإرسائيل من جهة اخرى. كلتا السلطتني الفلسطينية واإلرسائيلية متيالن التخاذ اجراءات صارمة ضد املتظاهرين 

افرادا ومجموعات من اجل ان يحسبوا حساباً ان مطالبهم والوضع الراهن بدأت تصل اىل تحديهم )البكر، مقابلة، 

2012(. تخوف كهذا ليس يف محله، خصوصا ان الفصل متناٍم بني القيادة الفلسطينية واملجتمع االوسع )السعافني، 

2012؛ مجموعة الكوارث العاملية، 2012(. 

بالنسبة إلرسائيل، من املمكن القول انه بالرغم من النشاط الحايل والنشاط املشرتك، فإن الوضع الحايل محارص نظرا 

النه يلحق غرامة عالية عىل التمييز اإلرسائييل للفلسطينيني يف إرسائيل واستعامرها واحتاللها لالرايض الفلسطينية 

املحتلة. بالرغم من ذلك، هناك طرق ينبغي عىل إرسائيل فعلها، كطرف اقوى، من املمكن ان تكون قادرة عىل الحاق 

املعاناة بالفلسطينيني شامال ذلك طرق غري عسكرية. بالتايل الحركات االجتامعية واملجموعات التي تأسست لتناضل 

ضد االحتالل وضد االستعامر تحتاج اىل ان تضع بعني االعتبار استجابات للحركات املحتملة من قبل إرسائيل. سيكون 

من الرضوري ان تعمل، مع االخذ بعني االعتبار ان إرسائيل وقدرتها عىل التدخل بجميع مناحي حياة الفلسطينيني، 

أخريا، هناك حاجة  مقابالت،2012(.  زريق،  )خالدي،  والثقافية  االقتصادية  اىل  والسياسية  االجتامعية  الناحية  من 

لناشطني مؤهلني ملواجهة قوة كل من السلطة الفلسطينية وإرسائيل بطريقة تنقل اسرتاتيجيات مقاومتهم من مجرد 

البقاء، إىل إحداث تغيري.

ثالثاً: هناك حاجة اىل التفكري يف بنية الروابط التي تتطور بني فلسطينيي 1948 وفلسطينيي 1967. يف الوقت الراهن، 

هذه الروابط هي عضوية بشكل كبري، توضح طبيعتهم العمودية. من جانب آخر هذا يعكس قراراً واعياً من خالل 

هذه الحركات االجتامعية لتقديم بديل لنخبة فلسطينية منظمة بشكل رسمي اكرث. فائدة واحدة من هذا التوجه، 

انها شاملة للغاية، تسمح ألي شخص ان يندمج ويشارك. فائدة اخرى، هو انها تساعد املجموعات املختفلة عىل 

املشاركة بدون متييز بني مجموعة عىل حساب األخرى. بالطبع يبدو هذا ظاهرا يف الحركات االجتامعية املختلفة 

الناس املوجودين عرب  باهداف مشرتكة النهاء االحتالل ومشاركة  املايض، والتي تشرتك  العقد  والتي ظهرت خالل 

الخط االخرض. يف نفس الوقت، هذا التوجه املؤسيس له محدودياته. فاالعتامد عىل الروابط الفردية ميكن ان يعني 
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الضعف يف التنسيق واملأسسة بني االفراد واملجموعات ضمن الحركة. وابتعاد عدد قليل من االفراد الفاعلني ممكن 

ان يكون كافياً الضعاف نطاق عمل الحركة. بشكل مشابه، إن الضعف يف البنية ممكن ان يضعف رشعية العمل أو 

الفعل )شعيبي، قرعان، مقابالت، 2012(. لكن برغم ذلك يبدو أن بعض النشطاء واعني لهذا املوضوع، ويشريون إىل 

رضورة مراجعة الرتتيبات، باتجاه إحداث توازن بني املرونة والبنية املؤسسية. 

يف الختام، إن الربط أعاله بني بعض التحديات املاثلة، والطرف املمكنة ملواجهتها، هو يشء مهم، لكنه غري كاف النهاء 

االستعامر واالحتالل اإلرسائييل، فاألمر يبقى مفتوحا أمام شتى اآلراء واالجتهادات. وهو أحد غايات هذه الورقة، 

أي متهيد الطريق أمام حوارات أوسع حول الروابط العضوية املعطلة -والتي ما زالت تنبض- بني فلسطينيي 1948 

وفلسطينيي 1967. 



154

املراجع
− Interviews conducted by the author

− Abu Hilal, Hazem. Youth movement activist. 28 May, Ramallah.

− Al Khuzundar, Nader. Youth and social media activist, Gaza. 5 June, telephone

− Atawil, Husayn. General Union of Palestinian Workers. 9 May, Ramallah.

− Atyani, Nasr. Director, Jenin Chamber of Commerce. 6 June, Jenin.

− El-Baker, Rana. Youth activist, Gaza. 2 June, telephone.

− El-Fahr, Hani. Director, Nazareth Chamber of Commerce. 30 May, Nazareth.

− El Khoudary, Yasmine. Cultural and youth activist, Gaza.  18 June, telephone.

− Ghanem, Honaida. Director, Madar – Palestinian Forum for Israeli Studies. 17 May, Ramallah.

− Hammoudeh, Dawood. Stop the Wall Campaign. 12 June, telephone.

− Hilwi, Rasha. Youth activist, Akka. 5 June, telephone.

− Khalidi, Raja. UNCTAD. 24 May, telephone.

− Khayyat, Nameer. Director, Nablus Chamber of Commerce. 9 May, Nablus.

− Mourtaja, Bassem. Director, Gaza Chamber of Commerce. 14 June, telephone.

− Quran, Fadi. Youth movement activist. 28 May, Ramallah.

− Nasser, Irene. Youth activist, Just Vision. 13 June, Jerusalem.

− Rouhana, Hoda. Adalah, 4 June, Ramallah.

− Sayyedh, Jawwad. Director, Hebron Chamber of Commerce. 26 May, Hebron.

− Shuaibi, Zaid. Youth movement and BDS activist. 28 May, Ramallah.

− Zreik, Raef. Tel Aviv University. 11 June, telephone.

− Abunimah, Ali. 2006. One Country: A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse. New 

York: Metropolitan Books.

− Al-Haj, Majid. 2005. Whither the Green Line? Trends in the Orientation of the Palestinians in Israel 

and the Territories. Israel Affairs, 11)1(: 183-205.

− Alsaafin, Lina. 2012. Why the Palestinian Authority is afraid of the ”intifada in Israeli jails.“ Electronic 

Initfada. 11 May. http://electronicintifada.net/blogs/linah-alsaafin/why-palestinian-authority-afraid-

intifada-israeli-jails )Accessed 30 June 2012(

− Amiry, Suad. 2010. Nothing to Lose But Your Life: An 18 Hour Journey with Murad. Qatar: Blooms-

bury Qatar Foundation.

− van Arkadie, Brian. 1977. The Impact of the Israeli Occupation on the Economies of the West Bank 

and Gaza. Journal of Palestine Studies, 6)2(: 103-129.

− Arnon, Arie. 2007. Israeli Policy towards the Occupied Palestinian Territories: The Economic Dimen-

sion, 1967-2007. Middle East Journal, 61)4(: 573-595.

− Azzam, Ala. 2012. Non-violent Civil Resistance in the West Bank – the Case of the Popular Struggle 

Committees. Birzeit: Centre for Development Studies.

− BADIL. 2000. The Evolution of an Independent, Community-Based Campaign

− for Palestinian Refugee Rights: Palestinian Refugees in the 1967 Occupied Palestinian Territories and 

1948 Palestine/Israel Coping with the Post-Oslo Conditions. Working Paper/Outline. Prepared for 

the TARI Conference: ”The Right of Return: Palestinian Refugees and Prospects for a Durable Peace.“ 



155

Boston, 8 April.

− Bishara, Azmi. 1997. Bridging the Green Line: The PA, Israeli Arabs, and Final Status. An Interview 

with ”AzmiBishara. Journal of Palestine Studies, 26)3(: 67-80.

− Bishara, Azmi. 2000. ”A Double Responsibility“: Palestinian Citizens of Israel and the Intifada. Middle 

East Report, 217: 26-29.

− Brown, Nathan. 2010. The Hamas–Fatah conflict: shallow but wide. Fletcher Forum of World Affairs, 

34)2(: 37–51.

− Bulmer, Elizabeth. 2003. The Impact of Israeli Border Policy on the Palestinian Labor Market. Eco-

nomic Development and Cultural Change, 51)3(: 657-676.

− Central Bureau of Statistics. 2009. Israel in Statistics: 1948-2007. Jerusalem: Central Bureau of Statis-

tics. http://www1.cbs.gov.il/statistical/statistical60_eng.pdf )accessed 20 November 2012(.

− Cohen, Hillel. 2010. Good Arabs: The Israeli Security Agencies and the Israeli Arabs, 1948–1967. 

Berkeley: University of California Press.

− Elizur, Yuval. 2007. Formulating Israel“s Foreign Trade Policy. Israel Journal of Foreign Affairs, 1)2(: 

97-106

− Elmusa, Sharif and Mahmud El-Jafari. 1995. Power and Trade: The Israeli-Palestinian Economic Pro-

tocol. Journal of Palestine Studies, 24)2(: 14-32.

− Esposito, Michele. 2005. The Al-Aqsa Intifada: Military Operations, Suicide Attacks, Assassinations, 

and Losses in the First Four Years, Journal of Palestinian Studies, 34)2(.

− Falk, Pamela, ed. 1990. Inflation: Are We Next? Hyperinflation and Solutions in Argentina, Brazil, and 

Israel. London: Lynne Rienner.

− Farsakh, Leila. 2005. Palestinian Labor Flows to the Israeli Economy: Labor, Land and Occupation. 

London: Routledge.

− Farsakh, Leila. 2011. The One-State Solution and the Israeli-Palestinian Conflict: Palestinian Chal-

lenges and Prospects, Middle East Journal, 65)1(: 55-71.

− Fattah, Awal Abdel. 2012a. The One-State Solution and Rebuilding the Palestinian National Move-

ment: An Interview with Awad Abdel Fattah )Part One(. Jadaliyya, 16 November. http://www.jadali-

yya.com/pages/index/8432/ %E2  %80 %98it %E2 %80 %99s-time-for-palestinians-in-israel-to-stand-fir 

)Accessed 2 December 2012(

− Fattah, Awal Abdel. 2012b. The One-State Solution and Rebuilding the Palestinian National Move-

ment: An Interview with Awad Abdel Fattah )Part Two(. Jadaliyya, 16 November. http://www.jadali-

yya.com/pages/index/8433/the-one-state-solution-and-rebuilding-the-palestin )Accessed 2 December 

2012(

− Finkelstein, Norman. 1992. Rejoinder to Benny Morris, Journal of Palestine Studies, 21)1(: 61-71.

− Freedman, Robert. 1991. Introduction. In The Intifada: Its Impact on Israel, the Arab World and the 

Superpowers. Robert Freedman, ed. Gainesville: University Press of Florida.

− Frykberg, Mel. 2007. Twisting the Screw. The Middle East )November(. 20-22

− Galilee Society. 2005. Palestinians in Israel: Socio-Economic Survey: Main Findings 2004. Shea-Amr, 

Israel: Galilee Society.

− Galilee Society. 2008. The Palestinians in Israel: Socio-Economic Survey 2007. Shefa-Amr, Israel: Gali-

lee Society.



156

− Galilee Society. Not dated. The Palestinians in Israel 3rd Socio-Economic Survey 2010: Executive 

Summary. Shefa-Amr, Israel: Galilee Society.

− Ghanem, As“ad. 2002. The Palestinians in Israel: political orientation and aspirations. International 

Journal of Intercultural Relations, 26)2(: 135-152.

− Ghanem, As“ad. 2007. The Future Vision of The Palestinian-Arabs in Israel. Al Majdal: Defining the 

Conflict, Spring.

− Haidar, Aziz. 1995. On the Margins: The Arab Population in the Israeli Economy. London: Hurst & 

Co.

− Hammai, Rema and Salim Tamari. 2001. The Second Uprising: End or New Beginning? Journal of 

Palestine Studies, 30)2(: 5-25.

− ICG )International Crisis Group(. 2012. The Emperor Has No Clothes: Palestinians and the End 

of the Peace Process. Middle East Report No. 122. 7 May. http://www.crisisgroup.org/en/regions/

middle-east-north-africa/israel-palestine/122-the-emperor-has-no-clothes-palestinians-and-the-end-

of-the-peace-process.aspx )Accessed 1 July 2012(

− Khalaf, Issa. 1991. Politics in Palestine: Arab Factionalism and Social Disintegration 1939-1948. Al-

bany: State University of New York Press

− Khalidi, Raja. 1984. The Arab Economy in Israel: Dependency or Development? Journal of Palestine 

Studies, 13)3(: 63-86.

− Khalidi, Raja. 2008. Sixty Years After the UN Partition Resolution: What Future for the Arab Econo-

my in Israel? Journal of Palestine Studies, 37)2(: 1-17.

− Khalidi, Raja and Sobhi Samour. 2011. Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the 

Remaking of the Palestinian National Movement. Journal of Palestine Studies, 40)2(: 6-25.

− Khalidi, Raja and Sahar Taghdisi-Rad. 2009. The economic dimensions of prolonged occupation: 

Continuity and change in Israeli policy towards the Palestinian economy. New York and Geneva: 

UNCTAD.

− Khouri, Rami. 1980. Israel“s Imperial Economics. Journal of Palestine Studies, 9)2(: 71-78.

− Kimmerling, Baruch and Joel Migdal. 2003. The Palestinian People: a history. Cambridge: Harvard 

University Press.

− Le More, Anne. 2004 ”The international politics of aid in the occupied Palestinian territory,“ Hu-

manitarian Exchange Magazine, 28)November(. http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-

magazine/issue-28/the-international-politics-of-aid-in-the-occupied-palestinian-territory )Accessed 

1 April 2012(

− Lustick, Ian. 1980. Arabs in the Jewish State: Israel“s Control of a National Minority. Austin: Univer-

sity of Texas Press.

− Malkawi, Bashar. 2009. Palestinian economic )under(development: the hurdles. The International 

Journal of Human Rights, 13)4(: 530-543.

− Matthews, Weldon. 2006. Confronting an Empire, Constructing a Nation: Arab Nationalists and Pop-

ular Politics in Mandate Palestine. London: I.B. Tauris.

− Ministry of Finance. 2011a. ”General Government Operations 2010-Table 1,“ Ramallah: Palestinian 

National Authority, 2011, http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/General %20Govern-

ment %20Operations %202010 %20- %20table %201.pdf )Accessed 1 April 2012(;



157

− Ministry of Finance. 2011b. ”General Government Operations 2010-Table 2,“ Ramallah: Palestinian 

National Authority, 2011, http://www.pmof.ps/news/plugins/spaw/uploads/files/General %20Govern-

ment %20Operations %202010- %20table %202.pdf )Accessed 1 April 2012(

− Nadan, Amos. 2006. The Palestinian Peasant Economy under the Mandate: A Story of Colonial Bun-

gling. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

− Naqib, Fadle. 2000. Economic Relations Between Palestine and Israel During the Occupation Era and 

the Period of Limited Self-Rule. Canada: University of Waterloo.

− National Committee for the Heads of the Arab Local Authorities in Israel. 2006. The Future Vision 

of the Palestinian Arabs in Israel. Nazareth: National Committee for the Heads of the Arab Local 

Authorities in Israel

− Near East Consulting. 2007a. Palestinian Political Pulse: February 2007. http://www.neareastconsult-

ing.com/surveys/ppp/p22/out_freq_q27.php/ )Accessed 30 June 2012(

− Near East Consulting. 2007b. General Monthly Survey: November 2007. http://www.neareastconsult-

ing.com/surveys/all/p211/out_freq_q21.php/ )Accessed 30 June 2012(

− Near East Consulting. 2012. In a Recent Poll Conducted by Near East Consulting. http://www.near-

eastconsulting.com/press/2012/April2012-PR-EN.pdf )Accessed 30 June 2012(

− O“Ceallaigh, Eoin. 2012. ”We will not be silenced“: Stop the Wall youth activist speaks on repres-

sion and resistance. Electronic Intifada. 17 May. http://electronicintifada.net/content/we-will-not-be-

silenced-stop-wall-youth-activist-speaks-repression-and-resistance/11304 )Accessed 30 June 2012(

− OCHA )Office of Coordination for Humanitarian Affairs(. 2011. Humanitarian Factsheet on Area 

C of the West Bank. July )updated through to December(. http://www.ochaopt.org/documents/

ocha_opt_Area_C_Fact_Sheet_July_2011.pdf )Accessed 1 July 2012(

− Palestine Economic Policy Research Institute. 2007. The Economics of Agriculture in the Qalqilya 

and Tulkarem Districts: Improving the Profitability of Farmers Affected by the Separation Wall. Ra-

mallah: Palestine Economic Policy Research Institute. http://www.lacs.ps/documentsShow.aspx?ATT_

ID=2102 )Accessed 22 November 2012(.

− Palestine News Network. 2011 Report: 2010 Increase in Palestinian Workers in Settlements. 28 April. 

Occupied Palestine. http://occupiedpalestine.wordpress.com/2011/04/29/report-2010-increase-in-

palestinian-workers-in-settlements/ )Accessed 27 June 2012(.

− Parry, Nigel. 2003. Is it a Fence? Is it a Wall? No, it“s a Separation Barrier, Electronic Intifada, 1 

August 2003. http://electronicintifada.net/content/it-fence-it-wall-no-its-separation-barrier/4715 )ac-

cessed 20 November 2012(.

− Parry, Nigel. 2004. Semantics on the Internet, Electronic Intifada, 4 March 2004. http://electronicin-

tifada.net/content/israels-west-bank-barrier-semantics-internet/5005 )accessed 20 November 2012(.

− PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics(. 1995-2007. Percentage Distribution of Employed 

Persons in the Palestinian Territory by Sex, Place of Work and Region, 1995-2007. http://www.pcbs.

gov.ps/Portals/_PCBS/Documents/lab13.htm )Accessed 1 July 2012(

− PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics(. 1995-2011. Percentage Distribution of Employed 

Person in the Palestinian Territory by Sector and Region, 2000-2011. http://www.pcbs.gov.ps/Por-

tals/_Rainbow/Documents/Employed %20Person %20by %20sector.htm )Accessed 23 November 2012(

− PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics(. 1995-2011. Percentage Distribution of Employed 



158

Persons in the Palestinian Territory by Economic Activity and Sex, 1995-2011  http://www.pcbs.gov.

ps/Portals/_Rainbow/Documents/Employed %20Person %20by %20sector.htm )Accessed 23 Novem-

ber 2012(

− PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics(. 1999-2011. Unemployment Rate Among labour Force 

Participants in the Palestinian Territory by Governorates and Sex, 1999-2011.

−  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Unemployment %20Rate.htm )Accessed 23 

November 2012(

− PCBS )Palestinian Central Bureau of Statistics(. N.d. Average Daily Wage in NIS for Wage Employees 

in the Palestinian Territory by Sector and Region, 2000-2011. http://pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/

Documents/Average %20Daily %20Wage.htm )Accessed 22 November 2012(

− Pappé, Ilan. )2011( The Forgotten Palestinians: A history of the Palestinians in Israel. New Haven: 

Yale University Press.

− Power, Jane. 1998. ”Real Unions“: Arab organised labor in British Palestine. Arab Studies Quarterly, 

20)1(: 13-29.

− Qumsiyeh, Mazin. 2011. Popular Resistance in Palestine: A History of Hope and Empowerment. 

London: Pluto Press.

− Rekhess, Elie. 1991. The Arabs in Israel and the Intifada. In The Intifada: Its Impact on Israel, the 

Arab World, and the Superpowers. Robert Freedman, ed. Miami: Florida International University 

Press, 343-369.

− Rosmer, Tilde. 2012. Resisting ”Israelization“: The Islamic Movement in Israel and the Realization of 

Islamization, Palestinization and Arabization,“ Journal of Islamic Studies, 23)3(: 325-358.

− Rouhana, Nadim. 1989. The Political Transformation of the Palestinians in Israel: From Acquiescence 

to Challenge. Journal of Palestine Studies, 18)3(: 38-59.

− Rouhana, Nadim. 1990. The Intifada and the Palestinians of Israel: Resurrecting the Green Line. Jour-

nal of Palestine Studies, 19)3(: 58-75.

− Rouhana, Nadim. 1991. Palestinians in Israel: Responses to the Uprising. In Echoes of the Intifada: 

Regional Repercussions of the Palestinian-Israeli Conflict. Rex Brynen, ed. Oxford: Westview. 97-117.

− Rouhana, Nadim and Areej Sabbagh-Khoury. 2011. The Palestinians in Israel: Readings in History, 

Politics and Society. Haifa: Mada al-Carmel: Arab Center for Applied Social Research.

− Roy, Sara. 1987. The Gaza Strip: A Case of Economic De-Development. Journal of Palestine Studies, 

17)1(: 56-88.

− Roy, Sara. 1999. De-development Revisited: Economy and Society Since Oslo. Journal of Palestine 

Studies, 28)3(: 64-82.

− Sahliyeh, Emile. 1997. The PLO and the Politics of Ethnonational Mobilization. In The PLO and Israel: 

From Armed Conflict to Political Settlement, 1964-1994, Avraham Sela and Moshe Ma“oz, eds. New 

York: St Martin“s Press.

− Said, Edward. 1985. An Ideology of Difference, Critical Inquiry, 12)1(: 38-58.

− Samara, Adel. 2005. Beyond de-linking development. Ramallah: Al-Mashrig/Al-A“mil for Cultural 

and Development Studies.

− Sela, Avraham. 1997. Introduction. In The PLO and Israel: From Armed Conflict to Political Settle-

ment, 1964-1994, Avraham Sela and Moshe Ma“oz, eds. New York: St Martin“s Press.



159

− Smith, Barabara Jean. 1993. The Roots of Separatism in Palestine: British Economic Policy, 1920-29. 

London: I.B. Tauris.

− Stav, Arieh. 2001. Israel and a Palestinian State: A Zero Sum Game? Shaarei Tikvah, Israel: Ariel 

Center for Policy Research.

− Steppanbacker, James. 2009. The Palestine Communist Party from 1919-1939: A Study of the Subal-

tern Centers of Power in Mandate Palestine. MA thesis, Ohio State University.

− Tawil-Souri, Helga. 2009. New Palestinian centers: An ethnography of the ”checkpoint economy.“ 

International Journal of Cultural Studies, 12)3(: 217-235.

− Tawil-Souri, Helga. 2011. Hacking Palestine: A digital occupation. Al Jazeera. 9 November. http://

www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011117151559601957.html )Accessed 25 June 2012(

− Tawil-Souri, Helga. 2012a. Uneven Borders, Coloured )Im(mobilities: ID Cards in Palestine/Israel. 

Geopolitics, 17)2(: 1-25.Tawil-Souri, Helga. 2012b. Digital Occupation: Gaza“s High-Tech Enclosure, 

Journal of Palestine Studies, 41)2(: 27-43.

− Thrall, Nathan. 2012. The Third Intifada is Inevitable. New York Times. 22 June. http://www.nytimes.

com/2012/06/24/opinion/sunday/the-third-intifada-is-inevitable.html )Accessed 30 June 2012(

− Turner, Mandy. 2011. Aid and the ”Partners For Peace“ Paradigm in the Occupied Palestinian Terri-

tory,“ Bulletin of the Council for British Research in the Levant, 6)1(: 35-42.

− UN. Not dated. Per capita GDP at current prices – US dollars. http://data.un.org/Data.aspx?q=

Occupied+Palestinian+Territory&d=SNAAMA&f=grID  %3A101  %3BcurrID  %3AUSD  %3Bpc-

Flag %3A1 %3BcrID %3A275 )Accessed 1 July 2012(

− UN Data. N.d.1 Israel. http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Israel )Accessed 22 Novem-

ber 2012(

− UN Data. N.d.2 Occupied Palestinian Territory. http://data.un.org/CountryProfile.

aspx?crName=Occupied %20Palestinian %20Territory )Accessed 22 November 2012(

− UN General Assembly. 2009. Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict: 

Executive summary. A/HRC/12/48 )ADVANCE 1( 23 September. http://www2.ohchr.org/english/

bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-48_ADVANCE1.pdf )Accessed 30 June 2012(

− Weisskoff, Richard. ”The Political Economy of the Israeli Inflation.“  In Inflation: Are We Next? Hy-

perinflation and Solutions in Argentina, Brazil, and Israel. Pamela Falk, ed. London: Lynne Rienner.

− Weingrod, Alex and Adel Manna. 1998. Living Along the Seam: Israeli Palestinians in Jerusalem. 

Journal of Middle Eastern Studies, 30)3(: 369-386.

− World Bank. 2011. West Bank and Gaza at a Glance. http://devdata.worldbank.org/AAG/wbg_aag.

pdf )Accessed 4 April 2012(

− Yishai, Yael. 1981. Challenge Groups in Israeli Politics, Middle East Journal, 35)4(: 544-446.

− Yonay, Yuval and Vered Kraus. 2001. Strategies of economic endurance: Israeli Palestinians in the 

ethnic economy and the public sector. Research in Social Stratification and Mobility, 18)3(: 207-247.

− Zreik, Raef. 2003. The Palestinian Question: Themes of Justice and Power.  Part II: The Palestinians in 

Israel. Journal of Palestine Studies, 33)1(: 42-54.

− Zureik, Elia. 1993. Prospects of the Palestinians in Israel: I. Journal of Palestinian Studies, 22)2(: 90-

109.



160

املساعدات اإلنسانية ودورها يف اضعاف مقاومة االستعامر: نحو إحياء بدائل تضامنية

 ليندا طرب

 املقدمة

»املساعدات اإلنسانية هي مساحة للعمل عىل مستوى العامل عرب شبكات دولية تضمن تدفق 

املعلومات عرب وسائل اإلعالم والتشبيك الدويل عرب منتجات املساعدات.

روين برومان وايان وايزمان »الدعم اإلنساين«.

»األفراد واملجموعات والرشائح االجتامعية التي ترغب يف أن تكون، أو تصبح فعالً محكومة 

بتاريخها الخاص تعيش حالة من التوتر كونها تتأرجح بني االغرتاب وانتقاد الوعي السائد، بني 

الهيمنة والتحرر، وبني االتكالية واالستقاللية.

هرياكيو مارت ي كارفليو »استقاللية حركة العامل الريفيني من غري املالك«

تتناول هذه الورقة، ومن زاوية نقدية، نسق املساعدات اإلنسانية والكم الهائل منها والتي تدفقت عىل األرايض 

ما  العالقة  أغوار  إىل سرب  تهدف  االستعامر، حيث  اندلعت ضد  التي  الثانية  االنتفاضة  املحتلة خالل  الفلسطينية 

بني حركات مناهضة االستعامر ومؤسسات املساعدات اإلنسانية وكذلك تحديد الظروف التي تتمكن فيها حركات 

مناهضة االستعامر من اجتياز العوائق القامئة يف وجهها والناتجة عن تدخل مؤسسات املساعدات اإلنسانية وخلق 

طبقة حكومية مسيطرة تتحكم بعمل األجسام واملؤسسات املختلفة. 

وتأيت الدراسة يف لحظة حساسة مع تصاعد األصوات الراديكالية يف أوساط الفلسطينيني التي تطالب بإعادة النظر 

يف منط التنمية املهيمن والسياق النيوليربايل الذي يرتافق مع تسييس املساعدات اإلنسانية بهدف ضامن بقاء عملية 

سالم أوسلو عىل قيد الحياة. وهذا النمط السائد للتنمية، تعامل مع حقيقة االستيطان االستعامري بوصفه عامالً 

الدولة.  بناء  إطار مرشوع  لتجاوزه يف  إمكانية  أن هناك  لو  كام  التجاهل،  أو  لإلسقاط  قابل  “متغري”  أي  خارجياً، 

من هنا، واعتامداً عىل ما سبق وسعيه لخلق تنمية يف أوساط الفلسطينيني، فإن النسق املذكور ترك الفلسطينيني 

عرضة للنظام االستعامري العنرصي اإلرسائييل محاوال إظهار أن الحياة “ممكنة” يف ظل نظام القمع املذكور )طرب، 

2011(. واليوم، نجد الفلسطينيني يعودون لتبني ما أعلنه يوسف صايغ من قبل، أن ما من تنمية تحت االحتالل 

)خالدي، 2011(، وتتعاىل األصوات املطالبة باعتامد نسق تنمية بديل قادر عىل تحقيق االعتامد عىل الذات، ومقارعة 

االستعامر وتحقيق العدالة ضمن مفهومها األوسع )جقامن وآخرون، 2011: 556(142. وهنا، نشري إىل أن هذه الورقة 

تأيت كإسهام يف هذه العملية من خالل املساعدات اإلنسانية التي استهدفت رشيحة محددة من الفلسطينيني، أي 

املقيمني يف قطاع غزة والضفة الغربية يف ظل كون عملية سالم أوسلو كانت جزئية من الناحية الجغرافية وهدفت 

إىل استثناء الغالبية العظمى من الفلسطينيني.  

142  Interview with Prof Rita Giacaman, , Institute for Community Public Health, Birzeit University, Novem-

ber 3rd, 2011.  
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تصاعد  مع  العام 2002  األوىل يف  للمرة  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  الضخمة عىل  اإلنسانية  املساعدات  تدفقت 

مامرسات التطهري العرقي ومصادرة األرايض من قبل املستعمر اإلرسائييل إىل جانب رشوعها يف بناء جدار الفصل 

املامرسات  شهدته  الذي  التسارع  وقف،  أو  من،  الحد  عىل  العمل  إىل  يبادر  مل  الدويل  املجتمع  أن  إال  العنرصي. 

االستعامرية اإلرسائيلية ورشذمة األرايض والسكان الفلسطينيني )اوفري، 2010: 76( ضمن محاولة إرسائيل املستمرة 

لتدمري هذه األرايض وتجزئتها إىل كنتونات ومعازل متباعدة، بل بادر املجتمع الدويل إىل صب كم كبري من املساعدات 

اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة وبدأ بتنفيذ برنامج مساعدات غذايئ ضخم للغاية. ومع حلول العام 2008، 

احتل الفلسطينيون املرتبة األوىل عىل مستوى العامل من ناحية كم املساعدات اإلنسانية قياساً بعدد األفراد، بحيث 

شكل الغذاء نصيب األسد من هذه املساعدات.

الكم السخي من املساعدات اإلنسانية، يعكس  التنمية، فإن هذا  العاملني يف مجال  الفلسطينيني  ومن وجهة نظر 

غياب إرادة سياسية غربية ملواجهة املامرسات االستعامرية اإلرسائيلية ومعالجة جذور املشكلة املتمثلة يف االرتفاع 

الحاد للفقر والفاقة يف أوساط الفلسطينيني وعجز العديد من العائالت عن توفري احتياجاتها. وهنا، وكام هو الحال 

يف السياقات الشبيهة، فإن الحجم الكبري للمساعدات الغذائية اإلنسانية يتم تسييسه لتغطية مالمح القضية األصلية 

)سليم، 2002:، 6(. يف هذا السياق، فإن نضال الشعوب املستعبدة للصمود عىل أراضيها ومواجهة محاوالت االستعامر 

لخلق أزمة اقتصادية خانقة يف أوساطهم، يتم التعامل معه بوصفه أزمة غذاء أو نقص يف املواد الغذائية املتاحة، 

وبالتايل ما هي إال عالمة عىل وشوك بروز كارثة إنسانية يف أوساط الفلسطينيني يف األرايض املحتلة )اوفري، 2010: 77(.

بالرغم من أن املساعدات الغذائية تساهم يف الحد من الفقر الناجم عن االستيطان االستعامري، إال انه ال يعالج 

األسباب التي تقف وراء ندرة الغذاء يف هذه األرايض وال يوفر الحلول الجذرية، كام انه ال يتيح املجال أمام األفراد 

لتعزيز  لالعتامد عىل ذواتهم يف مثل هذا السياق. ويف الواقع، فإن مثل هذا الكم من املساعدات، يشكل محفزاً 

االتكالية يف أوساط املتلقني لها. ويف الصفحات التالية، سأسعى ألثبت أن نسق املساعدات اإلنسانية املقيد، يعترب 

شكال من أشكال الشفقة عىل الضحايا السلبيني، أي املجموعات التي تعاين بصمت وال تبادر بأي يشء )فيدمان، 

الكبري  التدفق  قاد  وقد  الرسمية من مسئولياتها.  الجهات  لتحرير  تعترب وسيلة  املساعدات  وأن هذه   )31  :2009

التي  الحرارية  السعرات  كمية  وإدارة  ملراقبة  تسعى  بريوقراطية  متحكمة  طبقة  بروز  إىل  الغذائية  للمساعدات 

يحتويها غذاء الفلسطينيني محولني األفراد إىل مجرد أجسام تفتح أفواهها ملن يطعمها، أي تهدئة هذه األجساد. 

)مامداين،  املسيس  املساعدات غري  نهج  يرتكه  الذي  واألثر  اإلنسانية  املساعدات  استعراض  الورقة  وستحاول هذه 

2008( عىل املضطهدين. كام أن هذا الشكل للمساعدات يوضح كيف تلعب املساعدات اإلنسانية دوراً يف دفع 

األمور إىل الحافة وتلوح بإمكانية عودة العنف إىل السياق العام للمجتمع مام يقود إىل تدمري مؤسساته ويفقدها 

دورها، لتصبح، عىل حد وصف ريتا جقامن143، عدمية الجدوى وبال معنى لوجودها. 

وإذا كانت سلسلة الدراسات املذكورة تسعى إىل تحليل أمناط التنمية السائدة، فإن هذه الدراسة تركز أكرث عىل 

املعاناة«  من  »للحد  الهادفة  اإلنسانية  املساعدات  أمناط  أمام  للوقوف  وتسعى  اإلنسانية  املساعدات  خصوصية 

أن  فرضية  من  الورقة  انطلقت  وقد  لالستعامر.  الخاضعة  الثالث  العامل  دول  يف  السكان  أي  الضحايا«،  »وإنقاذ 

»للشفقة  موضوع  هو  الثالث  العامل  بأن  القاضية  البطريركية  الفرضية  عىل  باألساس  بنيت  اإلنسانية  املساعدات 

واإلنقاذ« عىل عكس ما يفرتضه منطق العدالة )مانجي كام اقتبسه سليم، 2002: 6(. وبدالً من التعامل مع السكان 

143  Interview with Prof Rita Giacaman, ibid.
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األصليني بوصفهم مواطنني لهم كرامتهم وهم يخوضون معركتهم من اجل الحرية والخالص من االستعامر، فإن هذا 

النسق للمساعدات يتعامل معهم مبنطق فوقي بني الغريب الفاعل والسامي وغري الغريب الذي يعترب ضحية ووضيعا 

بال حول وال قوة )اريكسون باز، 2005( بالتايل، فإن األرايض املتلقية للمساعدات اإلنسانية تربز عىل مستوى العامل 

بوصفها مناطق »للشفقة والرعب« مام يحول دون تشكل حركة تضامن عاملية مع النضال ضد االستعامر )قادري، 

إىل  ترمي  واالستعامر، حيث  اإلنسانية  املساعدات  بني  ما  التقاطع  تناول  إىل  تسعى  الورقة هذه  أن  كام   .)2011

استعراض آثار املساعدات اإلنسانية عىل مقاومة االستعامر.

ارتفاع حجم املساعدات اإلنسانية: االنسان الغريب واآلخر عديم الفائدة

سيكون من الرضوري البدء بتتبع منحنى االرتفاع يف املساعدات اإلنسانية بوصفها فلسفة وسلسلة من العمليات 

وشكل من أشكال السلطة التي تلعب دورا يف إبراز العديد من حركات النضال السيايس يف العامل الثالث عىل مستوى 

العامل. فاالرتفاع املذكور، والذي يطلق عليه البعض تسمية »نظام املساعدات اإلنسانية العاملي«، تعود جذوره إىل 

أواخر القرن السابع عرش وأوائل القرن الذي تاله )ليسرت، 2002 كام اقتبسه نيار، 2010: 9( حيث استهدفت هذه 

الفئات  وكذلك  األوروبية  األيتام  دور   ،)2009:782 )وورتل،  أوروبا  يف  املسيحيني  الرهبان  مجموعات  املساعدات 

املعدومة من السكان األصليني يف املستعمرات لتحسني ظروفهم املعيشية )نيار، 2010: 9(. إال أنني أرى هنا أن 

املساعدات اإلنسانية متتد يف جذورها أكرث من ذلك لرتتبط بوجود اإلنسان والوكالة البرشية واملعاناة. 

يتحدد نسق املساعدات اإلنسانية نتيجة للعالقة غري املستقرة بني مفهوم اإلنسانية والنظرة األبوية للبرش حيث 

يتم التعامل مع الفرد بوصفه موضوعا للشفقة وليس، كام هو مفرتض، أن يعامل عىل أساس انه وكيل فاعل وقادر 

عىل العمل ضمن ظروفه )مامداين، 2008( وله حقوق كاملة. فمن جهة، لعبت هذه العالقة املتوترة بني املفهومني، 

سالفي الذكر، دوراً يف إبراز فلسفتني أو وجهتي نظر سياسيتني لعبت دوراً يف إعطاء فكرة املساعدات اإلنسانية شكلها 

الحايل، ومن جهة أخرى، وهو ما أريد أن أؤكد عليه هنا، أن هناك ازدواجية يف التعامل تقف وراء منط املساعدات 

هذه. 

توجه  جهة،  من  فإنهام،  اإلنسانية،  املساعدات  لنمط  األساس  تشكالن  واللتني  املوجهتني  الفلسفتني  إىل  وباإلشارة 

أخالقي ليربايل نحو مجموعة إنسانية من الغرباء، ومن الجهة األخرى استجابة ملعاناة هؤالء الغرباء، قامئة باألساس 

عىل العمل الخريي السيايس )كالهوم، 2008: 74(، حيث يتم معالجة املعاناة عرب “املساعدات املادية” القامئة عىل 

أساس منطق الحق والقوة.

مبعاناة  أوالً  يقر  اإلنسانية  املساعدات  نسق  فإن  املذكور،  املساعدات  متيز منط  التي  باالزدواجية  يتعلق  فيام  أما 

اآلخرين، لكن التعامل مع هذه املعاناة ال يحمل بعداً سياسياً، بل يقترص عىل العمل الخريي والذي يطرح كبديل 

للخطاب السيايس التقدمي من خالل الفصل ما بني الحرمان والقوة املهيمنة. وهذا الوضع، يقود إىل حالة إشكالية 

تقوم عىل أساس أن املعاناة اإلنسانية قابلة للمعالجة عرب تدخل أخالقي بعيداً عن السياسة )مصدر سابق: 90- 91( 

متيحاً املجال أمام استمرار هيمنة القوة ونظام القمع. 

الناشئة بني الغريب  الهرمية )غري املعلنة(  الثاين الذي يتضمنه منوذج املساعدات اإلنسانية فيتمثل يف  التناقض  أما 

الفاعل واملؤثر والسامي وغري الغريب الوضيع املتلقي للمساعدات )اريكسون باز، 2005(. وهنا تتجىل االزدواجية يف 

النظرة إىل العامل الثالث ولكن من خالل التعامل مع إنسان العامل الثالث بوصفه ضحية بحاجة للمساعدة بدل النظر 
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إليه بصفته إنساناً فاعالً يتمتع مبجموعة من الحقوق الواجب احرتامها وخاصة حقه يف النضال من اجل التحرر. ويف 

الصفحات التالية، سأحاول، بنوع من اإليجاز، رسم مالمح األساس الذي تبنى عليه املساعدات اإلنسانية. فمن خالل 

استعراض الجهود األوروبية التي بذلت يف القرن الثامن عرش تحت شعار )تحضري( العامل، أسعى لإلثبات أن العالقة 

الهرمية ما بني الغريب املميز وغري الغريب، هي التي تشكل جوهر منوذج املساعدات اإلنسانية وان النظرة للمساعدات 

اإلنسانية تعيد حالياً إنتاج ذات الفكرة ومتنع بروز أي حركة تضامن مع نضاالت شعوب العامل الثالث.

وعندما انطلقت املساعدات اإلنسانية أواخر القرن الثامن عرش، برزت كجزء من العملية التي أطلق عليها كالهون 

“تحضري العامل” )2008: 76(. وكانت بدايات انطالق هذه العملية عىل شكل محاوالت من املسيحيني لتوفري رعاية 

بالعمل الخريي ورعاية األيتام. أما يف  “محايدة” لجرحى الحروب )مصدر سابق: 76( ورسعان ما تطورت لرتتبط 

الشعوب  “تحضري”  تبنت  التي  االستعامرية  بالفكرة  اإلنسانية  املساعدات  فكرة  اقرتنت  فقد  التاسع عرش،  القرن 

املستعبدة، كام أن بعثات التبشري املسيحية قد تبنت من جانبها فكرة تقديم املساعدات اإلنسانية كام برزت أيضا 

إىل السطح، حركات اإلصالح األخالقي يف أوروبا والتي نادت بتحرير الرق وتحرير العبيد )املصدر السابق: 76(. كام 

يدعي كاليهون أن املساعدات اإلنسانية كانت جزءاً من عملية العقلنة والتي فسحت املجال أمام بروز أشكال من 

التناقض الذي تنطوي عليه عملية املساعدات  النظام )مصدر سابق: 76(. ويف ظل  إنتاج  الحكم الذي عمل عىل 

اإلنسانية، كام ارشنا أعاله، ويف ظل استعراض القواعد املحافظة التي انطلقت منها فكرة املساعدات اإلنسانية يف 

القرن الثامن عرش، فإن فانيسا بوبافاك، تشري إىل أن تدفق املساعدات اإلنسانية الربيطانية جاءت تعبرياً عن الذعر 

من التغري السيايس الراديكايل وتعاظم دور الجامهري بعد الثورة الفرنسية )2010: 130(. ومع مرور الزمن، تعزز هذا 

املنحى السيايس، فبعد انتهاء الحرب العاملية الثانية ومع االرتفاع الكبري يف عدد املهجرين خالل تلك الفرتة، برز إىل 

السطح منط جديد للمساعدات اإلنسانية ووكاالت جديدة عملت عىل ذلك وباتت جزءاً من اإلسرتاتيجية الهادفة 

إىل إبقاء الالجئني بعيداً عن أوروبا )هيندمان، 2000: 2(. وقد قادت عملية “العقلنة” إىل بروز نظام من السلطة 

يتدخل حالياً يف املساعدات اإلنسانية وإدارة هذه العمليات عرب جيش من العاملني يف مجال املساعدات )برومان 

ووايزمان، 2011(. ومع إضافة بعد آخر لهذه العملية، هدف إىل الرتكيز عىل عالقة الذات مع اآلخر والتي تحكم 

منوذج املساعدات اإلنسانية وتحدد مالمح التناقضني اللذين ينطوي عليهام هذا النسق للمساعدات. 

إشكالية الفصل بني املساعدات اإلنسانية األخالقية والسياسة

»ومهام كانت األهداف النبيلة، فإن أي عمل خريي ال يرتافق مع تضامن سيايس، يؤدي إىل توسيع نطاق الظلم السائد 

وإطالة أمده« )برغويث، 2011: 12(.

تبنى فكرة املساعدات اإلنسانية للحد من املعاناة، عىل أساس االدعاء أنها يجب أن تنفذ يف سياق غري سيايس مبعنى 

أن تقدم خارج إطار أي عمل سيايس )فيلدمان، 2009: 32(. ومن املهم هنا البدء باإلشكالية التي ينطوي عليها هذا 

االدعاء من خالل تناول املفاضلة بني النمط الخريي، والذي يشري إىل أنه من املمكن الحد من املعاناة دون التطرق 

إىل مناقشة بنى القوة والسياسة وأنظمة القمع، وبني االدعاء السابق بأن هناك افرتاض بوجود حيز غري سيايس أو 

أخالقي بحت للمساعدات اإلنسانية. 

أما هوغو سليم، فيذكرنا أن كال من ماركس وانجلز وجها نقداً الذعاً لألعامل الخريية معتربينها وسيلة للحد من 

املعاناة االجتامعية، وأنها، والحال هذه، تهدف إىل التخفيف من “حدة الرصاع الطبقي وبالتايل تضمن استمرار وبقاء 
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املجتمعات الربجوازية” )ماركس وانجلز كام اقتبسهام سليم، 2002: 2(. ومن اجل فهم أعمق إلشكالية املساعدات 

الخريية، فإن بوبافاك متيط اللثام عن الفكر املحافظ وراء هذه املساعدات. ففي كتاباتها، تشري الكاتبة إىل أن وليام 

ولربفورس والذي عمل يف مجال املساعدات اإلنسانية يف بريطانيا يف القرن السابع عرش ونال شهرة واسعة عرب إنشائه 

للعديد من الهيئات الخريية ملساعدة الفقراء، كان من املعارضني للفكر السيايس التقدمي وأبدى تقبله حتى للظلم 

االجتامعي الذي كان سائدا يف تلك الفرتة )2010: 131(. أما رفض ولربفورس للعبودية فكان مبنياً عىل رفضه للظاهرة 

من منظور أخالقي كونه اعتربها خطيئة )املصدر السابق: 132(. أما عىل مستوى نظرته األكرث شمولية للعامل، فإن 

الظلم  التعايش مع  الهرمية املجتمعية والفقر “كظروف طبيعية” وافرتض أن األفراد قادرون عىل  ولربفورس يرى 

االجتامعي وعدم املساواة )املصدر السابق: 132(.

ما ورد أعاله يشري إىل أن مشاكل العمل الخريي تتكرر يف كل مرة، فهي عملية رد فعل أبوي وأخالقي عىل الحرمان 

واالضطهاد، بدل أن تكون عملية سياسية. وبالتايل فإنها ال تقود إىل القضاء عىل نظام القوة املهيمن كام يفرتض أن 

يحدث. وهذا يؤدي بدوره إىل إطالة أمد الظلم، كام أشار الربغويث )2011(. فاالدعاء بإمكانية العمل خارج النطاق 

السيايس، قضية مثرية للجدل خاصة يف السياق االستعامري حيث القوة والهيمنة تسيطر عىل املجتمع وعىل كافة 

املستويات. ففكرة العمل من خارج املجال السيايس يلقي بالغطاء عىل عالقات القوة وحقيقة االستعامر والحقوق 

الثابتة للشعوب والتي، عادًة ما تتعزز يف سياقات االستعامر )سليم، 2002: 5(. وال يقف بها األمر عند حد إخفاء 

مالمح ظروف الهيمنة فقط، بل تتجاهل أيضا عملية تقاطع هذه الظروف مع املساعدات اإلنسانية. 

العالقة الهرمية بني الذات واآلخر

جان  كتبه  ملا  موجز  استعراض  هنا  ويكفي  اإلنسانية.  املساعدات  تنتجها  التي  الهرمية  يف  يكمن  الثاين  التناقض 

بيكتت إللقاء الضوء عىل الهرمية املذكورة. وكان الكاتب قد تناول املبادئ التي انطلق منها الصليب األحمر وغريه 

النزاهة،  من مؤسسات املساعدات اإلنسانية خالل خمسينات القرن املنرصم إىل جانب تناوله مفاهيم اإلنسانية، 

الحيادية، واالستقالل )وورتل، 2009: 780(. وقد قامت فلسفة بيكتت عىل الدمج ما بني فكرة اإلنسانية واملفهوم 

املسيحي للعمل اإلنساين حيث يرتادف مفهوم اإلنسانية مع مفهوم العمل الخريي »أحبو جريانكم« )املصدر السابق: 

786(. فبالنسبة لبيكتت، فإن العمل الخريي هو »السلوك الروحاين تجاه أبناء البرشية« )بيكتت، 1956، كام اقتبس 

بالتفوق  تشعر  التي  األوروبية  األنا  عن  الناجمة  وهي  املهيمنة:  األنا  عىل  هو  هنا  والرتكيز  السابق(.  املصدر  يف 

األخالقي، والتوجه لعمل الخري لآلخرين. إال أن السؤال املستعيص عىل اإلجابة هنا: من يحدد أن هذا هو »الخري« 

الذي يحتاجه اآلخرون؟ 

وأمام فلسفة بيكتت للمساعدات اإلنسانية، تصمت بقية الفلسفات144. فهنا، نجد اإلنسان األورويب املتنعم يف حياته 

يقرر أن الجهود الجزئية للحد من املعاناة تسمو فوق مبادئ العدالة والجهود الرامية لوضع حد للظلم إىل األبد. 

فاملواطن غري األورويب، يف الحالة هذه، هو إنسان صامت ال يرتك له املجال ليعرب عن مفهومه للخري الذي يناسبه 

العامل  إنسان  بتحويل  املطالب  تبدو  العدالة. وهنا  ذاته واملطالبة بسيادة مفهوم  التعبري عن  ويحرم من حقه يف 

144  Pictet places a higher premium on charity, depicting it as somehow being a superior arbiter of 

the good than justice. According to him ”while justice gives to each according to his rights, charity 

apportions its gifts on the basis of the suffering endured in each case...It refuses to weight the merits 

and faults of the individual“ )emphasis added, Pictet, 1956, quoted in ibid: 788(. 
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الثالث إىل صامت وإبرازه كضحية بريئة، ومختلف عن اإلنسان األورويب )تعزيز األنا األوروبية االيجابية(، وسيلة 

لضامن استعامر إنسان العامل الثالث إىل األبد.   

واليوم ال زالت نفس الفكرة تهيمن عىل منوذج املساعدات اإلنسانية السائد، إذ يسعى لتعزيز العالقة الهرمية ما بني 

الغريب »الخري«  وغري الغريب عديم الحيلة والقوة والذي يحتاج لجهود األول من اجل إنقاذه )اريكسون، باز، 2005: 

109- 123(. إال أن املضطهدين يف العامل الثالث يرفضون أن يكون هناك من يتحدث باسمهم أو يترصف نيابة عنهم 

سواء بقصد إنقاذهم أو تطويرهم بدوافع عمل الخري وما إىل ذلك، وكام قال يوليوس نيري يف عبارته الشهرية: »ال يحتاج 

البرش ملن يطورهم، بل هم الوحيدون القادرون عىل تطوير أنفسهم« )كام اقتبسه كارمن، 1996: 206(. فالنظرة 

األبوية تحول اإلنسان إىل موضوع للشفقة مام يتناقض مع مبدأ املشاركة ومبادئ الحقوق والعدالة. فهذا املنطق ال 

يرتك لآلخر مجاال للتعبري عن ذاته أو أن يدخل معه يف حوار )بن حبيب، 1990: 119(. وما عليك إال أن ترتك لهذا 

اإلنسان املجال للعمل عىل حشد التضامن السيايس مع قضيته. 

واليوم، فإن املساعدات اإلنسانية تتحكم بإمكانية أن تنجح الشعوب املضطهدة يف إبراز قضيتها العادلة عىل مستوى 

العامل. فمن خالل املساعدات اإلنسانية ومحاوالت منع الكوارث اإلنسانية والحد من الفاقة، وسد رمق األفراد، تؤدي 

الوجود يف  تتنكر لوجوده كإنسان، وتعرتف بذلك  الثالث وهي نظرة  العامل  النظرة إلنسان  جميعا إىل ازدواجية يف 

الوقت ذاته.  فاملساعدات اإلنسانية تخلق مشهداً من الشفقة يستحث كرم الناس لتقديم الدعم املايل )اريكسون 

باز، 2005: 122(. ويتم عرض صورة للضحايا املحتاجني للمساعدة )وهي الصورة املستساغة يف الوعي الغريب( كبديل 

للصورة الحقيقية ملواطني العامل الثالث كأصحاب حقوق إنسانية ووطنية مغتصبة )سليم، 2002: 11(. وهذه الصورة 

للعامل الثالث وعملية “العطاء” تستبدل صورة بنى القوة الغربية والعاملية )كاليهون، 2008(. فمن خالل إبرازهم 

بالصورة السالفة،  والنظر إليهم باشمئزاز، يتم تقديم مواطني العامل الثالث باعتبارهم “غري كاميل اإلنسانية” أو أنهم 

“ال يشبهوننا” مام يساهم يف تعزيز النظرة االستعامرية للعامل الثالث يف أوساط األوروبيني )سليم، 2002: 12(. كام 

أن هذا مينع االعرتاف باألفراد من الشعوب الخاضعة لالستعامر بوصفهم برشاً لهم حقوق إنسانية ويتشاركون مع 

بقية الشعوب يف الحق بالعدالة والحرية ضمن نظام عاملي موحد )قادري، 2011(. وهذه املعيقات )الناجمة عن 

النظرة املذكورة( والهرمية الناشئة هي التي متنع تشكل حركة تضامن عاملية مع حركة النضال املناهضة لالستعامر 

يف العامل الثالث. 

ويف الصفحات التالية، سنتطرق لتأثري املساعدات اإلنسانية عىل الوكالة املناهضة لالستعامر وعىل النضال السيايس. 

الحقوق  معايري  تتبنى  مؤخراً  باتت  قد  اإلنسانية  املساعدات  مجال  يف  العاملة  املؤسسات  من  العديد  أن  صحيح 

والضغط واملنارصة، إال أننا فيام ييل، سنتناول هذه املبادرات من زاوية راديكالية وما تشكله من تحد يف وجه بروز 

حركة تضامن عاملية. 

املساعدات اإلنسانية يف سياق االستيطان االستعامري: االنتفاضة الثانية وتسارع سياسة التهجري 

شهدت االنتفاضة الفلسطينية الثانية املناهضة لالستعامر، والتي اندلعت أواخر أيلول من العام 2000، تسارعا يف 

املحاوالت االستعامرية اإلرسائيلية لتشتيت شمل الفلسطينيني والزج بسكان األرايض املحتلة داخل معازل وجيوب 

متباعدة يف الوقت الذي تكثفت فيه املامرسات االستعامرية.  وقد فرض عىل الفلسطينيني نظاماً جديداً متثل يف تفكيك 

ورشذمة األرايض املحتلة )اوفري، 2010: 76(. وقد تراوحت املامرسات االستعامرية بني فرض اإلغالق والحصار، تقييد 
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حرية الحركة، حرمان الفلسطينيني من الوصول إىل أراضيهم أو إىل األسواق، إضافة إىل الزج بالسكان يف جيتوهات 

ومعازل ضمن سلسلة من الباندوستانات والكانتونات. أما جدار الفصل العنرصي، والذي رشعت إرسائيل ببنائه خالل 

حزيران من العام 2002، فقد شكل تكثيفا للمامرسات االستعامرية. وكوسيلة للتطهري العرقي ومصادرة املمتلكات، 

فإن الجدار املذكور يخنق العديد من التجمعات الفلسطينية وحتى يفصلها عن أراضيها ومصادرها الطبيعية كونه 

يصادر األرايض لصالح االستخدام الحرصي من قبل اليهود. ويف اللحظة التي يكتمل فيها بناء الجدار حسب املخطط 

املعد لذلك، فإنه سيؤدي إىل محارصة 270 ألف فلسطيني عرب الزج بهم يف سبعة وعرشين معزالً متباعداً ويحرمون يف 

العديد من األحيان من حق الوصول إىل األسواق145. وقد أدت هذه املامرسات إىل تدمري االقتصاد الفلسطيني بحيث 

مل يقترص أثرها عىل تدمري املنتجات الصناعية والزراعية فقط )زيادة تكاليف اإلنتاج وتعقيد املعامالت التجارية ومنع 

الفلسطينيني من الوصول إىل األسواق الداخلية والخارجية أو الوصول إىل األرايض( )كنفاين والبطمة، 2008: 38(، بل 

إن هذه املامرسات، تؤدي كذلك إىل القضاء عىل القدرة اإلنتاجية الفلسطينية املحلية )املصدر السابق: 38(146. أما 

اآلثار التي ترتاكم من جراء هذه املامرسات، فتتمثل يف حرمان الفلسطينيني من سبل الحياة وإفقارهم لدرجة أن 

نصف الفلسطينيني انحدروا تحت خط الفقر خالل العام 2004 )املصدر السابق: 38(.

بداياته،  فمنذ  اإلرسائييل.  االستعامري  االستيطاين  املرشوع  سياق  يف  الجديدة  املامرسات  مع  التعاطي  من  بد  وال 

يهود.  بسكان  واستبدالهم  األصليني  الفلسطينيني  السكان  لتهجري  الصهيوين  االستعامري  االستيطاين  املرشوع  سعى 

ومنذ احتاللها للضفة الغربية وقطاع غزة يف العام 1967، وضعت إرسائيل نصب عينيها مجموعتني من األهداف:  

أوال مارست سياسة عدوانية الستعامر األرض ارتكزت باألساس عىل خطة الون الصادرة يف العام 1967 والتي تقوم 

)سيجال ووايزمان، 2003(.  العرب«  وتقليل عدد  األمن،  تعزيز  لسيطرتها،  الخاضعة  األرايض  »زيادة مساحة  عىل 

الصناعي والزراعي  التطور  وثانيا، وعىل املستوى االقتصادي، سعت إرسائيل جاهدة وبشكل ممنهج لكبح جامح 

الفلسطيني. فخالل عقد السبعينات والثامنينات من القرن اآلفل، حاولت منع هذا التطور بالقوة وعرب مجموعة 

من األوامر العسكرية )هنية، 2011( وحاولت تحويل األرايض الفلسطينية املحتلة إىل سوق ملنتجاتها فقط )املصدر 

السابق(. وقد تواصلت هذه السياسات خالل فرتة أوسلو وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية. فعىل سبيل املثال، منعت 

الزراعية  واألرايض  الرعوية  األرايض  مساحة  من   % 85 من  االستفادة  من  أوسلو  فرتة  الفلسطينيني خالل  إرسائيل 

الخصبة يف الضفة الغربية )برنامج الغذاء العاملي، 2010:5( والتي تقع يف األرايض املصنفة )ج( والخاضعة للسيطرة 

العسكرية اإلرسائيلية الكاملة.

وبالرغم من كون هذه املعطيات غري قابلة للمقارنة بشكل كامل، إال أنها توفر لنا فكرة واضحة عن الدمار الذي 

تعرضت له عملية إنتاج الغذاء يف فلسطني كنتيجة للمامرسات االستعامرية اإلرسائيلية واإلجراءات القمعية التي 

استهدفت قطاع الزراعة. ففي الفرتة التي سبقت مامرسة إرسائيل إلجراءاتها املذكورة، أي قبيل اندالع االنتفاضة 

145  Palestinian Population Centres Between Isolation and Expulsion - Threatened Villages. The Grassroots 

Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign.  http://www.stopthewall.org/downloads/pdf/Threatenedvillag-

esFS.pdf

 According to UNCTAD, as a result of Israel imposed shackles on the Palestinian economy, in 2009 the agri-

cultural sector“s value added was as much as 47 % below its level in 1999 )UNCTAD, 2011: 2(.

146  According to UNCTAD, as a result of Israel imposed shackles on the Palestinian economy, in 2009 the 

agricultural sector“s value added was as much as 47 % below its level in 1999 )UNCTAD, 2011: 2(.
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الثانية، فإن 70 % من االحتياجات الغذائية للفلسطينيني كانت تنتج محليا بالرغم من أن منتجات اللحوم واأللبان 

من  قد حققوا حالة  مرة  ذات  الفلسطينيون  كان  وإذا   .)41 والبطمة، 2008:  )كنفاين  الخارج  من  تستورد  كانت 

االكتفاء الذايت، إىل حد ما، فإنهم حاليا يعتمدون بشكل شبه كامل عىل املصادر الخارجية لتوفري احتياجاتهم، إذ 

للزراعة  املتحدة  الخارج حسب معطيات منظمة األمم  يستوردون 96 % من احتياجاتهم األساسية والغذائية من 

والغذاء.147 

وهناك معطيات أخرى تؤكد السابق وتقرع ناقوس الخطر. ففي العام 1997، بلغ عدد الفلسطينيني الذين تلقوا 

السكان(.  مجمل  من   % 8.5( شخص  ألف  مائتي  مجموعه  ما  الغذائية،  املساعدات  فيها  مبا  إنسانية  مساعدات 

املتلقني  الفلسطينيني  عدد  قفز  املبارشة،  القمعية  االستعامرية  بإجراءاتها  إرسائيل  بدء  بعد  أي   ،2001 العام  ويف 

للمساعدات اإلنسانية بشكل مخيف ليصل إىل 1.7 مليون فرد )ما نسبته 51 % من املجموع الكيل لعدد السكان( 

كافة  تؤثر عىل  االستعامرية  اإلجراءات  األمد، ويف ظل كون  املشكلة طويلة  40(. ويف ظل كون  السابق:  )املصدر 

مجاالت الحياة يف األرايض املحتلة، فإن تقديرات برنامج الغذاء العاملي تشري إىل أن 50 % من الفلسطينيني كانوا 

عاجزين عن توفري احتياجاتهم الغذائية يف العام 2010، من بينهم 33 % يعيشون حالة من انعدام  األمن الغذايئ 

و17 % منهم عرضة لفقدان األمن الغذايئ )مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 2010: 5(.

 هذا االرتفاع املفاجئ يف عدد الفلسطينيني العاجزين عن توفري احتياجاتهم واحتياجات عائالتهم الغذائية يؤرش 

عىل بروز مرحلة سياسية جديدة تصبح معها الحياة نفسها عرضة للخطر )فاكولت، 1990( نتيجة لنظام استعامري 

يسعى تدريجيا للزج بالفلسطينيني يف جيتوهات وباندوستانات وسجون ضخمة مفتوحة، بحيث تتحول األرايض 

الفلسطينية إىل ما يشبه املحميات مع تدمري لقدراتها اإلنتاجية، كام هو الحال يف قطاع غزة. وهنا، ال تصبح املجاعة 

نتيجة لظروف مؤقتة كحالة جفاف مثال. فالحالة هذه تعرب عن مامرسات االستعامر بحق السكان األصليني واملتمثل 

أساسا بالرغبة يف التخلص منهم، كام تتجىل يف هذه الحالة العالقة الوثيقة ما بني املامرسات االستعامرية وتوجهات 

الرأساملية النيوليربالية للهيمنة عىل السكان األصليني بشكل كامل والحد من قدراتهم عىل اإلنتاج )مبيمي، 2011؛ 

قادري، 2011(. ويف هذه الحالة، تربز إىل السطح مفاهيم كالفقر والبطالة وسوء التغذية كنتاج ملامرسات االستعامر، 

ويف الواقع فإنها جميعا تشكل غطاًء ملامرسات العنف الهادفة لتدمري السكان األصليني وتشتيتهم وإلغاء وجودهم 

)مبيمي، 2011(. وهنا، تبدأ قوة االستعامر بالتحكم يف حياة السكان األصليني، حيث تتوىل إدارة هذه الحياة بشكل 

املوت  حافة  إىل  ودفعهم  األصليني  السكان  حياة  عىل  للقضاء  تدريجيا  تعمل  أن  وإما  بها،  تسمح  أن  فإما  كامل 

)فاكولت، 1990: 138(. وال بد من اخذ هذه الظروف بعني االعتبار لفهم عملية املساعدات اإلنسانية للتحديد فيام 

إذا كانت تؤثر سلباً، تشكل تحدياً، أو تواطؤاً مع هذه املامرسات )اوفري، 2010(.

الرد الدويل: مساعدات غذائية وعدم تسييس واقع االستعامر

يف العام 2002، وغداة االجتياح اإلرسائييل للضفة الغربية، بادرت مؤسسات املساعدات اإلنسانية العاملية بالرد عىل 

ذلك. إال أن هذه املؤسسات، مل تتناول جذور املشكلة املتمثلة يف البنى االستعامرية ونظام الفصل العنرصي. وبدال 

من ذلك، تدفقت املساعدات اإلنسانية السخية لتربز املشكلة وكأنها الخشية من تدهور األوضاع اإلنسانية إىل حافة 

147  http://www.wfp.org/content/emergency-operation-occupied-palestine-territory-107740-emergency-

response-high-food-prices-west-ban ]accessed December 2010[
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الهاوية بدل التعامل معها بوصفها مشكلة ناجمة عن »االحتالل«148، وعليه، تم الرتويج للحالة تلك بوصفها أزمة 

غذائية، أو سوء تغذية، أو الحاجة لتوفري القوت للفلسطينيني )اوفري، 2010: 77(. فمن خالل صبغ القضية بصبغة 

الصبغة  إلغاء  تم  وبالتايل  اإلنسانية  املساعدات  من  الهائلة  الكميات  تدفقت  مزمن،  تغذية  أو سوء  غذائية  أزمة 

السياسية للمامرسات االستعامرية الوارد ذكرها أعاله يف محاولة إلخفاء حقيقة األمور. بالتايل، لعبت هذه املنهجية 

دورا يف التأثري السلبي عىل نضال الفلسطينيني ضد االستعامر. وال يقف دور املساعدات اإلنسانية عند حد إعادة 

تشكيل األزمة، بل يتعداه لدرجة أن الرتكيز يصبح فقط عىل توفري املساعدات اإلنسانية ضمن سياق يخلو من أي 

بعد سيايس ويركز فقط عىل االحتياجات اآلنية للسكان )سليم ، 2002: 10(. 

خالل  نشط  والذي  العاملي  الغذاء  فربنامج  للمشكلة.  اإلنسانية  املساعدات  مؤسسات  فهم  يرى  أن  للمرء  ميكن 

يواجهها  التي  املشكلة  اختزل  مؤسسايت،  منهج  إىل  الحقا  يتحول  أن  قبل  الثانية  االنتفاضة  من  األوىل  السنوات 

الفلسطينيون لتبدو وكأنها ليست إال أزمة اقتصادية. وحسب برنامج الغذاء العاملي ومنظمة األمم املتحدة للغذاء، 

فإن أسباب األزمة )عدم توفر األمن الغذايئ( التي يواجهها الفلسطينيون تعود إىل التضخم الشديد الذي شهدته 

التكيف مع الظروف  أسعار املواد الغذائية إىل جانب التدهور يف الظروف املعيشية للسكان وعدم قدرتهم عىل 

الصعبة التي يعيشون فيها )برنامج الغذاء العاملي ومنظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة، 2009: 7(. بالتايل، يتم 

التعامل مع الفقر وتدهور الظروف املعيشية لألرس )املصدر السابق: 6(، وإمكانية الوصول إىل الغذاء )ورقة املوقف 

التي  الرئيسة لحالة انعدام األمن الغذايئ  املوحدة ملؤسسات األمم املتحدة، 2011: 36(، بوصفها جميعا األسباب 

يعانيها الفلسطينيون. وهذا الوصف الضيق للمشكلة ينطوي عىل اختزالها ملستوى قدرة الفرد اقتصاديا عىل الوصول 

الضيقة  النظرة  الناجمة عن وجود االستعامر. ويف ظل هذه  البنيوية  الغذاء، وبالتايل تجاهل األسباب  إىل مصادر 

لألمور، نجد األمم املتحدة تتغنى بدور العاملني يف مجال املساعدات اإلنسانية يف الحد من آثار انعدام األمن الغذايئ 

الكوبونات  الطازجة(، توزيع  السخية )االحتياجات األساسية واألغذية  الغذاء  العام 2010 عرب برامج توزيع  خالل 

الغذائية، وجبات خفيفة لطلبة املدارس، إىل جانب توفري الضيافة والوجبات للدورات التدريبية، ومبادرات العمل 

مقابل الغذاء )ورقة املوقف املوحد ملؤسسات األمم املتحدة، 2011: 13(. ومن وجهة النظر االقتصادية الضيقة هذه، 

فإن الحل ملشكلة عجز األفراد عن الوصول ملصادر الغذاء، يكمن يف توزيع املساعدات الغذائية عليهم. وبالتايل، فإن 

األسباب الحقيقية للمشكلة، واملتمثلة بوجود االستعامر، تبقى دون معالجة وما تلبث تتعمق. ويف العام 2010، قام 

برنامج الغذاء العاملي بتوفري الغذاء ملا يقرب من 1.7 مليون شخص فلسطيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة 

إىل الستامئة ألف الجئ والذين يتلقون مساعدات غذائية عن طريق وكالة األمم املتحدثة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني )االونروا(. وعليه، يكون عدد الفلسطينيني الذين تلقوا املساعدات الغذائية قد وصل خالل ذلك العام 

إىل ما يقرب من املليوين شخص )معهد ماس، 2011: 5(.

وإذا ما أخذنا األرقام سالفة الذكر بعني االعتبار، يتضح لنا حجم عمليات املساعدات اإلنسانية حاليا. وبالتايل، يتضح 

لوكاالت  نرى كيف ميكن  بالتايل،  للقضية وفهم ظروفها.  العاملية  النظرة  اإلنسانية يف تشكيل  املساعدات  لنا دور 

أن  فيه  شك  ال  ومام   .)152  :2002 )كوثري،  وحقيقتها  للقضية  اآلخرين  بفهم  تتحكم  أن  اإلنسانية  املساعدات 

املساعدات اإلنسانية ساهمت يف توفري الغذاء الصحي لألرس يف ظل محاوالت االستعامر لتأزيم ظروفها املعيشية. 

إال انه يف املقابل، تؤدي املساعدات اإلنسانية إىل تركيز االهتامم عىل االحتياجات اآلنية والرد عليها من زاوية العمل 

148  Jean Ziegler, the UN special rapporteur on the right to food to the UN secretary general, quoted in 

Ophir, 2010: 77.
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اإلنساين، وعليه فإن اختزال القضية إىل أزمة اقتصادية فقط يخلق خطابا مختلفا يؤثر عىل فهمنا للمشكلة الحقيقية 

وبالتايل فصلها عن سياق االستعامر الذي يشكل السبب الحقيقي لها. وهذا بدوره يفرض علينا رؤية مضللة تعتمد 

القضية بشموليتها  النظر إىل  الطارئة دون  النظر إىل معاناة األفراد تحت االستعامر واحتياجاتهم االقتصادية  عىل 

وبوصفها استعامرا للسكان األصليني. بالتايل تصبح املشكلة يف اإلجراءات البريوقراطية التي تعرتض الحلول املقرتحة 

وليس يف جوهر القضية ذاتها.

مؤسسات املساعدات اإلنسانية كأدوات إلدارة شؤون الخاضعني لالستعامر

نحن ال نواجه مشكلة قصرية األمد، كالجفاف مثال. فمن ناحية زمنية، ففي ظل استعامر طويل األمد، كام هي حالتنا، 

الناس والجوع وفقدانهم ألراضيهم. وحده  الذي يعيش فيه  املأزق  املؤقتة لن تقود إىل تخفيف  فإن املساعدات 

التدخل للضغط عىل إرسائيل لوقف مامرساتها ومعالجة جذور املشكلة، سيضع حدا ملعاناتنا149. 

التي  الهائلة  اإلنسانية  املساعدات  فإن  والعنرصية،  االستعامرية  إلنهاء مامرساتها  إرسائيل  الضغط عىل  من  وبدال 

تدفقت عىل الضفة الغربية يف العام 2002  وتدفقت الحقاً عىل قطاع غزة، خلقت بنية جديدة تولت إدارة أمور 

الخاضعني لالستعامر. ويف ظل الوصف الوارد أعاله وعمليات املساعدات اإلنسانية الضخمة، لن يكون من املبالغ فيه 

وصف برنامج الغذاء اإلنساين الضخم يف األرايض الفلسطينية املحتلة بكونه شكل من أشكال اإلدارة ذات السيادة 

الكاملة وان مؤسسات املساعدات اإلنسانية باتت متتلك سلطة موازية للسلطة الفلسطينية. وحسب اوفري، فإن هذا 

الشكل من الحاكمية الذي متثله مؤسسات املساعدات اإلنسانية يلعب دورا يف جعل األفراد مرئيني، ميكن وصف 

أوضاعهم، وميكن تحليل ظروفهم وبالتايل التنبؤ بتوجهاتهم املستقبلية والتعاطي معها بشكل وقايئ )2010: 62(. من 

خالل عملها عىل توزيع املساعدات اإلنسانية، فإن املؤسسات العاملة يف هذا املجال تشكل نظاما فعليا من القوة 

واملعرفة. ففي األرايض الفلسطينية املحتلة، خلقت سلطات مؤسسات املساعدات اإلنسانية طبقات جديدة، نوعاً 

جديد من املعرفة، ونظاماً شمولياً جديداً يراقب عدد السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد ويحدد كذلك مستويات 

األمن الغذايئ والفقر )معهد ماس، 2011(.

 وهنا، ال بد من الوقوف أمام مالحظتني أود طرحهام، األوىل، أن هذا النظام يدفع إىل العيان الخطر القائم، حيث 

القضية  تحويل  الخطر يف  ويتمثل هذا  نفسها.  الحياة  يطال  االستعامر  أن خطر  أرى  أعاله،  ورد  ما  إىل  وباإلشارة 

السياسية إىل مسألة تقنية تتعرث بالبريوقراطية السائدة )فريغسون، 1994( مام يحولها إىل مسألة محايدة تتعلق 

بكمية الغذاء املتاح للفلسطينيني وإدارة شؤون املطبخ. 

ثانياً، فإن سلطة املساعدات اإلنسانية تشكل قوة تأديبية تسعى الحتواء اآلثار التدمريية الناجمة عن االستيطان 

التي تعتمدها لتحقيق ذلك، فتتمثل يف محاولة حامية املنظومة األخالقية يف ظل هذه  الوسيلة  االستعامري. أما 

الظروف. ويف ظل النظام البريوقراطي الذي يحكم عمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية والتي تعود جذورها إىل 

االزدواجية التي تحكم عمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية، فإنها تتناقض مع الفكر السيايس الراديكايل وال تتعامل 

مع إنسان العامل الثالث بوصفه وكيل فاعل وله حقوق. ومن خالل املساواة بني من يستحقون الشفقة واؤلئك الذين 

يعانون دون حول وال قوة، فإن هذه القوى )تعاقب( قوى االستعامر، من خالل اخذ املسئولية عىل عاتقها لتشكيل 

وكالة مناهضة لالستعامر، وتظهر السكان األصليني كمجموعة ضعيفة بال حول وال قوة.

149  Interview with Sami Khader, ibid.
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وسيتم فيام ييل تناول كل نقطة من هذه النقاط بشكل موجز. ومن اجل التأكد من وجود نظام السيطرة يف أوساط 

مؤسسات املساعدات اإلنسانية، يكفي املرء استعراض األدوات والوسائل التي تعتمدها هذه املؤسسات يف اإلرشاف 

عىل أدائها مام يخلق قانوناً اجتامعياً عاملياً جديدا. ويف العام 2003، مبارشة بعد بدء تدفق املساعدات اإلنسانية 

عىل األرايض الفلسطينية املحتلة، قامت منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي بأول دراسة 

مفصلة حول مستوى األمن الغذايئ يف الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث عملت ذات الدراسة وللمرة األوىل بتصنيف 

وتحديد مستويات األمن الغذايئ )كنفاين والبطمة، 2008: 41(. ومنذ ذلك الحني، برز إىل السطح نظام جديد يتكون 

من طبقات جديدة، مؤرشات ومعايري قياس، مراقبة دامئة، تحديد النظام الغذايئ اليومي للفلسطينيني ومدى إنفاق 

العائالت عىل الغذاء وكذلك معايري لتحديد مستويات الفقر)انظر/ي عىل سبيل املثال: منظمة األمم املتحدة للزراعة 

والغذاء وبرنامج الغذاء العاملي ومعهد ماس2011(. كافة هذه املؤرشات واملعايري ما هي إال جزء من نظام جمع 

املعلومات الجديد والذي يراقب عدد السعرات الغذائية الداخلة إىل جسم اإلنسان الفلسطيني. وكام ارشنا، فإن 

هذا النظام يدفع إىل العيان خطراً جديداً يتهدد الحياة نفسها )فاكولت، 1990(، أو كام وصفه اوفري: تهديد بكارثة 

وشيكة )2010:74(. ومع ذلك، وبدل من تسمية هذا الخطر بخطر سيايس، فإن منط املساعدات اإلنسانية القائم 

حاليا يحوله إىل مجرد مشكلة بريوقراطية حيث يتم إبراز املعدمني يف هذه الحالة بوصفهم األكرث ترضرا من هذه 

الظروف وبأمس الحاجة لتدخل إنساين إلنقاذهم.  

يف العام 2011، بلغت قيمة املساعدات الغذائية ضمن عمليات مختلف مؤسسات األمم املتحدة ما قيمته 204 

الذي سبق )معهد ماس، 2011: 1( حيث استهدفت  العام  مليون دوالر أمرييك مقارنة مبا قيمته 183 مليونا يف 

هذه املساعدات األفراد ممن يعيشون يف ظل أزمة خانقة أو أولئك القاطنني يف األرايض التي ال تغطيها عمليات 

السلطة الفلسطينية، وخصوصا الالجئني. وقد باتت برامج املساعدات االغاثية تشكل بديال لألنشطة االغاثية التي 

الرعاية  نظام  مكونات  من  رئيساً  مكوناً  تشكل  الربامج  هذه  باتت  كام  الفلسطينية،  السلطة  تنفذها  أن  يفرتض 

االجتامعية )كنفاين والبطمة، 2008: 42(. ويف ظل االعتامد الكبري للسلطة الفلسطينية عىل التمويل الخارجي، فإن 

نظام املساعدات الغذائية دفع وزارة الشؤون االجتامعية إىل تبني منهج املساعدات الخريية بدالً من منهج اإلعانات 

املتواضعة  النقدية  الغذاء أو بعض املساعدات  االجتامعية، حيث تستهدف بأنشطتها األفراد املعدمني لتوفر لهم 

يف بعض الحاالت150. ويف العادة، فإن نظام املساعدات الخريية، يستهدف األفراد املعدمني عىل العكس من نظام 

الرفاه االجتامعي الذي يقوم عىل مبدأ الحقوق االجتامعية. وبالتايل، فإن نظام العمل الخريي الذي تتبناه السلطة 

الفلسطينية يثبت أن األفراد هم الضحايا وال بد من التدخل من زاوية العمل اإلنساين إلنقاذهم151.

وقبل الخوض يف تفاصيل اآلثار التي ترتكها سلطة املساعدات اإلنسانية عىل املقاومة الوطنية، من الرضوري التساؤل 

الحياة،  املحتلة وبقائهم عىل قيد  األرايض  الفلسطينيني يف  املساعدات هو حامية  الهدف من هذه  إذا كان  حول 

وما هو دور املساعدات اإلنسانية يف فرض السيطرة عىل األفراد وإدارة شؤونهم؟ البعض يرى هنا أن املساعدات 

النهاية تصبح هي ذاتها كارثية )اوفري، 2010: 65(. إال  أنها يف  إنسانية إال  اإلنسانية تعمل عىل منع وقوع كارثة 

أن الواقع الحقيقي أن املساعدات اإلنسانية تلعب دورا يف إبقاء األفراد املستهدفني بها عىل قيد الحياة )آجامبني، 

1998(. ومن خالل االزدواجية يف التعامل، اإلقرار مبحاوالت االستعامر للتطهري العرقي للسكان األصليني والرد عىل 

150  Interview with Khalid Barghouti, Deputy Director Poverty Alleviation Unit, Ministry of Social Affairs, 

Ramallah October 2nd, 2011.

151  Interview with Prof. Rita Gicaman, ibid. 
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هذه املامرسات بتوفري الحد األدىن من االحتياجات األساسية للخاضعني لالستعامر والالزمة للبقاء عىل قيد الحياة، 

سوى  شيئاً  تحقق  وال   )2012 )طرب،  املخاطر  لهذه  عرضة  للبقاء  باألفراد  تدفع  اإلنسانية  املساعدات  فإن سلطة  

املحافظة عىل بقاء السكان األصليني عىل قيد الحياة يف ظروف ال فرق بينها وبني املوت152. 

»إنقاذ« اإلنسان: شل املقاومة املناهضة لالستعامر وتغييب املوضوعية

 حيز املساعدات اإلنسانية والذي ينتجه العاملون يف هذا املجال، ويشكل يف الوقت ذاته نطاق عملهم، ال يشكل 
مكانا للتدخل اإلنساين فحسب، بل مكانا يعيش فيه بعض األفراد سواء نتيجة لكونهم ضحايا، أو أنهم ال يستحقون 

االهتامم )فيلدمان، 2009: 32(.

العاملني  فإن  العادة،  ويف  لالستعامر.  املناهضة  للوكالة  اإلنسانية  املساعدات  تفكيك  كيفية  لتناول  اآلن  سننتقل 

للحد من  اإلنسانية يدعون أن تدخلهم حيادي وأنهم يقومون بعملهم من منطلق أخالقي  يف مجال املساعدات 

املعاناة خارج إطار السياسة. أو يدعون أن املساعدات اإلنسانية، كاملساعدات الغذائية مثالً، هي شكل من أشكال 

الصمود كونها تسهم يف توفري االحتياجات األساسية للمستهدفني مام يعطيهم املساحة يف الحالة هذه للقيام بدور 

ما )من الناحية النظرية، مواجهة العالقات غري املتكافئة(153. إال أن هذه االدعاءات، تفرتض أن هناك دوافع نبيلة 

وراء املساعدات اإلنسانية كام أنها تتجاهل الدور الذي تلعبه املساعدات اإلنسانية يف تشويش دور وكالة مناهضة 

االستعامر. فهم يتجاهلون حقيقة أن دمج األفراد يف مشاريع التنمية أو تزويدهم باملساعدات اإلنسانية يعترب شكالً 

من أشكال القوة والتحكم )كاثوري، 2002: 142(. ومنذ البداية، أرشت إىل أن نسق املساعدات اإلنسانية يقوم عىل 

أساس العالقة الفوقية بني األنا الغربية واآلخر السلبي. وكام أرشت، فإن هذا السياق ال يتعامل مع اآلخر بوصفه 

وكيالً فاعالً له حقوق. بل يتم التعامل معه بوصفه سلبياً، ضحية بريئة، وبالتايل من املفرتض أن يتقبل بإذعان كل ما 

يقدم له. وهذا ميثل مامرسة للقوة بحق األفراد مام يؤثر عىل هؤالء املفرتض أن لديهم كافة الدوافع ملقارعة عالقات 

املائل  بالخط  )النص  عليهم  املفروضة  الهرمية  العالقة  ملواجهة  متكينهم  بدل  إضعافهم  يتم  وعليه،  القامئة  القوة 

مقتبس من املصدر السابق، 143(. أما كيف تعمل املساعدات اإلنسانية عىل إضعاف األفراد، فهو ما سأتناوله أدناه.

»إذا أهنت أحداً، فسريد عليك بنفس الطريقة«

خالل االنتفاضة األوىل، أعرب العديد من النشطاء الفلسطينيني والقادة الشعبيون واملثقفون، عن رفضهم املطلق 

ملبدأ املساعدات الخريية. فقد اعتربوا أن هذا النهج هو وسيلة لتفكيك حالة االستقالل التي يتمتع بها الفلسطينيون 

الفلسطينيني وقد تؤثر سلباً عىل إرادتهم الجامعية )الديك،  انتهاكا لكرامة  )دقاق، 1988: 318( كام أنها اعتربت 

1988: 315(. أما اليوم، فإن سلطة املساعدات اإلنسانية باتت تشكل واحدة من بنى الحكم يف املجتمع الفلسطيني 

152  See for instance the Humanitarian Country Team )HCT( in the oPt“s humanitarian response plan for 

area C, presented to the Israeli occupation forces in January 2010. While the HCT recognized the ”worrying 

trends regarding displacement of Palestinians in Area C“ )OCHA, 2011: 2(, in the absence of political will on 

the part of western donors to pressure Israel to end its ethnic cleansing of area C, the HCT“s plan aims to ac-

cess to ”minimal amount of water for vulnerable communities, providing safe access to primary education for 

children, and allowing basic shelter, at a minimum, to be weatherproofed. The plan also calls for a moratorium 

on all demolition in Area C“ )ibid: 19(.

153  Interview with Khaled Barghouti, ibid.
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إىل عاجزين ومتلقني فقط  األفراد  الفلسطينية، تحول  السلطة  تقدمها  التي  النقدية  املساعدات  إىل جانب  والتي 

السبعينات  الفلسطينيني يف عقد  التي ميزت  الجامعي  الوطني  الحراك  استبدل عملية  النمط  للمساعدات. وهذا 

من القرن املنرصم والتي شكلت املحفز لالنتفاضة األوىل حيث متيز الحراك الجامهريي بكونه تطوعيا لتؤكد رغبة 

الفلسطينيني بتحقيق االستقالل الذايت كأولوية. وقد ساهمت هذه الحركة يف التقنية لطاقات األفراد باتجاه العمل 

االجتامعية  االقتصادية-  السكان  احتياجات  بني  ما  الدمج  وبالتايل  الطرق  تأهيل  أو  األرايض  كاستصالح  التطوعي، 

األساسية وتعزيز الوعي الوطني املقاوم.  وكام تشري ليزا ترايك، فإن الحركة املذكورة رفضت جملة وتفصيال البنية 

الهرمية والسلوك الال دميقراطي الذي مييز عمل املؤسسات الخريية، حيث أطلقت عىل هذه الحركة تسمية »اطر 

الدميقراطية الجامهريية« لتميزها عن مؤسسات العمل الخريي )1989: 62(. وهذه الحركة هي التي مهدت الطريق 

أمام والدة القيادات النسوية والشبابية والعاملية )املصدر السابق: 60(.

األفراد  عىل  تركز  االونروا،  فيها  مبا  اإلنسانية،  املساعدات  وكاالت  فإن  الوطني،  النموذج  هذا  من  النقيض  وعىل 

بوصفهم الفئة املستهدفة تاريخيا باملساعدات اإلنسانية. وتتجاهل هذه الوكاالت حقيقة أن مساعداتها تؤدي إىل 

إضعاف األفراد وليس متكينهم كونها تحولهم إىل سلبيني ومتلقني للمساعدة ليس إال حيث نجدهم ينتظرون رحمة 

وكاالت املساعدات اإلنسانية البريوقراطية )طرب، 2012(. فالوكاالت املقصودة تترصف نيابة عن األفراد محولة إياهم 

إىل متلقني للمساعدات بال حول وال قوة )كارمن، 1996: 2( وال تتيح لهم املجال للتعبري عن ذاتهم ونضالهم. فاملؤهل 

لتلقي املساعدات هو فقط الضحية والضعيف، وبالتايل تدفع بالخاضعني لالستعامر للتكيف مع ظروفهم واالستسالم 

املناهضة  الوكاالت  تفكيك  عىل  تعمل  اإلنسانية  املساعدات  وكاالت  بها  تتمتع  التي  القوة  هذه  أن  كام  للقهر. 

لالستعامر ومؤسسات الشعوب املضطهدة ليخلو لها املجال كمؤسسات فاعلة وحيدة. 

ويف مقابلة أجريتها مع الجئة من مخيم جنني حول املساعدات اإلنسانية التي قدمتها لهم االونروا بعد تدمري املخيم 

من قبل الجيش اإلرسائييل يف العام 2002، أعربت هذه السيدة عن إحباطها واستيائها من التعامل مع الفلسطينيني 

بوصفهم أناس يحتاجون للمساعدة فقط:

»عىل االونروا أن تتوقف عن تحويلنا إىل شحاذين وال تنظر إلينا إال بعني الشفقة. ومن اجل حل قضية الالجئني، ال بد 
أن تفهم االونروا ظروف الناس وقضيتهم. االونروا ال تكرتث بتحسني الظروف أو تلقي باال الهتاممات الالجئني. ومنذ 

نصف قرن، ال تزال االونروا كام هي ومل تتطور. وال بد أن تغري االونروا من شكل عالقتها مع الالجئني ونظرتها إليهم«154.  

االقتباس الوارد أعاله  يشري بوضوح إىل القيود التي تفرضها مؤسسات املساعدات اإلنسانية عىل األفراد. من خالل 

قولبة األفراد يف إطار كونهم سلبيني، ومتلقني للمساعدات اإلنسانية، فإن صفة املستحقني لها هي األهلية للشفقة 

قضية  ميتلكون  ممن  البرش  مجموعات  إليها  يدفع  التي  الحالة  وهذه هي  اإلنسانية.   املساعدات  معادلة  ضمن 

الدعم لنضالهم. فاملساعدات اإلنسانية  إنكار دور وكالتهم وحقهم للظهور كأصحاب حق وتقديم  عادلة وبالتايل 

تحول املتلقني لها إىل جموع من املتسولني ليس إال. وقد أكدت هذه الحقيقة املهندسة هداية نجمي والتي عملت 

مع االونروا عىل احد مشاريع البناء التي نفذتها وكاالت األمم املتحدة، حيث تشري إىل أنه ومن خالل املساعدات 

اإلنسانية يزج باملضطهدين يف خانة اإلهانة، حيث يعود ذلك بسلسلة من اآلثار السلبية عىل اإلنسان:  

 154  Interview with female refugee, whose house was partially destroyed during Israel“s invasion, Jenin camp, 

February, 22 2007.



173

ينتظرون  وأنهم  الخريي  العمل  زاوية  األفراد من  إذا عاملت  باإلهانة.  إال  اإلهانة  يرد  فلن  ما،  »إذا أهنت شخصاً 

عطاياك، فمن الطبيعي لجوؤهم ملامرسة العنف ضدك، أو ببساطة استخدام العنف للحصول عىل احتياجاتهم«155. 

ما ورد أعاله يشري إىل أن رد األفراد املضطهدين عليك، سيكون بنفس طريقة تعاملك معهم،  فإذا أهنتهم ومل تتعامل 

معهم بوصفهم فاعلني وأصحاب حق أو تعاملت معهم بوصفهم مستحقني للعمل الخريي والشفقة فقط، فسيكون 

باملضطهدين  الخاص  الوكالة  اإلنسانية ستدمر منوذج  املساعدات  فإن سلطة  كذلك  األسلوب.  بذات  عليك  ردهم 

وتربزهم بصورة سلبية محولة إياهم إىل »مجموعة من الجياع املعتمدين عىل اآلخرين ليوفروا لهم بعض القوت« 

)كنفاين والبطمة، 2008: 44(. وليس السبب يف ذلك كون املضطهدين ساذجني أو ضعفاء، بل ألن سلطة مؤسسات 

املساعدات اإلنسانية متتلك القدرة عىل املنح أو الحرمان، فهي التي تحدد املؤهل لتلقي املساعدة وتحدد املعايري 

التي تفقد شخصا ما مثل هذه األهلية وتطبق ذلك حتى عىل الجوعى أنفسهم.  ومن خالل تحويل األفراد إىل سلبيني 

عىل النقيض من دورهم الفاعل يف قضيتهم، فإنها تحدد االرتباط ما بني الوكاالت املحلية املناهضة لالضطهاد وتدمر 

مناذج الوكاالت املحلية الخاصة باملضطهدين.

من جانبه، نجد فؤاد أبو سيف، من لجان العمل الزراعي، يصف بيشء من الدقة، حالة التحول التي شهدها املجتمع 

الفلسطيني بعد تدفق الكم الهائل من املساعدات اإلنسانية بداية من العام 2002، حيث يقول: 

»األمن الغذايئ هو النمط السائد ضمن املساعدات اإلنسانية حاليا. وقد ملسنا اثر هذا النهج عىل املزارعني الذين 

عملنا معهم وكيف بدأت أوضاعهم تتغري منذ العام 2000. فقبل بدء هذه املساعدات، اعتدنا استقبال املتوجهني 

إلينا لتلبية احتياجاتهم، كام عملنا أيضا مع املزارعني البسطاء لتنميتهم. أما بعد البدء بتنفيذ برنامج املساعدات 

الغذائية الطارئ، تغري تفكري املستفيدين متاما، إذ باتوا يعتربون أنفسهم »أصحاب حق« يف هذه املساعدات، حتى 

لو كان لديهم مصدر رزق آخر أو كانوا عامل. فقد أصبح الناس متسولني، وال يسعون إال إىل مصادر املساعدات«156.  

ومييض أبو سيف يف حديثه ليشري إىل كيفية لعب املساعدات دورا يف تنشئة األفراد:

»برامج العمل مقابل الغذاء، فعالة من جهة، وهدامة من األخرى. فلم يعد احد يعمل يف األرض إال إذا كان هناك 

مقابل من املساعدات... فقد أصبح املزارعون يتوجهون إىل األرايض للقيام بأي عمل غري ذي جدوى كون هدفهم 

هو تحقيق األهلية لتلقي املساعدات )بعض الزيت أو الدقيق وما شابه( وليس العمل الحقيقي لتنمية أراضيهم 

واالنتفاع منها. ويف الكثري من األحيان، عزف األفراد عن مواصلة العمل يف األرايض مبجرد انتهاء الربنامج. فاملشكلة، 

هي تعويد األفراد عىل أن هناك مقابل لعملهم، وبالتايل لن يعملوا أبدا دون توفر هذا املقابل«157. 

وكام ورد أعاله، فإن سلطة املساعدات اإلنسانية تفرض عىل األفراد عادات وسلوكيات جديدة وتصنفهم إىل مؤهلني 

وغري مؤهلني. كام عملت عىل تفكيك القيم التي ميزت املجتمع الفلسطيني خالل االنتفاضة األوىل وتفكيك مفاهيم 

كالعمل التطوعي واالعتامد عىل الذات وحولت األفراد إىل منتظرين للمساعدات الخريية، أو مستعدين للعمل فقط 

إذا كان هناك يف املقابل مساعدات، حيث يؤكد فؤاد أبو سيف عىل هذا املنحى قائالً:

155  Interview with Hidaya Najami, Project Architect, Jenin Camp Reconstruction Project, February 26, 2007. 

156  Interview with Fuad Abu Saif, Programmes Director, UAWC, Part one, Ramallah, August 8, 2011.

157  Interview with Fuad Abu Saif, Programmes Director, UAWC, Part one, Ramallah, August 8, 2011.
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»اعتدنا خالل االنتفاضة األوىل عىل تنفيذ األعامل التطوعية يف القرى مبشاركة املئات من املتطوعني. واليوم، إذا ما 

وجهت دعوة لتنفيذ عمل تطوعي، تنهال عليك األسئلة حول املقابل الذي ستقدمه، حيث أدى ذلك إىل تدمري مفهوم 

العمل التطوعي عىل مستوى املجتمع بحيث مل يعد العمل التطوعي ذا قيمة ويحتل مكانة يف الوعي الجامعي 

الفلسطيني«158.

من  منظومة جديدة  ويفرض  الوطنية  املقاومة  منوذج  يحطم  اإلنسانية  املساعدات  أن منط  نجد  أخرى،  بكلامت 

العادات تتميز بتعزيز االتكالية عىل اآلخرين وفرض السيطرة املطلقة عىل األفراد. من جانبه، فإن خالد الربغويث، من 

وزارة الشؤون االجتامعية، يشري إىل أن العائالت خالل االنتفاضة األوىل عملت عىل إنتاج احتياجاتها األساسية حيث 

اعتمد األفراد عىل أنفسهم مام شكل مصدر قوة لهم159. ويف ظل غياب أي سلطة وطنية قوية، لعبت املساعدات 

اإلنسانية دوراً يف تفكيك هذا النموذج وقضت عىل روح العمل الجامعي )دكس، 1988(. والوم:

»تغريت املعايري وهذا اثر بدوره كثريا عىل األفراد. ففي املايض كان األولوية األوىل تعطى لتحقيق االستقالل، االعتامد 

عىل الذات، واملقاومة. أما اليوم، فالفقراء باتوا هدفا لتوفري الغذاء لهم«160.

وهذا يدمر األفراد، كام يشري أبو سيف:

»إذا قدمنا املساعدة ملزارع ما ملدة ستة أشهر، فإننا نعلمه االتكال عىل اآلخرين لتوفري احتياجاته الغذائية بدل أن 

يبادر ملواجهة الظروف املفروضة عليه كشكل من أشكال الصمود واملقاومة«.

وبدالً من التأثري سلبياً عىل السكان باستخدام املساعدات اإلنسانية، فإن اتحاد لجان العمل الزراعي يعمل عىل:

مساعدة املزارعني عىل الوصول إىل األرايض واملصادر مام يوفر لهم إمكانية االعتامد عىل الذات وتوفري مصادر دامئة 

للغذاء. 

ويف ظل عدم توفر حركة منظمة قادرة عىل تنظيم األفراد القاعديني، ستبقى املساعدات اإلنسانية ماضية يف تفكيك 

املجتمع لقدرتها عىل إعادة تشكيل املجتمع ككل كام يوضح ذلك مدير اتحاد لجان العمل الزراعي يف الجفتلك:

»املشكلة األوىل التي تعرتض عملنا هي االحتالل اإلرسائييل، وال نريد أن نتحول إىل متسولني، فمشكلة املساعدات 

االجتامعية طلبا  الشؤون  بالتوجه صوب وزارة  السكان يرشعون  أن  تدريجياً. كام  بنا  بالتحكم  تبدأ  أنها  الغذائية 

لإلعانات. وأنت بحاجة إىل وعي سيايس ناضج لضامن البقاء مستقال وعدم االستسالم للحالة التي تفرضها املساعدات 

اإلنسانية من إتكالية وسلبية. وقد اتضح لنا أن أكرث األفراد تأثرا بهذه الحالة، هم اؤلئك الذين يفتقدون الوعي 

السيايس الكايف«161.

وهناك آخرون، ومن بينهم فتحي خضريات، احد النشطاء الجامهرييني يف غور األردن، يعتربون أن بعض املتلقني 

للمساعدات اإلنسانية يسعون الستغالل املؤسسات التي تقدم لهم املساعدة إلدراكهم أن هذه املؤسسات ال تتعامل 

معهم بطريقة داعمة لنضالهم ضد االستعامر والتمييز العنرصي:

158  Interview with Fuad Abu Saif, Part two, ibid.

159  Interview with Khaled Barghouti, ibid.

160  Interview with Khaled Barghouti, ibid.

161  Interview with Hussein Eidi, UAWC, Jiftlek, August 11, 2011.
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»بدأ الناس بالعمل عىل خداع هذه املؤسسات أو استغاللها بعد إدراكهم أن وجودها ال يكرتث أبدا باهتاممات 

الفلسطينيني وال يعريها أي اهتامم. فالناس هنا باتوا عىل وعي تام أن هذه املؤسسات ال تعمل أي يشء ملناهضة 

االستعامر. فاملؤسسات االغاثية الدولية ومن بينها اوكسفام، ال تسعى لدعم صمودنا يف غور األردن وال تبادر لدعم 

العادلة  تام أن هذه املؤسسات ال تحرتم قضيتنا  الفلسطينيون عىل يقني  العادل ضد االستعامر، فقد بات  نضالنا 

وحقوقنا الوطنية ونضالنا من اجل الحرية«162.

انتاج الضحايا 

يعود السبب يف عدم عمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية عىل فتح املجال أمام شعوب العامل الثالث للتعبري عن 

حقوقها ونضالها، لكون هذه املؤسسات تستهدف يف أنشطتها الضحايا فقط. ففي الحالة هذه، يتحول إنسان العامل 

الثالث إىل صامت وسلبي ومتلق لإلعانات فقط، حيث تؤكد ريتا جقامن عىل ذلك حني تقول:

“يف ظل هذا النسق عىل مستوى العامل، علينا أن نغمض أعيننا أمام واقع االستعامر املفروض علينا، وعلينا أن نكون 

حياديني، أو علينا أن نظهر بثوب الضحايا لنلفت االنتباه إلينا ونتلقى املساعدات”163. 

وكام تشري جقامن، فعىل املضطهدين لعب دور الضحايا )كوثري، 2002: 149( لتصبح لهم قيمة ويدخلون ضمن 

أعداد املستهدفني واملستحقني للشفقة )فيلدمان، 2009: 31( من وجهة نظر مؤسسات املساعدات اإلنسانية. أما 

إذا مل يظهروا بصفتهم ضحايا بريئة أو تنطبق عليهم املعايري التي تضعها مؤسسات املساعدات اإلنسانية ليدرجوا 

ضمن املجموعات املستحقة للمساعدات )املصدر السابق: 31(، فإنهم يفقدون حقهم يف تلقي املساعدات. وهذا 

النمط بحد ذاته، يشكل حالة من استعامر الشعوب املضطهدة ووكاالتهم الوطنية املناهضة لالستعامر. فاملجموعة 

الوحيدة التي تستحق املساعدة، هي املجموعة التي »تعاين بصمت وبال حراك« )املصدر السابق: 31(. ويف اللحظة 

التي يتمرد فيها املضطهدون عىل هذا الدور وتتوقف معاناتهم ويبادرون إىل العمل عىل حامية حقوقهم الوطنية 

ومقاومة االستعامر، يفقدون حقهم يف تلقي املساعدات كام حصل مع الفلسطينيني بعد انتخابهم لحركة حامس يف 

انتخابات دميقراطية يف العام 2006 )املصدر السابق: 31(.

وقد وجهت دراسة تحليلية لنمط املساعدات اإلنسانية يف فلسطني، نقدا الذعاً لتوجه املؤسسات العاملة عىل ذلك 

لتحويلها الفلسطينيني إىل ضحايا صامتة. ومن بني الجوانب التي انتقدت يف هذا السياق، عمل مؤسسات املساعدات 

اإلنسانية عىل منع األفراد من املبادرة ملناهضة الظلم املفروض عليهم من االستعامر، أو العمل عىل تحقيق االستقالل 

وأن ظروفهم مستمرة يف  بوصفهم ضحايا  الفلسطينيني  مع  تتعامل  املؤسسات  فإن هذه  ذلك،  من  وبدال  الذايت، 

التدهور ما يربر عمل مؤسسات املساعدات. وقد عرب سامي خرض عن هذا النقد خري تعبري حني قال:

162  Interview with Fathy Khdirat, head of Jordan Valley Solidarity Campaign, Jiftlek, August 11, 2011.

163  Interview with Rita Giacaman, ibid. 
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»ليس هناك من اثر حقيقي للمساعدات الغذائية وال توفر هذه املساعدات أي شكل من أشكال االستمرارية عدا 

عن آثارها املدمرة... فهذه املساعدات تؤثر سلبا عىل كرامتنا الوطنية وقيمنا وأهدافنا طويلة األمد. فاملساعدات 

الخارجية. نحن نحتاج إىل  املساعدات  نعتمد كليا عىل  الفعل وتجعلنا  الغذائية تحولنا إىل سلبيني بال قدرة عىل 

برامج مختلفة ميكنها أن تحقق لنا التنمية ونحتاج للرتويج ألهمية األرض واستصالحها وزراعتها. فبدل املساعدات 

الغذائية، نحتاج لتحقيق االكتفاء الذايت وتعزيز مقاومتنا لالستعامر«.164 

ويتفق مع هذا الطرح، فؤاد أبو سيف من اتحاد لجان العمل الزراعي حيث يقول:

»ملاذا نقدم املساعدات الغذائية ومساعدات الطوارئ؟ فالناس ال يحتاجون ملساعدات مؤقتة، بل يحتاجون حلوال 

حقيقية. فهم بحاجة الستصالح أراضيهم وزراعتها فهي كفيلة بتوفري االكتفاء الذايت للفلسطينيني. فهذه هي الطريقة 

الوحيدة التي تحقق األمن الغذايئ وتضمن دميومة اإلنتاج الزراعي وسد حاجات العائالت«.

الفلسطينيني الستعادة  توجه  تتعامل مع  اإلنسانية  املساعدات  أن مؤسسات  األهم  القضية  فإن  أيضا،  وكام يشري 

السيطرة عىل أراضيهم ومصادرهم وانتزاعها من أيدي االستعامر االستيطاين اإلرسائييل، بوصفه عمالً سياسياً بحتاً: 

»املشكلة هي يف سياسة املمولني واملؤسسات الدولية، فال رغبة لديهم للتدخل يف دعم قطاع الزراعة )والذي يشكل جوهر 

املرشوع االستيطاين االستعامري( لكونهم يعتربون ذلك عمالً سياسياً بامتياز. بالتايل، فإنهم يتعاملون معنا كام يتعاملون 

تناول جوهر املشكلة والقضايا  املؤقتة، وذلك بدالً من  الربامج االغاثية  إفريقيا ويسعون لطرح  مع ضحايا املجاعة يف 

األساسية: استعامر األرايض والسياسات االستعامرية اإلرسائيلية التي تؤدي إىل نرش الفقر يف أوساط الفلسطينيني«165.

وباإلشارة إىل النقد الوارد أعاله، فإن من حق الشعوب اإلفريقية أن تتساءل هي األخرى عن مدى فاعلية املساعدات 

الغذائية كونها عدمية الفاعلية وتحد من قدرة الشعوب لالعتامد عىل ذاتها )1944: 14(. وبالرغم من هذا النقد 

الذي ميس جوهر عمل منط املساعدات اإلنسانية ذاته، ال تزال الدول العاملة عىل تقديم املساعدات، ترص عىل 

التعامل مع الشعوب املضطهدة بوصفها شعوبا سلبية ال ينفع معها إال تقديم املساعدات. 

الضحايا  صورة  يف  املضطهدة  الشعوب  بقاء  لضامن  تسعى  اإلنسانية  املساعدات  أن  نجد  الوضع،  هذا  ظل  ويف 

العاجزين. كام أنها تفرض عىل املضطهدين الظهور بثوب الضعفاء والترصف كضحايا بال حول وال قوة لحامية حقهم 

يف تلقي املساعدات اإلنسانية. ومن خالل مرافقة العاملني يف برنامج الغذاء العاملي أثناء زياراتهم امليدانية للعائالت 

املستفيدة من الربنامج يف الضفة الغربية، ميكن للمرء أن يلحظ السلوك السابق بجالء بني األفراد املستفيدين. ويبدو 

الحال السابق واضحاً يف األسئلة التي يطرحها العاملون يف الربنامج عىل األفراد، أسئلة من قبيل: كم استهلكت من 

الطعام خالل األسبوع املايض؟«، »هل املساعدات التي تتلقاها مهمة بالنسبة لك؟«، »هل كمية املساعدات التي 

تتلقاها تفي بحاجة عائلتك؟«. وعليه نجد ردود األفراد تأيت يف ظل الشعور والخنوع واالمتنان كونهم يعتربون أن 

الجواب  أن  الفقر والجوع. ويبدو واضحا من منهجية األسئلة املطروحة  التي تحميهم من  املساعدات هي  هذه 

الربنامج  يف  العاملون  يسعى  ما  هو  هذا  حيث  الغذائية«  املساعدات  من  مزيداً  »أعطونا  هو  النهاية  يف  املنتظر 

لسامعه.166 

164  Interview with Sami Khader, ibid.

165  Interview with Fuad Abu Saif, Part two, ibid.

166  On October 12, 2011 I accompanied a WFP field officer on family visits in the Bethlehem region
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التعايش مع االضطهاد

القوى  مواجهة  بدل  اآلنية،  االحتياجات  عىل  والرتكيز  املساعدات  لتلقي  واألهلية  املعاناة  بني  الربط  خالل  من 

الدفع  عىل  وتعمل  االستعامر  قوى  لسلطة  امتدادا  تعترب  اإلنسانية  املساعدات  مؤسسات  سلطة  فإن  املضطهدة، 

بالشعوب للتكيف والتعايش مع ظروف القهر والحرمان. ففي غور األردن، وهي منطقة مصنفة )ج(، أي خاضعة 

للسيطرة اإلرسائيلية الكاملة، نجد الفلسطينيني هناك عرضة لعملية تطهري عرقي تدريجية عىل أيدي اإلرسائيليني 

من خالل منعهم من الوصول إىل األرايض ومصادر املياه وبالتايل لدفعهم لرتك أماكن سكنهم ومصادر رزقهم. وكان 

عدد الفلسطينيني يف هذه املنطقة يرتاوح بني 200- 320 ألفا عشية االحتالل اإلرسائييل يف العام 1967، ومنذ ذلك 

الحني، اخذ هذا العدد بالرتاجع إىل أن وصل إىل مستويات مقلقة حالياً، بحيث بالكاد يصل عددهم إىل 56 ألفا 

)STC- UK, 2009: 2(. أما خضريات، فيصف أحوال الفلسطينيني يف تلك املنطقة بالقول: 

“هناك ستة آالف مستوطن إرسائييل يف منطقة غور األردن ويسيطرون عىل ما نسبته 98 % من مصادر املياه املتاحة. 

وهذا الحال يشكل خري دليل عىل مامرسات التمييز العنرصي إذ أن املاء والكهرباء حكر عىل املستوطنني فقط ويحرم 

منها السكان األصليون. كام أننا ال نستطيع إصالح منازلنا، أو بناء منازل جديدة، بينام نسمع خرير املياه وهي متر 

بالقرب منا دون أن يسمح لنا باالنتفاع منها«167. 

بالنسبة لخضريات وغريه، فإن مفهوم مؤسسات العمل اإلنساين لدورها النبيل يف الحفاظ عىل استمرارية املساعدات 

املعيشية  والظروف  العنرصي  التمييز  من  الظروف  ذات  الفلسطينيني يف ظل  بقاء  استمرار  تعمل عىل  اإلنسانية 

املستمرة يف التدهور. وبالنسبة لهم، فإن الشكل الحقيقي للمساعدات يجب أن يتمثل يف وضع حد للمامرسات 

واإلنسانية  الوطنية  حقوقهم  تحصيل  عىل  ومساعدتهم  أراضيهم  من  الفلسطينيني  لتهجري  الرامية  االستعامرية 

الكاملة. فبدال من حامية حقوق اإلنسان املعرتف بها عاملياً، فإن مؤسسات املساعدات اإلنسانية تعمل عىل مساعدة 

الفلسطينيني عىل التكيف مع أوضاع االضطهاد الناجمة عن االستعامر اإلرسائييل. ومييض خضريات يف حديثه ليصف 

رد مؤسسات املساعدات اإلنسانية عىل هذه األوضاع قائال:

»مل تبادر أي من مؤسسات العمل اإلنساين لبناء ولو غرفة واحدة يف منطقة )ج( كرد عىل السياسة اإلرسائيلية التي 

متنع أو تقيد البناء يف مثل هذه األرايض. كام ال ميارسون أي ضغط عىل إرسائيل لتوفري املياه للفلسطينيني الذين 

أفواههم. ونحن،  أعينهم ويسدون  القضايا، نجدهم يغمضون  يعانون من شح كبري يف هذه األرايض، وأمام هذه 

كشعب خاضع لالحتالل، لنا الحق يف الوصول إىل كفايتنا من املاء، فنحن جزء من املجتمع الدويل وعىل هذا املجتمع 

أن يتحمل مسئوليته تجاهنا، إال أنه ال يحرك ساكنا«.168 

أما سامي خرض، فيميض إىل ابعد من ذلك بكثري، إذ نجده يسخر من األنشطة االغاثية املؤقتة معترباً أن هدفها 

للمزيد من  التدريجية  يتقبلوا حقيقة خسارتهم  املفروضة عليهم وأن  األوضاع  الفلسطينيني والتكيف مع  تدجني 

األرايض ومصادر املياه. ويشري إىل أن الدور الطبيعي للمؤسسات الدولية يجب أن يتمثل يف العمل عىل الحد من 

املامرسات العنرصية اإلرسائيلية: 

167  Interview with Fathy Khdirat, ibid. 

168  Ibid.
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»يف غور األردن، نجد املؤسسات الدولية تعمل عىل توفري صهاريج املياه للتجمعات السكانية الصغرية وللمزارعني 

الذين ال يجدون مصدرا آخر للامء بالرغم من وفرة املياه يف األرايض التي يعيشون فوقها وبالرغم من أن صوت 

من  متنعهم  اإلرسائييل  االحتالل  سلطات  ولكن  مساء،  صباح  آذانهم  يخرتق  األنابيب  يف  وجريانها  املاء  مضخات 

مامرساتها  لوقف  إرسائيل  عىل  الضغوطات  متارس  أن  الدولية  املؤسسات  عىل  منطق؟  هذا  فهل  منها.  االستفادة 

يقترص عىل  املذكورة  املؤسسات  دور  أن  إال  اإلنسانية.  الفلسطينيني  لحقوق  انتهاكا  تشكل  كونها  العنرصية هذه 

توزيع صهاريج املياه عىل املزارعني. وهذا منط مساعدات عديم الجدوى، فها هي حصتنا من املياه تتناقص سنويا. 

فمؤسسات املساعدات اإلنسانية يجب أن تعمل عىل مساعدتنا عىل حامية حقوقنا يف املياه من خالل الضغط عىل 

إرسائيل لوقف نهبها ملصادر املياه الفلسطينية«169  

االحتياجات  عىل  والرتكيز  ضيق  بشكل  اإلنسانية  املساعدات  تقنية  أن  نجد  السابقة،  املالحظات  عىل  وباالعتامد 

األساسية فقط، دون العمل عىل خلخلة بنى القوة غري املتكافئة، ونجد كذلك أن مؤسسات املساعدات اإلنسانية 

يف األرايض الفلسطينية املحتلة تتواطأ مع االحتالل اإلرسائييل ومامرساته العنرصية. فاملساعدات اإلنسانية تسعى 

ملساعدة الفلسطينيني يف غور األردن عىل التكيف مع ظروفهم املعيشية والتعايش مع ما ميارس ضدهم من عنف 

واملحافظة عىل  املعييش  التدهور  منع  عىل  تعمل  املذكورة  املساعدات  أن  نجد  أخرى،  جهة  من  عنرصي.  ومتييز 

أما  اإلرسائييل.  االحتالل  قبل  والعنرصية من  االستعامرية  املامرسات  تواصل  الحياة يف ظل  قيد  الفلسطينيني عىل 

املشكلة الحقيقية، فهي غياب النية ملواجهة املامرسات االستعامرية كام يشري خضريات:

»املؤسسات الدولية تلتزم يف عملها بالتعليامت واإلجراءات اإلرسائيلية فهي تذعن للمرشوع االستعامري اإلرسائييل 

ومتطلباته وال تعمل يف هذه املنطقة )غور األردن( وال تسعى لدعمنا أو مواجهة املامرسات اإلرسائيلية. فالكثري من 

هذه املؤسسات تعمل من اجل إعفاء إرسائيل من مسئوليتها تجاهنا وال تبادر إىل أي عمل من شأنه التخفيف من 

مامرسات االحتالل، حيث ال يخفى عىل احد األجندة الحقيقية وراء عمل املؤسسات املذكورة.170 

وقد قام  احد مدراء إحدى وكاالت األمم املتحدة بإلقاء الضوء عىل الدوافع وراء هذه السياسات وأكد أن العديد 

من املؤسسات الدولية تراقب ترصفاتها وال تعمل إال ضمن إطار يضمن عدم مواجهة االستعامر اإلرسائييل لخشيتها 

من ردة فعل الجهات السياسية واملمولني الواقفني خلفها171. ويف هذا االعرتاف انتقاد رصيح ملفهوم »الحيادية« يف 

عمل املؤسسات الدولية ويبدو هنا مدى دقة وصف تيتو لها حني قال: البقاء محايدا يف وجه الظلم، يعني انك 

متواطئ مع الظامل.

نحو البدائل: ما وراء املساعدات الغذائية اإلنسانية

لها  أنها  إال  متاما،  مغيبة  تكون  أن  ميكن  املجموعة  هذه  أن  من  وبالرغم  لغريها.  خاضعة  مجموعة  دوماً  هناك 

169  Interview with Sami Khader, ibid.

170  Interview with Fathy Khidrat, ibid. 

171  Informal discussion with the head of a UN agency, Jerusalem, August, 2011.
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خصوصيتها وتوجهاتها املقاومة الخاصة وستنهض يوما ما172

هذه  مطلع  يف  ورد  وكام  انه،  ومع  دامئا.  موجودة  املضطهدة  املجموعات  وكالة  أعاله،  الوارد  االقتباس  يشري  كام 

الدراسة، فال بد للمضطهدين من إعادة بناء مؤسساتهم ملواجهة الظروف املفروضة عليهم كاالعتامد عىل اآلخرين 

والدفاع عن  بحقهم  يرتكب  ما  عاليا ضد  أصواتهم  اجل رفع  كارفاليو، 2006: 182(، من  والهيمنة )دي  واالغرتاب 

حقوقهم اإلنسانية. ويف العادة وكام يشري كارفاليو، فإن هذه العملية تتم تدريجيا مبهاجمة االستعامر يف مستويات 

بسيطة وعمليات تحرر بسيطة من بعض املامرسات سعيا للوصول إىل الحرية الكاملة )املصدر السابق: 182- 183(.

ويف الصفحات التالية، سنستعرض عدداً من محاوالت خلق البدائل لسلطة مؤسسات املساعدات اإلنسانية الساعية 

إىل تفكيك الشعوب املضطهدة. وبشكل أكرث تحديدا، سنتناول البدائل التالية: محاولة املؤسسات الدولية تحويل منط 

مساعداتها اإلنسانية الضيق من خالل إعادة االعتبار للحقوق ولرصاع القوة يف املنطقة، محاوالت املؤسسات املحلية 

الفلسطينية لتحدي منهجية عمل املؤسسات الدولية يف األرايض الفلسطينية املحتلة ومواجهة مامرسات االستعامر 

اإلرسائييل، محاولة الفلسطينيني الستبدال مفهوم األمن الغذايئ برؤيتهم الخاصة لذلك، الرتكيز عىل مفهوم السيادة 

الغذائية، وأخريا سأتناول التحديات التي تواجه حركة التضامن مع الفلسطينيني وكذلك أهمية الربط ما بني التضامن 

مع الشعوب املضطهدة وتنفيذ األنشطة التنموية.

الوطنية  الحركة  وعىل  لالستعامر  املناهضة  الفلسطينية  املقاومة  عىل  تركيز  هناك  كان  البدائل،  لهذه  دراستنا  ولدى 

بالرغم  مواقع  عدة  الجمهور يف  أوساط  والتغلغل يف  ذاتها  تشكيل  إعادة  حاليا عىل  تعمل  املذكورة  فالوكالة  كذلك. 

من أن األمور مل تربز إىل السطح بعد ومل تنضج مبا فيه الكفاية، إال أنها باتت تطرح نفسها كبديل لنمط املساعدات 

الفلسطينيني  الدوليني الحرتام حقوق  الالعبني  دعوة  العتيدة،  الحركة  إليه هذه  تدعو  ما  بني  ومن  السائد.  اإلنسانية 

وأهداف حركتهم الوطنية املناهضة لالستعامر والساعية لتحقيق الحرية، ويف الوقت عينه الرتكيز عىل أنشطة التعبئة 

ضد مامرسات االحتالل اإلرسائييل ودعم نضال الفلسطينيني ضد االستعامر ليرتافق ذلك مع أي نشاط اغايث )جقامن 

وآخرون، 2011: 556(. وال يقف األمر عند هذا الحد، بل بدأ الفلسطينيون برفع أصواتهم عاليا معتربين أن ما من مجال 

لتحقيق أي تنمية يف سياق االستعامر دون العمل عىل مناهضة منطق القوة الذي يحكم مامرسات اإلرسائيليني. من 

هنا، يبدو واضحا أن الفلسطينيني يطالبون حاليا برضورة توفري الدعم لقضيتهم وان يرتافق ذلك مع أي جهود تنموية. 

فالتضامن املقصود هنا يتمثل يف بناء عالقة مختلفة مع املضطهدين، عالقة ال تقف حدودها عند نسق التنمية السائد 

املفروضة عليهم( بل  العنرصي  للتكيف مع ظروف االستعامر والتمييز  بالفلسطينيني  الدفع  فقط )والذي عمل عىل 

عالقة تقوم عىل أساس العمل عىل مناهضة مامرسات االستعامر والعمل عىل الحد منها كونها تشكل جذور املشكلة. 

لالحرتام  الدوليني  الالعبني  إبداء  يقتيض رضورة  املنشود  التضامن  أن  إىل  اإلشارة  املهم  من  امليض يف حديثنا،  وقبل 

السيايس  العمل  ساحة  عىل  الدولية  املؤسسات  هيمنة  عدم  ضامن  يجب  الفلسطينية.  السياسية  للوكالة  الكامل 

الوطني الفلسطيني واستبداله بالعمل التقني غري املسيّس، أو املشاريع محدودة املدة، أو اإلجراءات البريوقراطية 

والنيوليربالية التي تروج للسوق املفتوحة باعتبار ذلك هو الحل للرصاع. احرتام استقاللية الوكالة الفلسطينية يقتيض 

من املجتمعات الغربية أن تتحدى ذاتها وان تتخلص من توجهها االستعامري وان تعمل عىل تحقيق تنمية فعلية يف 

دول العامل الثالث. كام ال بد من التخيل عن فكرة أن الغريب يعرف أكرث وأنه القادر عىل قيادة اآلخرين وإرشادهم إىل 

172  Interview with Fathy Khidrat, ibid.
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احتياجاتهم. التضامن يعني اإلصغاء لدعوات املضطهدين لدعمهم سياسيا وعدم االستعاضة عن ذلك بتنفيذ املشاريع 

التنموية، فهناك فرق كبري بني هذا وذاك. وفيام بعد، سنتناول ما املقصود بالدعم املذكور. ولكن هنا نود التأكيد عىل 

أهمية أن إدراج مفهوم التضامن ضمن املامرسات التنموية يتطلب بداهًة العمل عىل إيجاد مساحة للعمل خارج 

حدود نطاق العمل التنموي من اجل فسح املجال أمام حركات التضامن ألخذ دورها يف دعم املضطهدين.  

املنهجية القامئة عىل الحقوق: إعادة تسليط الضوء عىل القوة والحقوق

يعترب منهج اإلدارة عىل أساس الحقوق من املنهجيات الحديثة نسبيا يف مجال التنمية حيث تم تطويره كجزء من 

التنمية الدولية الربيطانية )DFID( ومجموعات التفكري السيايس  التنموية كدائرة  سياسات عمل بعض الوكاالت 

اإلنسان  بحقوق  يسرتشد  إطاراً  تعتمد  املنهجية  وهذه   .)4  :2004 )بريون،   )ODI( البحار  عرب  التنمية  كمؤسسة 

لتوجيه وتنفيذ مشاريع التنمية. وما مييز املنهجية املذكورة كونها تستبدل النظرة األبوية للفرد التي تتبناها مؤسسات 

املساعدات اإلنسانية وتقر بوجود الفرد باعتباره صاحب حق. وحسب DFID، فإن مقاربة حقوق اإلنسان تسعى 

إليجاد وسائل متكن األفراد من “اتخاذ القرارات املناسبة ألوضاعهم بدل تحويلهم إىل سلبيني ينتظرون غريهم ليقرر 

مصريهم” )االقتباس مأخوذ من بريون، 2004: 4(. ومن الناحية النظرية، فإن مقاربة الحقوق تستبدل الرؤية املجردة 

للتنمية والتي تتجاهل واقع االستعامر، وتسلط الضوء عىل عالقات القوة.

وكام تشري آن نيكسون، والتي عملت عىل الضغط عىل االونروا لتبني منهجية اإلدارة بالحقوق، فإن هذه املنهجية 

إطار  الحال،  العنف” )2006:1(. كذلك  بنى وأنظمة  املتكافئة وكذلك  السياسية غري  العالقات  “قادرة عىل تعرية 

اقرها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاك  تجاه  مسئولياتها  لتحمل  الدولية  املؤسسات  عىل  الضغط  عىل  قادر  الحقوق 

البعيد العمل عىل خلق بيئة تحرتم  القانون الدويل اإلنساين وكذلك تقديم بعض املساعدة للضحايا، وعىل املدى 

حقوق اإلنسان وتدافع عنها )املصدر السابق: 1(. من هنا، ميكن القول أن منهجية اإلدارة بناًء عىل الحقوق، قادرة 

عىل تحويل منط عمل املؤسسات الدولية بشكل عام، وتلك العاملة يف مجال املساعدات اإلنسانية بشكل خاص، 

يف مناهضة االستعامر وآثاره. وحالياً، بات هذا التحول يرسخ أقدامه يف مجال املساعدات اإلنسانية. وكانت وثيقة 

املساعدات اإلنسانية التي طرحتها املنظامت غري الحكومية قد نادت بتبني منهجية العمل عىل أساس الحقوق والتي 

فإنها ستقود إىل ضامن  اإلنسان، وبالتايل،  الالجئني، وقانون حقوق  قانون  اإلنساين،  الدويل  القانون  أساسها  يشكل 

حامية منظومة حقوق اإلنسان )سليم، 2002: 18- 19(.

تشكل منهجية العمل عىل أساس الحقوق، بديالً هاماً ألمناط العمل السائدة، فهو قادر عىل تعزيز دور املؤسسات 

الدولية وزيادة حساسيتها الحتياجات الشعوب املضطهدة والتصدي للتحديات التي تواجه عملية التنمية يف ظل 

السياق االستعامري. إال أن هناك العديد من األسئلة التي أثريت حول املنهجية املذكورة لدى تطبيقها عملياً. فقد 

أشارت انجرد جرادات أن العديد من مؤسسات املساعدات اإلنسانية تتجنب تبني هذه املنهجية يف عملها بالرغم 

من أهميتها كونها تحمل يف طياتها بعدا سياسيا وترص عىل البقاء محايدة يف عملها وبعيدة عن السياسة وبالتايل، 

فلن تسعى لخلخلة موازين القوى والذي يعترب مقدمة إلحقاق الحقوق ألصحابها:

»العديد من مؤسسات املساعدات اإلنسانية تدعي أنها تتبنى منهجية الحقوق وباتت تركز يف عملها عىل توفري 

والنمط  الحقوق  منهجية  بني  تعارض  إليها. وهناك  املشار  للمنهجية  تبنيها  تواجه  إشكالية  أن هناك  إال  الحامية، 
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السائد لعمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية والذي يتبنى الحيادية ويرفض االصطفاف لصالح الطرف املضطهد، 

وهذا ال ينسجم مع التوجه لحامية الحقوق. إال أن من نافلة القول انك لن تنفذ منهجية الحقوق إال إذا اعرتفت 

بحقوق املضطهدين )بفتح الطاء( واتخذت اإلجراءات املناسبة للرد عىل مامرسات املضطهد )بكرس الهاء(«173.    

وتضيف جرادات أن بعض املؤسسات التي تبنت املنهجية املذكورة ركزت يف عملها عىل القضايا املجتمعية الداخلية 

كالعنف يف املنزل إال أنها، وبوعي تام، تجنبت التطرق إىل العنف املمنهج واملتواصل الذي متارسه إرسائيل بحق 

الفلسطينيني، وبالتايل فإنها انحرفت بعيدا يف عملها عن معالجة جذور املشكلة واملتمثلة يف وجود االستعامر، مام 

يستوجب تدخال فوريا لحامية حقوق الفلسطينيني.

ومن األمثلة األخرى الوثيقة الصلة باملوضوع والتي توضح املشاكل التي تعانيها عملية تطبيق منهجية الحقوق، أن 

بعض املؤسسات اإلنسانية كاالنروا ومكتب تنسيق املساعدات التابع لألمم املتحدة، باتت منخرطة يف العمل عىل 

توفري الحامية يف األرايض الفلسطينية املحتلة. فكجزء من أنشطة الحامية التي متارسها هذه املؤسسات، تضغط عىل 

الحكومة اإلرسائيلية للسامح للمزارعني الفلسطينيني، الذين أحاط جدار الفصل العنرصي أراضيهم ومل يرتك لهم ممرا 

إليها إال عرب البوابات التي يحرسها الجنود، باملرور إىل أراضيهم بانتظام. ويقترص دور هذه املؤسسات عىل مراقبة 

انه  البوابات لضامن حركة املزارعني الفلسطينيني )كالجهام وآخرون، 2009: 7(. بالتايل، يبدو واضحاً  ساعات فتح 

وتحت شعار حامية الفلسطينيني والدفاع عن حقوقهم، نجد أن مؤسسات األمم املتحدة تتواطأ مع االحتالل يف 

التنكر لحقوق الفلسطينيني. فبدالً من أن تدعو هذه املؤسسات الحكومة اإلرسائيلية إىل تفكيك الجدار والذي أكد 

الرأي االستشاري للمحكمة الدولية عدم قانونيته يف العام 2004، فإن األمم املتحدة تسعى إلضفاء صبغة طبيعية 

النظام لينفذ بشكل سلس. ويف ظل غياب اإلرادة لفكفكة  الفصل العنرصي وفسح املجال أمام هذا  عىل سياسة 

القوى املهيمنة، فإن مقاربة الحقوق تصبح غري ذات جدوى وال قيمة لها كنهج تنموي بديل. 

وهناك، يف نفس الوقت، مؤسسات أخرى تنحى مبنهجية الحقوق منحى مختلف كل االختالف. فعىل سبيل املثال، 

نجد مؤسسة )STC UK( تعمل عىل حامية التجمعات الفلسطينية املهددة بالتهجري يف األرايض املصنفة )ج(، من 

خالل مشاريع البنية التحتية لتعزيز وجودهم يف هذه األرايض ومنع إرسائيل من تهجريهم174. وهنا يشار إىل أن نوع 

الحامية التي يتم العمل عليها تعترب األهم يف العملية ككل، فالنموذج سالف الذكر يقرتب أكرث ما يكون من مفهوم 

)الصمود( والذي يهدف إىل تعزيز صمود السكان األصليني يف وجه سياسة الرتحيل التي متارسها إرسائيل. وبالرغم 

من أنها ال تواجه سياسات إرسائيل بشكل مبارش أو تسعى للضغط عىل السلطات اإلرسائيلية لوقف مامرساتها، إال 

أنها تعارض بجالء املامرسات االستعامرية اإلرسائيلية وسعيها للتطهري العرقي بحق الفلسطينيني.

مقاربة الحقوق وغريها من التدخالت كتلك التي تقوم بها STC UK، ميكن أن تشكل بداية جيدة إلعادة التفكري يف 

 Overseas Development Institute منهجية عمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية. ويف تقرير نرش مؤخرا من قبل

، برزت الدعوة إىل الحاجة املاسة إلعادة التفكري بشكل راديكايل يف عمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية، لتجنب 

تورط املؤسسات اإلنسانية يف األعامل التي تؤدي إىل انتهاك حقوق اإلنسان وتساعد عىل نرش الظلم يف العامل إال إذا 

173  Interview with Ingrid Jaradat, ibid.

174  Interview with Jennifer Moorehead, Advocacy and Policy Manger, Save the Children UK, Jerusalem, 

March
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بدأت هذه املؤسسات العمل عىل التعبئة والتحشيد والضغط عىل إرسائيل ملعالجة جذور املشكلة وليس أعراضها 

)جاسرب وكاليجان، 2010: 32- 33(. ويف حالة العمل عىل تقديم املساعدات الغذائية، فإن التقرير يطالب املؤسسات 

اإلنسانية تنظيم حمالت التضامن عىل املستوى املحيل جنبا إىل جنب مع تقديم وتوفري املساعدات القانونية للفئات 

املستهدفة لحامية حقوقها )املصدر السابق: 32(.

اإلنسانية  املساعدات  مؤسسات  سياسة  يف  التفكري  إعادة  من  نوعاً  هناك  أن  الذكر،  سالفة  التقارير  به  تيش  وما 

يدور يف أوساط صانعي القرار يف هذه املؤسسات. وفيام يتعلق بعمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية يف األرايض 

الفلسطينية املحتلة، أشار احد العاملني املحليني يف منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة، أن مؤسسات املساعدات 

اإلنسانية باتت تنظر إىل ما هو ابعد من مجرد تقديم املساعدات الغذائية وباتت تركز عىل جوانب أخرى كتقديم 

الدعم لتحسني مستوى الظروف املعيشية. إال أن هذه املؤسسات، كام يشري املتحدث، مل تصل إىل مرحلة العمل 

عىل  الرتكيز  خالل  من  يتم  املعيشية  الظروف  تحسني  أن  كام  اإلرسائيلية،  االستعامرية  املامرسات  مناهضة  عىل 

إيجاد مصادر دخل للعائالت لتحسني ظروفها بالرغم من اإلجراءات التي يفرضها االحتالل اإلرسائييل175. فمثل هذه 

اإلجراءات واألنشطة، تساعد املستهدفني للبقاء عىل قيد الحياة بالرغم من وجود االحتالل والسياق االستعامري بدال 

من العمل عىل متكينهم إليجاد حلول دامئة ملشاكلهم ومواجهة العنف املامرس ضدهم.

املبادرات املحلية الرامية إىل دفع نظام املساعدات اإلنسانية لتبني حقوق الفلسطينيني

األرايض  يف  اإلنسانية  املؤسسات  عمل  لنظام  الذع  نقد  بتوجيه  اإلنسان  مجموعات حقوق  قامت   ،2010 العام  يف 

الفلسطينية املحتلة يف وثيقة قدمت ملنسق املساعدات اإلنسانية، ماكسويل جايالرد، وغريه من القامئني عىل رأس 

وكاالت األمم املتحدة. وتعترب هذه املبادرة املحاولة األوىل من نوعها ملخاطبة مؤسسات املساعدات اإلنسانية والضغط 

عليها وتوجيه النقد لنمط عملها يف األرايض الفلسطينية املحتلة. وقد طالبت الوثيقة املذكورة مؤسسات املساعدات 

اإلنسانية أن تتجاوز يف عملها الحدود التي سبق وصفها أعاله.  

املساعدات  فرق  يتناول مامرسات  إليه  املشار  النقد  من  األول  الجزء  أن  إىل  نشري  قدمناه،  الذي  التحليل  ويف ظل 

اإلنسانية املحلية والتي تخترص عملها يف حدود معالجة أعراض املشكلة دون تناول جذورها واملتمثلة يف املامرسات 

عىل  يركز  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلنساين  العمل  فنظام  والعنرصية.  االستعامرية  اإلرسائيلية  واملامرسات 

تحسني الوضع اإلنساين دون معالجة السياسات واملامرسات غري الرشعية التي تؤدي إىل »خلق وضع إنساين صعب«، 

املساعدات  كليا وبشكل دائم عىل  الفلسطيني معتمدا »اعتامدا  املجتمع  فإنها تقود إىل وضع يصبح فيه  وبالتايل 

اإلنسانية« )مؤسسات حقوق اإلنسان الفلسطينية، 2002: 2(. كام أن منظامت حقوق اإلنسان الفلسطينية تعترب هذا 

الرتكيز )الذي تقوم به مؤسسات املساعدات اإلنسانية( »غري فعال أبدا يف تلبية االحتياجات الحقيقية« للفلسطينيني 

)املصدر السابق: 2(.

أما الجانب اآلخر الذي تنتقده الوثيقة املذكورة، فيتناول الظروف التي قادت إىل بروز هذه الحالة، ويشري إىل أن 

الرتكيبة الهرمية لنظام العمل اإلنساين يف األرايض الفلسطينية املحتلة هو السبب الحقيقي الذي مينع نجاح املبادرات 

175  Interview with a member of the local FAO office, Jerusalem, August 25th, 2011. 
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التي يطرحها الداعون إىل توفري الحامية للفلسطينيني والساعون باتجاه »خلق حالة من املحاسبة للمنتهكني لحقوق 

اإلنسان والقانون الدويل يف األرايض الفلسطينية املحتلة« )املصدر السابق: 2(. وتشري منظامت حقوق اإلنسان املذكورة 

إىل أن العمل يف قطاع توفري الحامية للفلسطينيني يتطلب قبل كل يشء موافقة ودعم مكتب تنسيق املساعدات 

اإلنسانية يف األرايض املحتلة مع رضورة أن »يتبنى األمني العام لألمم املتحدة كافة مبادرات العمل السيايس التي ميكن 

أن تربز يف األرايض املحتلة لتوضع عىل أجندة األمم املتحدة ومؤسساتها املختلفة« )املصدر السابق: 2(. وهذا املنحى 

التنازيل، من األعىل إىل األسفل، حيث أن مبادرات توفري الحامية مرهونة باألجندة السياسية لألمم املتحدة، يحول دون 

نجاح املؤسسات الفلسطينية يف تحديد طبيعة العمل السيايس املنشود ليرتافق مع العمل االغايث.

فشل نظام العمل اإلنساين الذي تتبناه األمم املتحدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة يف حامية حقوق الفلسطينيني 

وبعد  أنه  املذكورة،  الوثيقة  يف  ورد  ما  أهم  ومن  اقرتفتها.  التي  الحرب  وجرائم  انتهاكاتها  عىل  إرسائيل  ومحاسبة 

الحرب اإلرسائيلية عىل غزة، فإن الفريق املتحكم بعمل املؤسسات اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة، وقف يف 

وجه محاوالت الفلسطينيني »ملحاسبة إرسائيل عىل الدمار املقدر مبليارات الدوالرات الذي ألحقته آلتها العسكرية 

باملمتلكات والبنية التحتية الفلسطينية« )املصدر السابق: 3(. ومن أوضح األدلة عىل النفاق الذي متارسه مؤسسات 

ألحقته  الذي  الدمار  املتحدة، بادرت هذه املؤسسات يف وقت الحق، ملطالبة إرسائيل بتعويضات مالية عن  األمم 

الحرب مبقرات مؤسساتها يف غزة )املصدر السابق: 3؛ مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية، 2010: 11(.

بالنسبة للفلسطينيني، هم عىل يقني أن  هناك حاجة إلرادة سياسية للضغط عىل إرسائيل ومحاسبتها عىل انتهاكاتها، 

إال أن ذلك مرتبط مبن يتم الضغط باسمهم ليبدو جليا أن هناك هرمية تحكم املوضوع، والتي تتالءم مع حقوق 

الفلسطينيني حيث ال يتم التعامل معهم بوصفهم أصحاب حقوق كاملة. ومن األمثلة الواضحة جدا يف هذا السياق، 

ما حدث خالل ترشين ثاين من العام 2011 من قيام وزارة الخارجية الفرنسية باستدعاء السفري اإلرسائييل لالحتجاج 

عىل هجمة جوية إرسائيلية عىل قطاع غزة أدت إىل إصابة احد أفراد عائلة القنصل الفرنيس وسببت اإلجهاض لزوجته 

)معا: 2011(. ومل تأت تلك الخطوة من جانب الحكومة الفرنسية إال بعد تعرض قنصلها لألذى املبارش بينام ال تزال 

صامتة يف وجه عمليات القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء الغارات الجوية اإلرسائيلية املتواصلة.

وقد اعتمدت املنظامت الفلسطينية عىل تراكم عدد الضحايا وعىل االلتزام األخالقي للمؤسسات الدولية من اجل 

الضغط عليها ملحاسبة إرسائيل عىل انتهاكاتها املتواصلة لحقوق الفلسطينيني اإلنسانية، بدال من الصمت أمام هذه 

املامرسات والذي يعترب ضوءاً اخرض إلرسائيل للميض يف مامرساتها واضطهاد الفلسطينيني.

الدولية فورا يف  الفلسطينية يف وثيقتها املذكورة، إىل رضورة أن ترشع املؤسسات اإلنسانية  وقد أشارت املنظامت 

لالستعامر  املناهضة  الفلسطينية  املقاومة  أمام  الطريق  سيمهد  وهذا  جرامئها.  لوقف  إرسائيل  أمام  الطريق  قطع 

وأمام الحركة الوطنية لتنشط. ومن بديهي القول هنا أن الحركة الوطنية ليست بحاجة للمزيد من اإلعانات من 

املؤسسات الدولية واملنطق االستعامري الذي يهيمن عىل عمل املؤسسات املانحة ومشاريع املنظامت غري الحكومية. 

وما تحتاجه الحركة الوطنية هو متاما ما أشار إليه كل من سوجو ودوتنغ واملتمثل يف خلق بيئة مالمئة ميكن للحركة 

الوطنية أن تزدهر يف ظلها وتصل إىل أوسع قاعدة ممكنة بدال من املحاوالت الرامية إىل تحديد مسار هذه الحركات 

وحتى الهيمنة عليها يف بعض األحيان )2010: 3(.

املحتلة،  الفلسطينية  األرايض  اإلنسانية يف  الدولية  املؤسسات  للضغط عىل  الفلسطينية  املنظامت  تشكل محاوالت 
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خطوة رضورية للرشوع يف الحوار بني الطرفني حول ما يحتاجه الفلسطينيون من مؤسسات املساعدات اإلنسانية 

من  املضطهدون  يحتاجه  ما  ولتحديد  السياق  هذا  يف  املحتلة.  الفلسطينية  األرايض  يف  الالعبني  ابرز  من  بوصفها 

الوكاالت اإلنسانية، من املهم اإلشارة إىل أن املنظامت الفلسطينية تنتقد جوهر عمل مؤسسات املساعدات اإلنسانية. 

الثالث  العامل  الدولية األبوي والذي يتعامل مع شعوب  الفلسطينية منط عمل املؤسسات  انتقدت املؤسسات  فقد 

بوصفها »ضحايا بحاجة للمساعدة« وطالبت بدال من ذلك بالتعامل مع املضطهدين بوصفهم »أصحاب حق عىل دول 

العامل ومؤسساته احرتامهم والدفاع عنهم« )سليم: 2011: 12(. وفيام يخص محاولة الفلسطينيني النتقاد نظام عمل 

املؤسسات اإلنسانية بالرغم من فشل هذه املحاوالت وعدم تحقيقها ألهدافها كام تشري انجرد جرادات، فإن من أهم 

القوى املحركة لها، وجود أساس للحوار بني الطرفني. ومع ذلك، وكام تشري جرادات، فإن الحوار مع املؤسسات الدولية 

يتطلب وقوف املؤسسات الفلسطينية عىل أرضية صلبة وخلق  إسرتاتيجية متامسكة للحركة الوطنية الفلسطينية، 

الدوليني يف  الدولية والالعبني  باتجاه تعزيز دور املؤسسات  الدويل والضغط  التضامن  إسرتاتيجية قادرة عىل حشد 

الدفاع عن حقوق الفلسطينيني176.

املقاومة الناشئة: نضال القاعدة الجامهريية وسيطرة مفهوم السيادة الغذائية

وكام ارشنا يف مقدمة هذه الورقة، فإن املقاومة املهمشة موجودة وإن مل تكن مرئية بشكل كامل. واليوم، ويف مواقع 

عدة يف األرايض الفلسطينية املحتلة نجد أن املقاومة املناهضة لالستعامر تعود للربوز مجددا سواء من خالل النضال 

عىل مستوى القاعدة لحامية املزارعني وأراضيهم أو حركات التضامن مع مزارعي غور األردن باإلضافة إىل التضامن مع 

الفلسطينيني يف نضالهم ضد جدار الفصل العنرصي. كام أن هذه الحركة الوليدة قد طورت مفهومها الخاص للسيادة 

الغذائية كرد عىل الفهم الضيق ملؤسسات املساعدات اإلنسانية ملفهوم األمن الغذايئ وبالتايل تفكيك طبيعة برامج 

املساعدات الغذائية. 

منوذجا  تشكل  باعتقادي،  الناشئة،  الحركة  أن  إىل  أشري  وهنا  الذكر.  سالفة  الوكالة  سنتناول  التالية،  الصفحات  ويف 

لتنمية املقاومة والتي اقرب ما تكون إىل املرشوع الوطني املقاوم. فهذه املحاوالت تشكل محطة عىل طريق تعزيز 

اإلسرتاتيجية الوطنية محاكاًة لنموذج االنتفاضة األوىل ومحاولة إعادة نسج شبكات العالقات الداخلية بني مكونات 

املجتمع الفلسطيني والتي تعرضت للتدمري خالل تسعينات القرن املايض بعد بدء عملية سالم أوسلو. وباالعتامد عىل 

منوذج املؤسسات العاملة يف الزراعة ويف الحركة الشعبية يف غور األردن، سأثبت أن الحركة الوليدة ترفض مبدأ العمل 

الوطني من جهة، ومن  االقتصادية لألفراد والصمود والنضال  الربط ما بني االحتياجات االجتامعية  الخريي وتحاول 

الجهة األخرى، العمل عىل خلق رؤية وطنية تقدمية تؤكد عىل رضورة العمل عىل حامية األرايض من االستعامر وربط 

القاعدية والتي تؤكد أن األفراد هم  الرؤية يف أوساط املجموعات  ذلك باحتياجات املزارعني الصغار. وتتجذر هذه 

الوكالء ومصدر القوة الذين تبنى عليهم هذه الحركة. وتسعى إىل تعزيز التوازن النفيس االجتامع يف أوساط األفراد مام 

مينحهم القوة الكافية للتصدي لالضطهاد وفكفكة بناه )فاشة، 1989: 558(. ويف الواقع، فإن هذه املنظامت نجحت يف 

خلق نظام بديل للمساعدات الغذائية يحفظ للمتلقني كرامتهم، إضافة إىل كونها تشكل وكالة ميكن لألفراد االعتامد 

عليها وتعيد إيقاظ وعيهم السيايس.   

   

وهنا نشري إىل أن مفهوم دي كالفاريو حول التحرير الجزيئ، ميكن أن يشكل مدخال مفيدا لفهم الحركة الشعبية التي 

176  Interview with Ingrid Jaradat, ibid.
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أخذت تتبلور يف األرايض الفلسطينية املحتلة. إال أن التحرير الجزيئ ال يعني بالرضورة نهاية النضال، بل عىل العكس 

يعني بداية لعملية النضال من اجل التحرير، حيث انه ويف ظروف االعتامدية، فإن االنتصارات الجزئية تقود إىل “بروز 

شعور بالحرية” والخالص من الشعور باالغرتاب والذي يرتافق دوما مع حالة الخضوع لهيمنة اآلخرين )2006: 183(. 

وهذه العملية تسمح للمضطهدين، والذين تم تحويلهم إىل أفراد عاجزين لفرتة طويلة، بالعودة إىل وضعهم اإلنساين 

الطبيعي والعودة إىل النضال ضد الظلم واالضطهاد. وتبدو هذه الحالة جلية للعيان حاليا، وقد وصف خضريات دور 

هذه الحركة يف غور األردن قائال:

»نحاول أن نعيد للناس الثقة بذاتهم وأنهم قادرون عىل إحداث التغيري وإعادة إميانهم  مبقاومتهم الوطنية وكذلك تعزيز 

قدراتهم لتغيري ظروفهم املعيشية حيث نسعى لتحقيق ذلك من خالل محاوالتنا لتعبئة املجموعات املستهدفة«177.

أبو  القاعديني. من جانبه، يشري  املزارعني  تطوير  العاملة عىل  الفاعلني واملؤسسات  بني  أيضا فكرة شبيهة  وهناك 

سيف، من اتحاد لجان العمل الزراعي، أن منظمته تسعى لوقف عملية الفكفكة التي تقوم بها سلطة املؤسسات 

اإلنسانية، من خالل إعادة االعتبار للوكالة الوطنية املمثلة للمزارعني وتعزيز دورهم يف الدفاع عن حقوقهم«.

»نحن نتعامل مع املزارعني بطريقة مختلفة متاما، فنحن ال نقدم لهم مساعدات. وإذا ما بادرنا إىل دعم مرشوع ما، فعىل 

املزارعني أنفسهم تقديم مساهمة يف مثل هذا املرشوع، سواء كانت مساهمة عينية أو نقدية. إال أننا يف النهاية نسعى 

لدعم نضال هؤالء املزارعني. رؤيتنا تقوم عىل حامية األرايض وضامن توفر دخل للمزارعني، )بالتايل نضمن صمودهم يف 

أراضيهم( كام ندعم نضالهم العادل للوصول إىل أراضيهم ومصادر املياه الالزمة وكذلك البذور لزراعة األرايض.«

ومييض أبو سيف يف حديثه ليصف مؤسسته بشكل اقرب ما يكون إىل الحركة حيث يشري إىل أنهم يحققون بعض 

االنجازات هنا وهناك من خالل استصالح األرايض. وأضاف أن االتحاد واملزارعني، استصلحوا ما يقرب من 2500 

دومنا يف منطقة الخليل يف الفرتة ما بني 2008- 2010. وهذه املساحة ال يستهان بها، ويالحظ أن املستوطنني اليهود 

املزارعني  فإن  سيف(،  )أيب  لسان  عىل  ورد  وكام  واالتحاد.  املزارعني  عىل  رشسة  حملة  فشنوا  املوضوع  استفزهم 

الفلسطينيني »ينتفعون من هذه األرض ويحمونها«178. ومن خالل هذه األعامل املبارشة، يبدو جليا أن هذه املؤسسة 

تعمل وكأنها حركة منخرطة يف النضال الجزيئ للدفاع عن حق السكان األصليني يف السيطرة عىل أراضيهم. إضافة إىل 

ذلك، يعمل اتحاد لجان العمل الزراعي عىل دعم صمود املزارعني املهددين بالرتحيل من خالل توفري حلول طويلة 

األمد ملشاكلهم مام ميكنهم من البقاء عىل أراضيهم. 

ومن األمثلة عىل ما سبق أيضا، يشري أبو سيف إىل أن مؤسسته قامت بتشكيل تعاونية وبناء مصنع للبذور يف غور 

األردن ليوفر لقطعان املوايش األعالف املطلوبة )كام أن االتحاد عمل عىل تخفيض أسعار األعالف(، وبالتايل:

»بدال من تقديم مساعدات مؤقتة، فإننا نقدم حلوال عىل املدى البعيد من خالل بناء مثل هذا املصنع، فقد استطاع 

املزارعون الحصول عىل األعالف عىل مدار العام )والتي يف العادة ترتفع أسعارها( بأسعار منخفضة. بالتايل، نجح 

املزارعون يف إدارة تعاونيتهم والصمود عىل أراضيهم«179.

 وهناك مؤسسات أخرى، كمركز معا، تتبنى نفس املنهج النضايل القاعدي لدعم صمود املزارعني الفلسطينيني عىل 

177  Interview with Fathy Khidrat, ibid.

178  Interview with Fuad Abu Saif, Part two, ibid.

179  Ibid. 
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أراضيهم، كام يشري سامي خرض:

»التنمية تحت االحتالل تحد كبري للغاية حيث ما من سبيل لتحقيقها دون السيطرة الكاملة عىل األرض واملوارد 

الطبيعية، إال أننا نناضل يف بعض القضايا الجزئية. فبدالَ من تقديم املساعدات الغذائية نعمل عىل متكني املزارعني 

لتحقيق حالة من االعتامد عن الذات مام يعزز من نضالهم وصمودهم عىل أراضيهم«. 

وكام هو اتحاد لجان العمل الزراعي، فإن مركز معا يعمل أيضا يف مجال استصالح األرايض حيث يشري سامي خرض 

إىل هذه القضية قائال:

»استصالح عرشة دومنات فقط قادر عىل توفري دخل ما بني 3000- 4000 شيكل للمزارع، أما إذا قدمت له سلة 

غذاء، فإن ذلك يعني أنني أسد رمقه ليوم واحد فقط، وبالتايل فال قيمة ملا افعله. من هنا، جاء تركيزنا عىل استصالح 

األرايض حيث نعمل مع شبكة عريضة من املزارعني ونقوم كذلك مبساعدتهم عىل تسويق منتجاتهم«180. 

مثل هذه املؤسسات، تسعى لتقديم بدائل لنمط املساعدات اإلنسانية الذي يفكك املجتمع. فمن خالل العمل مع 

املزارعني البسطاء من القاعدة، نجد هذه املؤسسات تسعى للربط بني االحتياجات االقتصادية االجتامعية للفالحني 

وبني نضالهم الستعادة كرامتهم إىل جانب النضال الوطني ضد االستعامر. وتشكل هذه األمثلة بدائل هامة كون 

املؤسسات املعنية أخذت تطبق برنامجا للتدخل مع املزارعني الفلسطينيني يتشابه مع النموذج الشعبي الذي ساد 

خالل االنتفاضة األوىل، وتعرض للتفكيك بعد عملية أوسلو التي سعت للحد من عملية تسييس العمل املجتمعي. 

وباإلضافة إىل النضال الجزيئ سالف الذكر، نجد أن اتحاد لجان العمل الزراعي قد تبنى مفهوم السيادة الغذائية 

كجزء من عملية خلق رؤية سياسية لعمل هذه املؤسسات عىل مستوى القاعدة الشعبية. وعرب سلسلة من املؤمترات 

التي عقدت يف العامني 2010 و2011 ومن خالل دعوة املؤسسات املختلفة لتوقيع وثيقة مبادئ عامة لتبني مفهوم 

السيادة الغذائية، فإن اتحاد لجان العمل الزراعي يسعى لخلق منوذج بديل يبدأ من القاعدة )انظر/ي عىل سبيل 

املثال: ماس، 2010: 1؛ اتحاد لجان العمل الزراعي، 2011(. ويسعى هذا النموذج للرد عىل النمط املهيمن لسياق 

املساعدات اإلنسانية السائد حاليا واملتميز بالحيادية واالبتعاد عن السياسة والرتويج لالقتصاد املتمحور حول »األمن 

الغذايئ«. أما مفهوم السيادة الغذائية فيسعى الستبدال هذا النسق الضيق للعمل والقائم عىل تقديم املساعدات 

لألفراد حيث يسعى للعمل ضمن إطار حامية الحقوق العامة للفلسطينيني يف األرايض الفلسطينية املحتلة وحاميتها 

من الخطر االستعامري اإلرسائييل، حيث ينطلق أي نشاط له من قاعدة أن هناك حقوقا للفلسطينيني ال بد وان 

أراضيهم  للسيطرة عىل  الفلسطينيني  االستعامر وحامية حق  ملقارعة مامرسات  أيضا  التوجه  تحرتم، ويسعى هذا 

ومصادرهم )ماس، 2010: 1(. من خالل تطبيق هذا النظام، نجد أن اتحاد لجان العمل الزراعي يعمل عىل الرد عىل 

التوجه التفكييك لنسق املساعدات اإلنسانية، وسعي هذا النسق لتجنب طرق الجوانب السياسية ويقدم رؤية بديلة 

طويلة األمد والتي تعيد نسج الروابط بني حقوق العائالت يف الحصول عىل الغذاء واإلنتاج املحيل وحق السكان 

األصليني يف السيادة.

للرؤى  يعكس توجها فكريا تقدميا ويشري بوضوح إىل كيف ميكن  الغذائية يشكل منوذجا مميزاً  السيادة  مفهوم 

البديلة أن تنتقل من مكان ملكان. فقد استوحى اتحاد لجان العمل الزراعي مفهوم السيادة الغذائية من الحركة 

العاملية للفالحني  La Via Campesina والتي تضم يف عضويتها ما يزيد عن املائتي مليون فالحا من شتى دول 

180  Interview with Sami Khader, ibid.
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سياسات  نطاق  اتساع  ظل  يف  االجتامعية  للعدالة  وتروج  الصغرية  املزارع  استمرارية  عن  للدفاع  وتسعى  العامل 

الغذاء  أمام قمة  العام 1996  الغذائية يف  السيادة  للمرة األوىل مفهوم  تناولت  الحركة قد  النيوليربالية181. وكانت 

العاملي كبديل لسياسات النيوليربالية الزراعية ملنظمة التجارة الدولية وصندوق النقد الدويل. أما تعريف الحركة 

للسيادة الغذائية فتنص عىل حق األفراد يف الحصول عىل الغذاء، حقهم يف حامية نظامهم الغذايئ الزراعي، وحقهم 

يف السيطرة عىل أراضيهم ومواردهم الطبيعية وذلك بدال من جعلهم ضحايا ملنافع الرشكات املختلفة182. وهناك 

حركات أخرى عرفت هذا املفهوم كام ييل: 

اإلنتاج  الخاصة لضامن استمرارية  لتطبيق سياساتهم واسرتاتيجياتهم  األفراد  الغذائية هو حق  للسيادة  »مفهومنا 

العاملية ملؤسسة إدارة  الغذاء« )الشبكة  أفراد الشعب يف  الغذاء مام يضمن حق جميع  وكذلك استهالك وتوزيع 

املشاريع، 2003: 166(.

من خالل تبني هذه اإلسرتاتيجية يف السياق الفلسطيني، فإن اتحاد لجان العمل الزراعي يسعى لتحدي ورفض نظام 

املساعدات اإلنسانية والذي يعترب أن التزايد املضطرد يف عدد الفلسطينيني غري القادرين عىل تغطية احتياجاتهم 

الغذائية، ليس إال مشكلة قصرية األمد. وكرد عىل ذلك ومن خالل حشد الدعم الجامهريي ملفهوم السيادة الغذائية،  

الفلسطينيون  الغذايئ« ال ميكن أن يتحقق إال إذا »استطاع  الزراعي يرص عىل أن »األمن  العمل  اتحاد لجان  فإن 

املساعدات  وبدال من   .)1 )ماس، 2010:  الطبيعية يف وطنهم«  واملصادر  الغذائية  املصادر  مامرسة سيادتهم عىل 

املجزأة واملساعدات الغذائية، فإن إسرتاتيجية البديل تتطلب حالة دامئة من الحراك لدعمها والنضال من اجل ضامن 

حق الفلسطينيني بالسيادة عىل مواردهم الطبيعية. وكام هو حال فيا كامبيسينا يف النضال املتواصل، فإن رؤية اتحاد 

لجان العمل الزراعي تقوم عىل رضورة النضال املتواصل لحامية الكرامة وتحقيق االنجازات الجزئية وتحقيق حق 

تقرير املصري )2006: 182- 183( للوصول إىل السيادة الغذائية والنضال للتأكيد عىل:

»من حق املزارعني الفلسطينيني اخذ القرار حول ما سيزرعونه ومتى يزرعون ومن حقهم حامية أراضيهم وكذلك 

حق الوصول إىل هذه األرايض بطريقة آمنة، ناهيك عن التمتع بالحق الكامل لالستفادة من مصادر املياه التي تزخر 

بها أراضيهم« )ماس، 2010: 1(.

يف ضوء ذلك، يبدو واضحا أن توجه اتحاد لجان العمل الزراعي من اجل حشد الدعم الجامهريي ملفهوم السيادة 

الغذائية يشكل تدخال سياسيا يف غاية األهمية يسعى لخلق نقلة يف الوعي الفلسطيني ملواجهة آثار فصل النشاط 

اإلنساين عن السيايس الذي مييز نظام عمل املؤسسات اإلنسانية ومنط املساعدات املقدم للفلسطينيني. فهذا التوجه 

الغذايئ املحيل ومواصلة  اإلنتاج  باملتاح إال عرب ضامن استمرارية  للفلسطينيني ليس  الغذايئ  يؤكد أن توفري األمن 

النضال لحامية األرايض ومصادر املياه وحق الفلسطينيني يف الوصول إليها. 

والتدخل سالف الذكر يحمل أهمية أخرى تكمن يف حقيقة انه يساهم يف إعادة تشكيل الرؤية الوطنية الفلسطينية 

181  The UAWC“s has observer status in the movement. For more on La Via Campesina see: http://www.via-

campesina.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=44 ]accessed 

January 2012[.

182  The UAWC“s has observer status in the movement. For more on La Via Campesina see: http://www.via-

campesina.org/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=44 ]accessed 

January 2012[.
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والتي تعطي اإلنتاج الزراعي دورا مركزيا وتويل أهمية قصوى لحامية األرض والحاجة لتطوير نظام محيل لإلنتاج 

الغذايئ. وتتجىل أهمية مثل هذا التوجه إذا ما أخذنا بعني االعتبار مدى التهميش الذي يعانيه قطاع الزراعة يف 

ظل السياسات النيوليربالية التي تبنتها السلطة الفلسطينية والتي تعطي األولوية يف الدعم لرؤوس األموال الكبرية.

وهناك عدد آخر من املؤسسات التي تناولت هذه القضية إذ أشارت إىل أن نصيب قطاع الزراعة مل يتعد 3.1 % من 

موازنة السلطة ضمن خطة اإلصالح والتنمية 2008- 2010، يف الوقت الذي ذهب فيه ما يزيد عن 60 % من املوازنة 

املذكورة لقطاع األمن )STW, 2009(. أما حملة أوقفوا الجدار، فقد وصفت السياسات اإلرسائيلية بحق املزارعني 

الفلسطينيني بوصفها “حربا دامئة ضد املزارعني الفلسطينيني وضد السيادة الغذائية الفلسطينية )املصدر السابق(. 

وعدا عن ذلك، فقد أشارت الحملة املذكورة إىل أن اغلب املشاريع التي نفذت يف خطة اإلصالح والتنمية والتي مل 

التحتية لالحتالل واالستيطان يف مشاريعها  البنية  تتناول رضورة مقارعة االحتالل، قد تجاهلت، أو حتى دمجت، 

الزراعية )املصدر السابق(. يف الوقت عينه، إسرتاتيجية السلطة لزيادة حجم الصادرات ودعم رؤوس األموال الضخمة 

شجع ظهور قطاعات األعامل الكبرية مام هدد اإلنتاج املحيل للغذاء واضعف قدرات املزارعني الصغار، حيث متاهت 

هذه اإلجراءات والسياسات مع مامرسات االحتالل إذ تشجع املزارعون الصغار للبحث عن فرص عمل يف املشاريع 

الكبرية وتركوا أراضيهم )املصدر السابق(.

يف ظل هذا السياق، ويف ظل كون سياسات السلطة الفلسطينية تدمر الفاعلية املحلية إلنتاج الغذاء واالعتامد عىل 

الذات مام يهدد صمود املزارعني الفلسطينيني عىل أراضيهم، تتجىل أهمية ما يقوم به اتحاد لجان العمل الزراعي. 

فعمل االتحاد عىل استقطاب الدعم الجامهريي لشعار السيادة الغذائية، يشكل محاولة لفتح الباب أمام بروز رؤية 

وطنية تقدمية بديلة قامئة عىل ضامن العدالة االجتامعية وحامية حقوق املزارعني الصغار مام يعيد لألرض مركزيتها 

القطاع الخاص  الوقت الذي يسعى فيه  الزراعي يف  التحرري. ويأيت تدخل اتحاد لجان العمل  النضال الوطني  يف 

لالنخراط يف الصناعات الغذائية )األيام، 2011(. من هنا، نجد أن هناك محاولة لتعزيز نظام العمل اإلنساين والذي 

سعت هذه الورقة إلظهاره بوصفه جزءاً من املشكلة كونه يعمل عىل إدارة شؤون األفراد بوصفهم سلبيني وكذلك 

العمل عىل تدمري وكالتهم الوطنية مام يجعلهم فريسة ملامرسات االستيطان واالستعامر. وهنا تبدو أهمية الرؤية 

الوطنية البديلة جليًة للغاية، الرؤية القامئة عىل أساس تحقيق السيادة الغذائية.

تحديات التضامن

الوكالة  فيها  عادت  التي  والظروف  املواقع  إىل  بالبنان  أشري  أن  فيه  حاولت  والذي  السابق  االستعراض  ضوء  يف 

الفلسطينية املناهضة لالستعامر إىل الظهور مجددا، أود االنتقال لتناول حركة التضامن من زاوية التحديات التي 

تواجهها أوال، ومن زاوية الرشوط الواجب توفرها من اجل نجاح مثل هذه الحركة ثانيا. ونالحظ حاليا أن مبدأ 

التضامن قد عاد للظهور مجددا يف إطار النضال الفلسطيني من خالل حملة املقاطعة األكادميية والثقافية إلرسائيل 

واتساع نطاق حملة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات عىل إرسائيل. فالتضامن مبفهومه البسيط كام 

ارشنا سابقا، يعني بناء شكل جديد للعالقة مع االستعامر والسكان األصليني يف العامل الثالث. كام أنها ترفض مبدأ أن 

تكون أوروبا هي مركز العامل والعالقة الفوقية ما بني األنا الغربية وغري الغربية وتسعى لخلق عالقة مختلفة تتجاوز 

حدود تقديم املساعدات فقط وتلقيها كطرفني لهذه العالقة. ويبدو مبدأ التضامن عظيم األهمية إذا ما أخذنا بعني 

االعتبار سعي الفلسطينيني لتطوير رؤية وطنية فلسطينية تنموية مقاومة لالستعامر. 
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ونشري هنا إىل أن التضامن يتطلب توفر ثالثة رشوط أساسية: تحدي التوجه القائم عىل فكرة أن هناك من يترصف 

نيابة عن غريه، تفكيك العالقة االستعامرية الفوقية واملامرسات العنرصية، وأخريا يتطلب إنشاء عالقة مع املضطهدين 

تقوم عىل مبدأ تشارك املبادئ السياسية والتوجه لالنخراط يف النضال ضد االستعامر لتحقيق العدالة ومواجهة أية 

مخاطر ترتتب عىل ذلك. وفيام ييل، سأتناول كل رشط من هذه الرشوط عىل حدا وسأتناول ما يرتتب عىل التضامن 

من دور يف تحقيق التنمية.

أن ما يقومون به  الثالث  للعامل  الداعمة  الوكاالت  العاملني يف  يتمثل يف رضورة رفع وعي  للتضامن  الرشط األول 

التعامل مع  التوقف عن  التضامن تتمثل يف رضورة  ليس بهدف تطوير ومساعدة املضطهدين. فابسط متطلبات 

املستهدفني بوصفهم بال حول وال قوة والتعبري عن احتياجاتهم أو السعي الستهدافهم مبشاريع مل يكن لهم القرار 

لدى  من مصلحة  ما  أن  يقوم عىل حقيقة  أن  يجب  التضامن  أن  كام   .)2  :1996 )كارمن،  وتنفيذها  اختيارها  يف 

املضطهدين لتنميتهم أو إطعامهم من قبل املؤسسات اإلنسانية كونهم قادرين عىل القيام بذلك بأنفسهم )املصدر 

السابق: 52(. ما يحتاجه املهمشون واملستغلون )بفتح الغني( يف العامل الثالث هو اإلقرار بوجود القوى املادية وحالة 

الهيمنة )والتي تشكل منبع االضطهاد الذي يتعرضون له( كمقدمة قبل الخوض يف أي نقاش حول التنمية ورسم 

مسار لها. التضامن يتطلب االعرتاف بالحقوق السياسية لألفراد أينام تواجدوا والتنازل عن الشعور بأن املتضامن 

يعمل انطالقا من كونه شخصاً )كريم النفس( )املصدر السابق: 52( بل التعامل مع اآلخرين مهام كانت ظروفهم 

سواء كأفراد أو مؤسسات بوصفهم أصحاب حق والعمل عىل تفكيك مباين القوة املهيمنة لتجنب املساهمة غري 

املبارشة يف إعادة إنتاج نظام الهيمنة بأشكال جديدة. بالتايل، فاملطلوب هو رفع وعينا باملواقع التي نحتلها ضمن 

السياق اإلنساين واالنتباه ألدوارنا تجاه اآلخرين وتجاه أنفسنا. 

من  والتخلص  كانت  مهام  االستعامرية  السلوكيات  كافة  مواجهة  يتطلب  التضامن  فإن  سبق،  مام  وانطالقا  ثانيا، 

الشعور مبركزية األورويب واألمرييك يف العامل لوضع حد للشعور الذي يهيمن عىل الغربيني بالتفوق عىل الشعوب 

األخرى )اريكسون باز، 2005: 110- 111(، مام سيسمح لهم برؤية األمور من زاوية مختلفة وميكنهم من الحكم 

عىل األمور من جانب آخر واالطالع عىل األوضاع الحقيقية لآلخرين. وهذا يقود إىل تحدي حالة الصمت املهيمنة 

عىل األوروبيني ويدفعهم لالنتباه لحقوق الشعوب املضطهدة والعمل عىل حامية هذه الحقوق. يف هذا السياق، 

نجد أن رؤية حملة املقاطعة الثقافية واألكادميية تدعو جميع الفاعلني إىل االستامع للمطالب السياسية للمضطهدين 

وتبني هذه املطالب وتحمل عبء النضال من اجل الحرية والعدالة وليس اإلمالء عىل املضطهدين ما يحتاجونه 

أو ما يجب أن يقوموا به. وكانت هذه الحملة قد نجحت يف تطوير مفهوم »مبدأ التضامن« وقد يكون من املفيد 

هنا تناول احد األمثلة التي توضح املعنى املقصود من ذلك. فقد قام مجموعة من اليهود اإلرسائيليني من اليسار 

الصهيوين باالنضامم إىل حملة املقاطعة الفلسطينية، إال أن بعضهم سعى لقرص النضال الفلسطيني ضد املامرسات 

العسكرية لالحتالل اإلرسائييل يف مناطق العام 1967 دون تناول النظام العنرصي اإلرسائييل بشكل شمويل )الحملة 

ال  اإلرسائيليني  اليهود  أن  نجد  التدخل،  هذا  مثل  خالل  من   .)2010 والثقافية،  األكادميية  للمقاطعة  الفلسطينية 

يسعون فقط لالمالء عىل الفلسطينيني األهداف التي يجب أن يتبنوها، بل يسعون يف الوقت عينه للمحافظة عىل 

التضامن يقتيض  أن مبدأ  إال  الشامل.  االستعامري اإلرسائييل  النظام  بها يف ظل  يتمتعون  التي  الفردية  االمتيازات 

هنا احرتام توجهات الفلسطينيني واإلقرار بحق الجامهري الفلسطينية يف تحديد أولوياتها وأهدافها واسرتاتيجياتها 

الفلسطينية للمقاطعة األكادميية والثقافية،  القانون الدويل اإلنساين )الحملة  الفلسطينية يف ظل  لحامية الحقوق 

2010(. وقد ال يروق هذا التوجه للمتضامنني اليهود أو العاملني يف الوكاالت الراغبة يف تقديم املساعدة للفلسطينيني 
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اهتاممات  لتبني  قدما  وامليض  الفردية  اهتامماتنا  تحدي  عىل  القدرة  يعني  الحقيقي  التضامن  أن  إال  ولنضالهم. 

اآلخرين والسعي لتحقيق العدالة بأي مثن. ويف حالة اليهود اإلرسائيليني الداعمني للحملة، فإن هذا يعني االستعداد 

للتنازل عن االمتيازات إيل منحها إياهم النظام االستعامري من اجل الحرية والعدالة واملساواة بني الجميع.

وأخريا، يتطلب التضامن العمل عىل إعادة نسج عالقة مختلفة مع املضطهدين يف العامل الثالث. مبعنى رضورة إنشاء 

العدالة والحرية واملساواة، واالهم عىل  السياسية املشرتكة واإلقرار بأهمية  املبادئ  العالقة عىل أساس  مثل هذه 

اإلطالق، االستعداد للنضال من اجل تحقيق هذه األهداف مهام كانت املخاطر املحدقة بذلك )سليم، 2004؛ الحقوق 

اإلفريقية، 2004(. وهذه املامرسات ال تعني أن عىل املتضامن أن يعمل من خالل إطار التفكري املنطقي املحدد أو 

مشاريع املنظامت غري الحكومية أو املؤسسات املانحة. فالتضامن يعني رضورة إعادة التفكري بشكل خالق لتجاوز 

حدود منطق الهيمنة الذي يحكم عمل املؤسسات اإلنسانية التنموي حاليا والرتكيز عىل توفري كافة اإلمكانيات التي 

تسمح للمضطهدين مبواصلة نضالهم من اجل الحرية واالستقالل. بالتايل، يجب أن نعمل عىل الدمج ما بني العمل 

التنموي والتضامن مع املضطهدين حيث أن حركة التضامن ميكن أن تشكل املمثل الحقيقي الحتياجات املضطهدين 

السياسية. وهذا يتطلب مبادرة األفراد العاملني يف املؤسسات التنموية التمرد عىل اإلجراءات واألمناط التي تحكم 

أداء مؤسساتهم. أو بناء التحالفات من اجل فتح اآلفاق للتضامن ليرتافق ذلك مع األنشطة التنموية بغية العمل عىل 

تحقيق العدالة وحامية حقوق املضطهدين واإلقرار بهذه الحقوق ضمن منظومة القانون الدويل اإلنساين. 

واخذ  التنمية  يف  التفكري  إعادة  فمن جهة، رضورة  ذلك؟  عن  تعرب  أن  التي ميكن  العملية  األمثلة  ما هي  ولكن، 

املخاطرة يف االنخراط يف النضال من اجل الحرية والعدالة، حيث يشكل تدخل االونروا ومكتب تنسيق الشؤون 

التوجه.  هذا  عىل  واضحا  مثاال  للفلسطينيني،  الحامية  توفري  اجل  من  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلنسانية 

فاالونروا يجب أن تبادر للعمل عىل حامية حقوق الالجئني والضغط عىل إرسائيل لتفكيك جدار الفصل العنرصي 

الذي أقامته يف األرايض الفلسطينية املحتلة. أما كيف ميكن للفاعلني التنمويني املخاطرة واالنخراط يف النضال، فإن 

الطريقة املثىل بالنسبة لهم تتمثل يف رضورة وضع حد لتواطئهم مع املامرسات االستعامرية والعنرصية اإلرسائيلية، 

وكذلك وقف دعمهم املبارش أو غري املبارش لألنشطة االقتصادية مع املستعمرات اليهودية أو الرشكات االستعامرية 

اإلرسائيلية أو الرشكات العسكرية والتي تهيئ البنية التحتية واألدوات الالزمة ملامرسة االضطهاد )الربغويث، 2011(. 

كام ميكن لألفراد واملؤسسات االنضامم إىل حملة املقاطعة الثقافية واألكادميية إلرسائيل وهي حملة دولية تهدف إىل 

الضغط عىل إرسائيل لوضع حد لنظام االستعامر والتمييز العنرصي الذي متارسه بحق الفلسطينيني. التضامن ال يعني 

توفري التمويل وزيادة الدعم واملساعدات، بل يتعلق أوال وأخريا بتوفر إرادة سياسية واالستعداد ألخذ الخطوات 

الالزمة ملناهضة الظلم والعمل عىل نرش العدالة. وهذا بحد ذاته هو البداية إلعادة صياغة العالقة مع املضطهدين. 

خالصة

اندالع  بعد  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  عىل  تدفقت  التي  اإلنسانية  املساعدات  نظام  الورقة  هذه  استعرضت 

االنتفاضة الثانية، مع الرتكيز عىل برنامج الغذاء العاملي. كام أن الورقة ركزت عىل تحليل العالقة ما بني االستيطان 

االستعامري وسلطة املساعدات اإلنسانية وتفكيك وكالة املضطهدين. ومن اجل تقديم وصف دقيق لهذه الحالة، 

املؤسسات  عمل  متيز  التي  االزدواجية  وتناولت  السياسية  وجذورها  اإلنسانية  املساعدات  فلسفة  بنقاش  بدأنا 

اإلنسانية. فمن جهة، هناك التوجه السيايس املحافظ والذي يخىش أي تغيري سيايس راديكايل، ومن الجهة األخرى 

هناك التوجه األبوي ملؤسسات املساعدات اإلنسانية والذي ال يقر بحق املضطهدين بالتعبري عن أنفسهم وحقوقهم. 
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الهائلة  الواقع االستعامري، فقد أرشت إىل أن تدفق املساعدات  وبعد استعراض تعاطي املؤسسات اإلنسانية مع 

عىل األرايض الفلسطينية املحتلة يف العام 2003 خلق وضعا سياسيا جديدا بحيث باتت حياة الفلسطينية محارصة 

من كافة الجوانب وتم الزج بالتجمعات الفلسطينية يف غيتوهات وباندوستانات بحيث باتت األرايض الفلسطينية 

املحتلة عبارة عن سجن ضخم مفتوح. وبدال من اإلقرار بوجود مثل هذا الخطر السيايس عىل حياة الفلسطينيني، فإن 

املساعدات اإلنسانية قد سعت إىل إلغاء الطابع السيايس لهذه األزمة والتعاطي معها بوصفها أزمة إنسانية ليس إال 

ليشكل ذلك غطاًء للمامرسات االستعامرية التي تقوم بها إرسائيل بحق الفلسطينيني، وباتت املؤسسات اإلنسانية 

تلقي باللوم عىل النظام البريوقراطي كسبب لالزمة وليس عىل الحالة االستعامرية كجذر للمشكلة.

اإلنسانية  املساعدات  استهدفت  فقد  املضطهدين.  عىل  اإلنسانية  املساعدات  سلطة  آثار  الورقة  تناولت  كام 

املجموعات األكرث ترضرا من املامرسات االستيطانية االستعامرية حيث أن منطق التدخل مع هذه املجموعات يقود 

املهيمنة ضدها )كوثري، 2002:  القوى  الذي متارسه  العنف  املحصلة إىل إضعافها وتصبح عاجزة عن مواجهة  يف 

143(. وقد أشارت الورقة إىل أن املساعدات الغذائية تؤدي إىل تفكيك الوكالة املقاومة لالستعامر، وتجرب املضطهدين 

عىل الظهور مبظهر الضحايا من اجل أن يصبحوا مؤهلني للحصول عىل املساعدات اإلنسانية، وبالتايل يتم التعامل 

معهم بوصفهم أعدادا من األفراد ممن يحتاجون للمساعدة وبالتايل يتم القضاء عىل دور وكالتهم الوطنية املناهضة 

لالستعامر والقضاء عىل اإلرادة الجامعية يف أوساطهم كون التعامل معهم يتم عىل أساس فردي.

النظام. فمن  املمكنة ملثل هذا  البدائل  لعدد من  برسم خارطة  الورقة،  من جهة أخرى، قمنا عرب صفحات هذه 

ومن  والحقوق.  القوة  نقاط  عىل  للرتكيز  تسعى  والتي  الحقوق  مقاربة  بتبني  اإلنسانية  املؤسسات  قامت  جهة، 

مطالبة  اإلنسانية  املساعدات  مؤسسات  بالضغط عىل  الفلسطينية  اإلنسان  مؤسسات حقوق  قامت  أخرى،  جهة 

أعباء  للمضطهدين ومساعدتهم عىل تحمل  املعيشية  الظروف  اجل تحسني  العمل فقط من  بالتوقف عن  إياها 

الحياة يف ظل االستعامر بدال من العمل عىل الضغط عىل الحكومة اإلرسائيلية لوضع حد ملامرساتها االستعامرية 

عىل  للضغط  الخارجيني  الفاعلني  لدى  إرادة  هناك  يكن  مل  إذا  فعالية  بال  اإلسرتاتيجيتني  كال  أن  إال  والعنرصية. 

إرسائيل لوضع حد ملامرسات االضطهاد واالستعامر بحق الفلسطينيني. كام تناولت الورقة أيضا بروز وكالة وطنية 

مناهضة لالستعامر تسعى لطرح رؤية وطنية بديلة ترفض املساعدات الخريية واملساعدات الغذائية وتعيد القدرة 

للفلسطينيني لالعتامد عىل ذاتهم والصمود يف وجه االستعامر. وهذه الوكالة تعمل حاليا عىل تطوير رؤية وطنية 

بديلة تعيد االعتبار للمرشوع الوطني ككل. ويف ظل اآلثار السلبية لنظام املساعدات اإلنسانية ومن اجل تعزيز 

دور الوكالة الفلسطينية الوطنية الناشئة واملناهضة لالستعامر، فإن الورقة تدعو إىل رضورة أن يتم استبدال املنطق 

التفكييك للمساعدات اإلنسانية مببدأ التضامن الدويل مع الفلسطينيني. التضامن يتطلب من الفاعلني تغيري سلوكهم 

وإنشاء عالقة قامئة عىل أساس مختلف مع املضطهدين، عالقة تقوم عىل املبادئ السياسية املشرتكة وبالتايل فإن 

هؤالء الفاعلني مستعدون للمغامرة باالنخراط يف النضال ضد االستعامر.      
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الرتويج للدميقراطية يف فلسطني: املساعدات الخارجية ودمقرطة الضفة الغربية وقطاع غزة

ليىل فرسخ

مقدمة

منذ انطالق عملية سالم أوسلو يف العام 1993، تقدر قيمة املساعدات اإلنسانية التي صبت يف الضفة الغربية وقطاع 

غزة، مبا يقرب من 15 مليار دوالر أمرييك، أي ضعفي الناتج القومي الفلسطيني. ومع أن املساعدات للمناطق التي 

تشهد رصاعات واملناطق التي تعيش حالة من االنتقال السلمي ليست باألمر الغري عادي، إال أن كم املساعدات الذي 

تدفق عىل فلسطني وإرسائيل مل يسبق له نظري يف التاريخ وال يقارن مع الدول النامية األخرى. ففي العام 2004، بلغ 

معدل نصيب الفرد الفلسطيني من املساعدات ما قيمته 268 دوالراً أمريكياً مقارنة مع 215 دوالراً للفرد البوسني 

الفلسطينية،  السلطة  وكذلك  املانحني،  نظر  وجهة  ومن  الرشقية183.  تيمور  يف  دوالراً   235 أو  التسعينات،  خالل 

املانحة  املتحدة  األمم  السالم. وقد تضافرت جهود مؤسسات  املساعدات رضورية لضامن نجاح عملية  فإن هذه 

االتحاد  لدول  التابعة  املساعدات  الدويل(، ووكاالت  النقد  الدويل وصندوق  البنك  بينها  )ومن  الدولية  واملنظامت 

القاعدة االقتصادية للسالم املنشود  األورويب، وكذلك املؤسسات غري الحكومية املحلية، من اجل العمل عىل بناء 

اإلنسانية  املساعدات  أهمية  تجلت  وقد  للحياة.  قابلة  مستقبلية  فلسطينية  دولة  إلقامة  األساس  ستشكل  والتي 

للفلسطينيني يف أعقاب االنخفاض يف نصيب الفرد من الدخل خالل العام 1996 واالنخفاض مرة أخرى بعد العام 

2000. كام أوىل املانحون أهمية خاصة لتمويل املشاريع الرامية لتحقيق الحكم الرشيد وتعزيز الدميقراطية معتربين 

ذلك من أهم محددات نجاح مرشوع الدولة الفلسطينية املستقلة. 

 إال أن املساعدات اإلنسانية مل تنجح يف تحقيق األهداف الثالث التي حدّدت لها: تنمية االقتصاد، بناء مؤسسات 

الدولة الفلسطينية، والرتويج للدميقراطية184. فبعد مثانية عرش عاما عىل انطالقة عملية أوسلو، والكم الهائل من 

املساعدات التي تدفقت عىل األرايض الفلسطينية املحتلة، ال زال االقتصاد الفلسطيني غري قابل للحياة ومرشذماً 

ويعتمد عىل إرسائيل اعتامداً كلياً. فنصيب الفرد الفلسطيني من الدخل القومي انخفض يف العام 2000 إىل مستوى 

اقل من ذلك الذي سجله يف العام 1994، بينام سجلت البطالة نسبة وصلت إىل 37 % يف قطاع غزة و17 % يف الضفة 

الغربية185. ويف الوقت الذي شهدت فيه بعض القطاعات االقتصادية، وتحديداً القطاع املايل، والعمل يف مؤسسات 

مزيداً  شهدت  والصناعة،  الزراعة  وتحديداً  اإلنتاجية،  القطاعات  فإن  وازدهاراً،  منواً  العقارات،  وقطاع  الحكومة، 

من التدهور نتيجة للسياسات اإلرسائيلية املتمثلة يف اإلغالق واالستيطان. أما فرص العمل التي خلقتها مؤسسات 

مشاكل  خلقت  ولكنها  الفلسطينية186،  العمل  قوة  من   % 10-12 نسبته  ما  استوعبت  فقد  اإلنسانية  املساعدات 

جديدة متثلت يف غياب العدالة يف توزيع فرص العمل جغرافياً وزادت من اعتامد فئة محددة من الفلسطينيني عىل 

املساعدات الخارجية كمصدر للعمل.

183  Le More, International Assistance to the Palestinians after Oslo, London: Routledge, 2008: 179.

184  Keating, Michael, Anne Le More and Robert Lowe )eds(, Aid, Diplomacy and Facts on the Ground, 

London: Chatham House, 2005.

185  Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Statistics, at www.pcbs.org/statistics/laborsurvey, con-

sulted December 10, 2011. 

186  See Benoit Challand, Palestinian Civil Society: Foreign Donors and the Power to Promote and Exclude, 

London: Routledge, 2009, page72.
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وفيام يخص أنشطة بناء القدرات، فقد ركز املانحون الدوليون ومنذ العام 2004 عىل بناء قدرات السلطة الفلسطينية 

بنيتها  للسلطة ودعم  األمني  األداء  الرتكيز عىل تحسني  الدولة، حيث جاء ذلك عرب  القيام مبهام  قادرة عىل  لتصبح 

املالية وكذلك تعزيز مبدأ الشفافية واملحاسبة إىل جانب الرتكيز عىل تحسني أداء الحكومة والجهاز القضايئ التابع لها. 

إال أن جهود بناء القدرات هذه باتت محل تساؤل كبري يف أعقاب االنقسام بني حامس وفتح والحصار الذي تفرضه 

إرسائيل عىل القطاع منذ العام 2006، واستمرار مامرسات االحتالل كالجدار وتوسيع املستوطنات، ناهيك عن حقيقة 

أن إرسائيل تسيطر عىل ما مساحته 58 % من الضفة الغربية )املناطق املصنفة ج(. كام أن هذه الحقائق تثري التساؤل 

هذا  ويف  أعينها.  نصب  املانحة  الجهات  تضعها  كأهداف  الرشيد  والحكم  للدميقراطية  الرتويج  جدوى  حول  كذلك 

السياق، نجد العديد من األصوات التي تدعي أن املساعدات هي السبب الحقيقي الذي أدى إىل الرتاجع الدميقراطي 

يف املجتمع الفلسطيني. فمن جانبها، تشري كرمة النابليس وغريها من الباحثني، إىل أن املساعدات اإلنسانية لعبت دورا 

يف بروز نظام دكتاتوري شكل تهديدا للحقوق والحريات األساسية للفلسطينيني، كام وشكل خطرا عىل مرشوع التحرر 

الوطني ككل187.

يف  نقدية.  نظر  وجهة  من  غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  للدميقراطية  الرتويج  برامج  لتحليل  الورقة  هذه  تهدف 

بها  املستهدفة  الفئات  وتحليل  الغرض  هذا  لتحقيق  وجهت  التي  املساعدات  كمية  مبناقشة  سنقوم  السياق،  هذا 

وآثارها عىل املشاركة السياسية. وسيتم الرتكيز عىل دور كل من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية )USAID(، الوكالة 

الربيطانية للتنمية )DFID(، والبنك الدويل كون هذه الجهات هي األكرث نشاطاً يف هذا املضامر منذ العام 2005، 

إضافة إىل نجاحي يف جمع املعطيات حول دور هذه املؤسسات تحديداً، حيث مل يسعفني الوقت وال املساحة التي 

التي اعتمدت كأرضية للرتويج  لتناول وكاالت مساعدات أخرى. وسأتناول تحليل ونقد االفرتاضات  أفردتها لورقتي، 

للدميقراطية، وهي التي أدت يف النهاية لتشكل خطراً عىل الدميقراطية بدل الرتويج لها. أما السبب وراء ذلك، فيكمن 

يف حقيقة أن املؤسسات املانحة أعطت األولوية لعمل املؤسسات غري الحكومية عىل حساب املؤسسات السياسية، 

وتحديداً األحزاب السياسية، املؤسسات الربملانية واالتحادات العاملية واللجان الشعبية. باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه 

وهي  الدميقراطية،  عن  الدفاع  ومساحة  التغيري  مركز  السوق  من  تجعل  والتي  النيوليربالية  أجندة  تتبنى  املشاريع 

املقاربة التي قادت يف النهاية إىل تراجع العمل السيايس يف املجتمع الفلسطيني واستبداله مبفهوم “التمكني”. وعرب 

الرتكيز عىل تعزيز عالقة األفراد مع السلطة ومؤسسات الدولة كبديل لتعزيز عالقة املؤسسات مع هذه الجهات، أدت 

مشاريع الرتويج للدميقراطية إىل إضعاف األحزاب السياسية واالنخراط املدين يف العمل السيايس. كام بدا جلياً أن هذه 

املشاريع هدفت إىل ضامن عدم انهيار عملية السالم أكرث من سعيها لتحقيق مشاركة سياسية فعالة تضمن انخراط 

كافة رشائح املجتمع الفلسطيني داخل وخارج األرايض الفلسطينية املحتلة.

تقسم هذه الورقة إىل ثالثة أقسام، يف القسم األول، سأقدم مراجعة ملعنى الدميقراطية واملجتمع املدين وتاريخ املؤسسات 

السياسية الفلسطينية وتقاليدها الدميقراطية. أما القسم الثاين، فسيحلل طبيعة مشاريع الرتويج للدميقراطية املنفذة 

املشاركة  مبفهومي  وباألخص  عليها  بنيت  التي  االفرتاضات  ويعالج  املشاريع  بهذه  املستهدفة  والفئات  فلسطني  يف 

السياسية والتمكني. كام سأتناول رد الجهات املانحة عىل االنتخابات الفلسطينية يف العام 2006 واىل أي مدى سعت 

هذه الجهات الحتواء املشاركة السياسية الفلسطينية بدالً من العمل عىل تعزيزها. أما القسم الثالث، فسيتضمن بعض 

التوصيات حول كيف ميكن للمساعدات أن تساهم للرتويج للمشاركة الدميقراطية الفعلية يف فلسطني.

187  Karma Nabulsi, ”The State Building Project: What Went Wrong“, in Keating, Michael, Anne Le More and 

Robert Lowe )eds.( Aid, Diplomacy and Facts on the Ground, London: Chatham House, 2005.
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الدميقراطية والتنمية

يف ظل كونها تعرف بصيغة غامضة: حكم الشعب للشعب، فإن الدميقراطية تحمل معاين وأشكال متعددة. وبشكل 

عام، تفهم الدميقراطية باعتبارها نظاماً سياسياً يقوم عىل وجود مراكز قوة بديلة ومستقلة يف املجتمع مع وجود 

حكومة ممثلة لكافة أفراد الشعب يتم اختيارها ضمن نظام انتخابات تنافسية منتظمة188. ومن الناحية التاريخية، 

إال أن جوهرها يقوم عىل وجود مؤسسات  الغرب،  الرأساميل يف  التطور  لترتافق مع  أوروبا  الدميقراطية يف  برزت 

سياسية متثيلية دامئة تتنافس يف االنتخابات إىل جانب وجود اقتصاد السوق ووجود مجتمع مدين فاعل.

وهنا، من املهم االنتباه إىل مدى أهمية مفهوم املجتمع املدين وكذلك صعوبة إيجاد تعريف محدد لهذا املفهوم، 

حيث انه من الناحية التاريخية، تم تعريفه من خالل مقارنته مع املؤسسات السياسية القامئة. ومع الزمن، بات 

واملؤسسات  السياسية  كاألحزاب  السياسية،  املؤسسات  يف  منخرطني  الغري  األفراد  كافة  ليشمل  يستخدم  املفهوم 

الحكومية وكذلك املنتخبني ملراكز صنع القرار، والذين يسعون ملساءلة الشخصيات العامة وتعزيز مفهوم الشفافية 

واملساءلة يف املجتمع. وهناك من يُعرف املجتمع املدين بوصفه قوة مضادة لقوة الدولة، إال أن من األفضل التعامل 

مع املجتمع املدين ليس بوصفه منظومة ثابتة من املؤسسات أو املجموعات، بل باعتباره صريورة »ميكن من خاللها 

للمواطنني مساءلة ومراقبة سلوك الدولة من جهة، ومساءلة مراكز القوى والنفوذ يف املجتمع املدين كذلك«189.

االقتصادية  التنمية  حول  الجدل  يف  كبريا  حيزا  يحتل  املدين  املجتمع  مفهوم  بات  املايض،  القرن  تسعينات  ومنذ 

برز  الذي  التنموي  الخطاب  تحتل مكانة مركزية يف  الدميقراطية  باتت  الجنوب. وقد  الدميقراطية يف دول  وحول 

إىل السطح يف أعقاب املوجة الثالثة من الدمقرطة التي كانت أوروبا الرشقية ساحة لها وبرامج إعادة ترتيب بنى 

القوة املسيطرة التي تبنتها املؤسسات املالية العاملية يف الدول النامية يف مثانينات وتسعينات القرن املايض، وهي 

املشاريع التي أثبتت عقمها يف الرتويج للنمو االقتصادي. أما البنك الدويل، فيعرف املجتمع املدين عىل انه مجموعة 

من املؤسسات، الحكومية وغري الحكومية التي تعمل مبعزل عن الدولة وتسعى للرتويج للتعددية واملصالح املتنوعة 

يف املجتمع190.  كام بات هذا املفهوم احد مكونات ما بعد إجامع واشنطن والذي سعى لدمج العمل املؤسسايت 

واملفاهيم السياسية ضمن أجندة النيوليربالية الستغاللها للرتويج القتصاد السوق والسياسات املالية املحافظة وكذلك 

الرتويج لدور القطاع الخاص. وهذا التطور يف خطاب املؤسسات املالية العاملية واملتأثر بوضوح بفلسفة االقتصاد 

املؤسسايت)Institutional economics(، يعترب أن مراقبة أداء الحكومات واملؤسسات، من ضمن أهم املتطلبات 

لنجاح اقتصاد السوق الحرة والتي تعترب املحرك الحقيقي للنمو االقتصادي.

ويف هذا الخطاب، فإن النمو ال يتأثر فقط بالطريقة التي تنظم فيها الدولة أنشطتها، بل أيضاً بطريقة تنظيم وأداء 

املجتمع، كون أفراد املجتمع يشكلون جزءاً من العملية اإلنتاجية ويف ذات الوقت يتولون مهمة الرقابة عىل أداء 

النيوليربالية، تسعى لخلق تحول  بالتايل فإن أجندة ما بعد إجامع واشنطن  الخاص.  القطاع  الحكومة لضامن منو 

188  P.Schmitter and T.L Karl )1991( ”What Democracy is … and is Not“ Journal of Democracy, vol.2 no. 3, 

pp75-87 .

189  Challand, Palestinian Civil Society, p.28, N. Chandhoke ”The ”Civil“ and the ”Political“ in Civil Society“ 

Democratization vo. 8, no2. 2001: 22.

190  World Bank, Defining Civil Society, at http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/CSO/0,,

contentMDK:20101499~menuPK:244752~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:228717,00.html.
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عىل مستوى املجتمع ككل من خالل خطاب تنموي يركز ليس فقط عىل البعد االقتصادي بل يشمل املجتمع املدين 

تحديداً مبا يضم فيه جميع رشائح االجتامعية. وهذه العملية تتعامل مع املجتمع من خالل تعزيز الفردانية مبعنى 

أن األولوية تعطى لألفراد عىل حساب املجموعة وبالتايل يصبح املجتمع عبارة عن جسم مكون من أفراد كُل فيه 

يسعى لتحقيق اكرب قدر ممكن من الفائدة الذاتية، وعليه تصبح الدولة عبارة عن مؤسسة تدافع عن النمو بدالً أن 

يٌنظر إليها عىل أنها ساحة للمصالح املختلفة متيل لصالح مجموعة ما باألخص مصالح طبقة رأس املال. بالتايل، ففي 

سياق كهذا، تتجىل أهمية قضايا محددة كقضية اندماج املجتمع املدين يف الرتويج للرفاهية والدميقراطية وتركيم 

النيوليربايل  التنموي  الخطاب  االقتصادي. يف ظل هذا  النمو  مكونات  ابرز  من  تعترب  والتي  االجتامعي  املال  رأس 

تصبح الدولة  األداة املناسبة لرتويج للحكم الرشيد وسيادة القانون والتي تعترب من أهم العنارص املطلوبة لنجاح 

دمج القطاع الخاص يف عملية النمو ذلك ألن هذه املصطلحات تساهم يف تعزيز املنافسة االقتصادية وتقليل فرص 

الفساد.

وعند الحديث عن الدميقراطية، نجد أن الجهات املانحة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ركزت عىل ثالث قضايا مرتبطة 

بذلك: االنتخابات، الحكم الرشيد، ومتكني املجتمع املدين. فقد بادر ممثلو الربملان األورويب واملؤسسات غري الحكومية 

األمريكية191 إىل املساعدة يف االرشاف عىل تنظيم االنتخابات الترشيعية الفلسطينية التي أُجريت يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة يف العام 1996 و2006، وكذلك الحال مع االنتخابات الرئاسية يف العام 2005 وقبلها يف العام 1996. 

وبخصوص الحكم الرشيد، فقد اهتمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية والوكالة الربيطانية للتنمية والبنك الدويل 

بالتأكد من إدارة املؤسسات الحكومية وغري الحكومية تتمتع بالنزاهة والشفافية وانعدام الفساد أما يف التسعينات، 

فقد كان تركيز الجهات املانحة عىل تعزيز البنية املؤسساتية للمؤسسات غري الحكومية لضامن توافقها مع رشوط 

ومتطلبات املؤسسات املالية العاملية إىل جانب دعمها ماليا وضامن وصول هذه املؤسسات إىل التجمعات السكانية 

املهمشة لدمجها يف مشاريع التنمية االقتصادية. وبعد اندالع االنتفاضة الثانية وما اعترب فشل عرفات يف إدانة العنف 

وتحقيق السالم مع اإلرسائيليني وتخويل الربملان السلطات الفعلية، فإن مشاريع الحكم الرشيد أخذت تركز أكرث عىل 

إصالح السلطة الفلسطينية ذاتها. أما الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، فقد عرفت مرشوعها لدعم الحكم يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة عىل اعتبار انه يقوم عىل تحسني قدرات مؤسسات السلطة الفلسطينية وتعزيز التواصل ما بني 

هذه املؤسسات ومؤسسات الحكم املحيل ومؤسسات املجتمع املدين. أما البنك الدويل، والذي يعترب املوجه الفعيل  

ومكافحة  املوازنة  إدارة  تحسني  انه:  الرشيد عىل  الحكم  فيعرف  واإلدارة،  التمويل  مجال  الفلسطينية يف  للسلطة 

الفساد وتنمية املوارد البرشية واإلصالح القانوين192. 

وهذا من وجهة نظر املؤسسة املذكورة، يعترب الضامن لتحقيق الشفافية، املساءلة، وتطور نظام الحكم الفلسطيني. 

الغربية  الضفة  الجهات يف  بدء نشاطات هذه  املانحة منذ  الجهات  انتباه  املدين  املجتمع  الرتكيز عىل  وقد جذب 

وقطاع غزة خالل مثانينات القرن املايض، وعاد إىل الواجهة مرة أخرى بعد العام 2001193. أما املفهوم الذي ترافق 

191  E.g. the Carter foundation among others.

192  World Bank, West Bank and Gaza Assistance Strategy, at www.worldbank.or/intwestbankgaza/resources/

WBGStrategyFY08-FY10 and UNCTAD, Palestinian War Torn Economy: Aid, Development and State For-

mation, Geneva, 2006: 32.

193  The EU ”The EU Role in Promoting Human Rights and Democratization in Third Countries“,  Michelle 

Pace ”Democracy Promotion in the Context of an Occupied Nation? The Case of Palestine“, in Michelle Pace 

)ed.( Europe, the USA and Political Islam: Strategies for Engagement, New York: Palgrave, 2011.
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مع هذا الرتكيز منذ التسعينات، فهو »التمكني« والذي يعرف عىل انه قدرة األفراد عىل التعبري عن آرائهم واملشاركة 

يف عملية صنع القرار فيام يخص املشاريع التنموية وكذلك القدرة عىل محاسبة مؤسسات الحكومة ومساءلتها عن 

سلوكها وقراراتها. إال أن هذا املفهوم )التمكني( يركز عىل الفرد واألداء الفردي وليس عىل املجموعات أو عىل املجتمع 

ككل. وكام سأشري الحقا، فإن مصطلح التمكني وطريقة استخدامه يف الخطاب التنموي النيوليربايل مل يستخدم يك 

املنهج  أجندة  مع  الحكومة  سياسة  انسجام  وضامن  لتسهيل  وإمنا  ومحاسبتها  الدولة  مساءلة  من  املواطن  ميكن 

النيوليربايل االقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص يف التنمية. وما مل يتم أخذه بعني االعتبار، هو كيف ميكن لهذه 

النيوليربالية أن تؤدي إىل تعزيز عدم املساواة يف املجتمع والتي ينم التعامل معها من زاوية  املقاربة االقتصادية 

التمكني الفردي أو كيف تلغي البعد السيايس من حياة املجتمع بذريعة تعزيز الشفافية واملساءلة. وحاليا، نجد أن 

بعض املفاهيم كالحق الوطني يف تقرير املصري واملقاومة والحقوق الجامعية وإنهاء االحتالل، ليست من ضمن ما 

يدور الحديث عنه يف إطار نقاش مفهوم التمكني كون املؤسسات املالية العاملية تتعامل مع العالقات االجتامعية 

باعتبارها شكالً من أشكال املنافسة ضمن السوق الحر194 ال بكونها مرشوعاً جامعياً ملناهضة الظلم االجتامعي.    

النظام السيايس الفلسطيني واملجتمع  وقد ترافق تركيز املمولني عىل الدميقراطية مبجموعة من االفرتاضات حول 

وليس عىل   السالم195  استمرارية  الحفاظ عىل  إىل  وأخرياً  اوالً  تهدف  التي  السالم.  عملية  وأهداف  وطبيعة  املدين 

التمكني  مفهوم  تهمش  بالتايل  وهي  املصري.  وتقرير  العودة  كحق  الفلسطينية  للحقوق  الدولية  الحامية  تحقيق 

والدميقراطية بدالً من أن تدعمه.

 الدميقراطية وتقاليدها يف املجتمع الفلسطيني

النظام السيايس الفلسطيني

بالرغم من أن نشاط املمولني يف املناطق الفلسطينية املحتلة بدأ منذ ما قبل أوسلو، إال أن املشاريع الرامية للرتويج 

بدأ  الفلسطيني  السيايس  النظام  أن  املشاريع  هذه  افرتضت  وقد   .1994 العام  بعد  بجالء  برزت  قد  للدميقراطية 

بالتشكل مع عملية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية حيث يعترب قيام السلطة الفلسطينية من أهم االنجازات التي 

حققها النضال الوطني الفلسطيني196. فقد أتاحت السلطة الفلسطينية املجال أمام عودة قيادة املنفى إىل فلسطني 

التاريخية والعمل عىل إقامة الدولة عىل جزء من هذه األرض متاشيا مع كانت تدعو إليه منظمة التحرير الفلسطينية 

194  Quoted in Toufic Haddad, Neoliberalism and Palestinian Development: Assessment and Alterna-

tives, Birzeit: Center for Development Studies, 2012, p. 8.

195  See among others, Rex Brynen, A Very Political Economy: Peacebuilding and Foreign Aid in the West 

Band and Gaza. Washington D.C.: US Institute for Peace 2000 and Le More, International Assistance to the 

Palestinians after Oslo, Ch.1.

196  Before Oslo, donors“ aid, generated mainly through Arab countries and the UNDP, was geared towards 

supporting economic projects and charitable organization that helped sustain Palestine steadfastness in the 

West Bank and Gaza. During the Madrid multilateral peace negotiations between 1991and 1993,the interna-

tional community showed willingness to support  various aspects of Palestinian rights )e.g. refugee, water, etc..( 

but the Palestinian leadership“s decision to sign off to the Oslo accords , redirected donors aid towards support-

ing the new political reality set in place with these accords. 
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منذ نهاية الستينات197. أما انتخابات العام 1996، فقد شكلت الفرصة األوىل لفلسطيني الضفة والقطاع للتصويت 

يف االنتخابات منذ االنتخابات البلدية التي شهدها العام 1974. يف العام 1996، متكن الفلسطينيون للمرة األوىل من 

انتخاب رئيس السلطة الفلسطينية بشكل دميقراطي ليحمل مسمى الرئيس الفلسطيني كذلك، إىل جانب انتخاب 

املجلس الترشيعي الذي توىل عملية إصدار القوانني الناظمة لحياة الفلسطينيني يف املناطق املحتلة.

إال أن مراجعة متأنية للنظام السيايس الفلسطيني تؤكد أن وجوده سابق لعملية أوسلو وقد كان أكرث متثيالً وتعددياً 

السلطة  أن  إىل  اإلشارة هنا  املهم  الفلسطينية. ومن  السلطة  السالم وقيام  أنتجه عملية  الذي  السيايس  النظام  من 

الفلسطينية ال ميكن أن تشكل البديل ملنظمة التحرير الفلسطينية والتمثيل السيايس العريض الذي تعرب عنه املنظمة، 

ذلك ألن املنظمة هي املخولة بالتفاوض مع إرسائيل وأن السلطة الفلسطينية تخضع للمنظمة. ففي الوقت الذي متثل 

فيه السلطة الفلسطينية الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن منظمة التحرير متثل كذلك الفلسطينيني يف 

الشتات ويف املخيامت وكذلك الفلسطينيني يف داخل إرسائيل. ومنذ العام 1974، نجحت املنظمة يف تجسيد دورها 

للشعب  والوحيد  الرشعي  املمثل  بوصفها  والفلسطينيني،  الفلسطينية  املؤسسات  أوساط  وكذلك يف  وإقليمياً  عاملياً 

الفلسطيني. وبالرغم من الجدل الكبري الذي أثري حول مدى دميقراطية املنظمة، مع األخذ بعني االعتبار صعوبة إجراء 

االنتخابات املنتظمة يف ظل سياق التهجري، وحقيقة أن أولوية املنظمة كانت التحرير الوطني ال تعزيز الدميقراطية، 

إال أنها بقيت مؤسسة تتمتع بالتعددية، حيث ضمت تحت مظلتها العديد من املنظامت والفصائل السياسية198.

وبالرغم من هيمنة عرفات عىل قيادة املنظمة عىل مدى ثالثة عقود ونصف )1969- 2004(، إال انه اعتمد عىل 

سياسات حظيت باإلجامع وأعطت الحيز لكافة املواقف واآلراء السياسية. وكام أشار جميل هالل، فقبل أوسلو »مل 

يكن هناك أي قوة أو فصيل سيايس يحتكر وسائل وأهداف النضال الوطني الفلسطيني«199 لوحده. ومن املهم التذكري 

هنا أن االنتامء ملنظمة التحرير الفلسطينية كان يقوم عىل أساس التوجهات السياسية للمؤسسات الفلسطينية. وقد 

شكلت املنظمة الوعاء الذي تضمن أصوات واهتاممات كافة الفلسطينيني، سواء املجموعات الشبابية يف لبنان مثالً، 

أو اتحادات العامل يف مخيامت غزة والريموك وأريحا،  وكذلك الحال مع املجموعات النسوية الفلسطينية يف األردن 

ولبنان والخليج العريب عىل سبيل املثال. ويف ذات الوقت، تم متثيل األحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية املختلفة 

ضمن إطار منظمة التحرير والذي ضم كذلك املجلس الوطني الفلسطيني، االتحادات العاملية وجمعية لجان املرأة 

الفلسطينية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية وغريها العديد من املؤسسات والتجمعات.

للمؤسسات  األولوية  أعطت  كونها  الفلسطيني  السيايس  النظام  بنية  تغيري يف  إىل  قادت  فقد  أوسلو،  اتفاقيات  أما 

السياسية الجديدة املنتخبة يف الضفة الغربية وقطاع غزة عىل حساب بقية املكونات السياسية للشعب الفلسطيني 

املمثلة يف منظمة التحرير الفلسطينية. بالتايل، تم استثناء 60 % من الشعب الفلسطيني من املقيمني يف الشتات. مام 

خلق فجوة وانفصال بني ما بات يعرف »بالخارج والداخل«. كام أدت عملية أوسلو إىل إضعاف املؤسسات الدميقراطية 

الفلسطينية التي أفرزتها منظمة التحرير الفلسطينية من خالل خلق مؤسسات جديدة وتحديدا السلطة الفلسطينية 

197  Yezid Sayigh, Armed Struggle and Search for State: The Palestinian National Movement, Oxford: Oxford 

University Press, 1997.

198  Jamil Hilal, The Palestinian Political Order after Oslo: a Critical Analytical Study, Ramallah: Muwatin )in 

Arabic( 2006 .

199  Jamil Hilal, ”Problematizing Democracy in Palestine“, Comparative Studies in South Asia, Africa and the 

Middle East, Vol. 23. No. 1&2, 2003, pp. 163-172, pp.164. 
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واملجلس الترشيعي والتي ال تتمتع بذات الصالحيات أو املستوى التمثييل الذي تتمتع به منظمة التحرير. وبالتايل، 

قادت هذه التطورات إىل إضعاف سيادة  املجلس الوطني الفلسطيني والقدرة التمثيلية لهذه املؤسسة الدستورية 

لصالح الفلسطينيني داخل الضفة الغربية وقطاع غزة200. ويف املحصلة، ميكن القول أن اتفاقيات أوسلو قد أدت إىل 

فكفكة النظام السيايس الفلسطيني الذي نجحت منظمة التحرير يف الحفاظ عليه حتى العام 1993.

 إضافة إىل ذلك، فإن عملية سالم أوسلو، وتحديدا بعد طرح خارطة الطريق يف العام 2002، اختزلت الحقوق الوطنية 

الغربية وقطاع  الدميقراطية للفلسطينيني املقيمني يف الضفة  الفردية  الحقوق  الفلسطينية يف إطار حامية منظومة 

غزة. ويبدو هذا واضحا من خالل فشل عملية أوسلو يف حامية حق الفلسطينيني يف العودة واملعرتف به عامليا وكذلك 

حقوق الفلسطينيني املقيمني داخل إرسائيل يف املساواة القانونية، وهام القضيتان اللتان مل يتم التطرق لهام ال من 

قريب وال من بعيد ضمن اتفاقيات أوسلو.

كام مل تنجح عملية السالم يف وضع حد لالحتالل وهو املطلب الرئييس لتحقيق االستقالل الفلسطيني. ومل يقف األمر 

عند هذا الحد، بل إن االتفاقات املذكورة ضحت بالغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني مقابل الوعد بإقامة نظام 

دميقراطي يف حدود الضفة الغربية وقطاع غزة فقط. وقد تم ذلك من خالل قبول القيادة الفلسطينية ومجموعة من 

أصحاب املصالح من الفلسطينيني املنتفعني من الوضع الناشئ يف االنخراط يف عملية أوسلو وتسويقها.

إال أن اتفاق أوسلو مل يسهل عملية تطور األحزاب السياسية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ابرز مالمح الدولة 

الدميقراطية، خشية أن تعارض مثل هذه األحزاب العملية السلمية. ومع أنها مل تلغ التعددية السياسية التي ميزت 

منظمة التحرير، إال أن اتفاق أوسلو أدى إىل شق الفلسطينيني إىل مجموعتني، األوىل تلك التي دعمت االتفاق أو 

قررت االنضامم للنظام السيايس الذي افرزه )فتح وبعض األحزاب الصغرية كاالتحاد الدميقراطي الفلسطيني- فدا( 

الفصائل.  الذين رفضوا االتفاق كالجبهة الشعبية وحامس والجهاد اإلسالمي وغريها من  والثانية مكونة من أولئك 

وقد أدى هذا االستقطاب الحاد إىل قطع الطريق أمام بروز معارضة فاعلة تشكل قوة حقيقية رافضة لعملية السالم 

وللحكومة الفلسطينية201. فقد هيمن عرفات، وحركة فتح التي تزعمها، عىل النظام السيايس الفلسطيني ومل يسمح 

بأي معارضة لسياسته كام كان الحال قبل االتفاقيات. كام  نجح عرفات وفتح يف إغراء بعض الفصائل الصغرية )فدا 

وقد  الفلسطينية.  للحكومة  التنفيذية  األذرع  عىل  فتح  هيمنة  تعززت  بينام  للسلطة  لالنضامم  املستقلني(  وبعض 

استغل عرفات وعباس التمويل املقدم للسلطة202 ، فيام بعد، من اجل تعزيز سيطرة النظام الناشئ عىل املجتمع 

األحزاب  رفض   كان  وما  األخرى.  األحزاب  حساب  عىل  )فتح(  ذاته  الحزب  تقوية  الوقت  نفس  ويف  الفلسطيني 

الفلسطينية األخرى املشاركة يف انتخابات العام 1996 امتدادا لرفضها التفاق أوسلو إال ليسهل هيمنة حزٍب واحد 

عىل النظام السيايس مام حد من دميقراطية هذا النظام.

200  Karma Nabulsi, The State Building Project: What Went Wrong“, pp.120. 

201  Jamil Hilal, ”Problematizing Democracy in Palestine“, Comparative Studies in South Asia, Africa and the 

Middle East, Vol. 23. No. 1&2, 2003, pp. 163-172. 

202  Rex brynen,“ Donor Aid to Palestine: Attitudes, Incentives, Patronnage and Peace“ , in Keating et al )eds(, 

Aid, Diplomacy and Facts on the Ground.
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وحني قررت حامس خوض االنتخابات الترشيعية يف العام 2006 يف تحد لهيمنة فتح عىل السلطة الفلسطينية، رفضت 

من قبل كل من فتح واملجتمع الدويل بالرغم من إرصار هذا األخري عىل رضورة إجراء االنتخابات وانتقال السلطة 

بشكل دميقراطي. وقد اعترب الغرب بروز حامس كقوة معارضة يف الضفة الغربية وقطاع غزة أمرا مرفوضا وتهديدا 

للمبادئ الدميقراطية الغربية حيث سعت جميع األطراف للقضاء عىل هذه املعارضة.

اللحظة، بأربعة تطورات ألقت بظاللها عىل  اتفاقية أوسلو وحتى  الفلسطيني منذ توقيع  السيايس  النظام  لقد مر 

املستقبل الدميقراطي لهذا النظام.

أدى ذلك  العام 1948، وبالتايل  األوىل منذ  للمرة  الشتات،  الضفة والقطاع عىل فلسطينيي  أوال، هيمنة فلسطينيو 

الشتات  وفلسطينيي  الالجئني  وتحديداً  الفلسطيني،  للشعب  األساسية  املكونات  من  هامة  استثناء مجموعات  إىل 

والفلسطينيني املقيمني داخل إرسائيل. وبالرغم من أن ممثلني لهذه القطاعات عينوا مؤخراً للجنة التنفيذية ملنظمة 

التحرير الفلسطينية، إال أنهم تعرضوا لالستثناء ضمن عملية سالم أوسلو. فإنشاء نظام سيايس كنتاج التفاق أوسلو كان 

يتطلب، كام حصل بالفعل، استثناء فلسطينيي الخارج وبالتايل التنكر للحق الوطني الفلسطيني بالعودة والتحرير 

واملساواة. 

ثانياً، أدى اتفاق أوسلو إىل قيام دولة تهيمن عليها فتح وباقتصاد يعتمد عىل املساعدات الخارجية. وقد أدى قيام 

السلطة الفلسطينية إىل إنشاء قطاع عام كبري اقتضته الرضورة من اجل امتصاص قوة العمل الفلسطينية والحد من 

البطالة التي نتجت عن سياسة اإلغالق التي فرضتها إرسائيل، مام حول السلطة إىل بنية تشغيل تعتمد عىل املحسوبية 

واملحاباة لضامن استمرارها واستمرار شعبها املعتمد عليها كمصدر رزق. وهنا نشري إىل أن نظام املحسوبية الذي 

يهيمن عىل أداء السلطة يشكل رضبة قاسية للتوجهات الدميقراطية التي تعهدت انتخابات العام 1996 بحاميتها. 

وقد  اإلسالمية.  األحزاب  قوة  وتصاعد  اليسارية  العلامنية  لألحزاب  تراجعا  الفلسطيني  السيايس  النظام  شهد  ثالثاً، 

تصاعدت شعبية هذه األحزاب كونها كانت خارج الحكومة ومتكنت من أن متثل صوت الجامهري بشكل أفضل من 

غريها، كام أنها مرت عرب سلسلة من التغيريات االجتامعية والسياسية يف ظل االحتالل اإلرسائييل إىل جانب نجاحها 

يف الحفاظ عىل مبادئ املقاومة الوطنية والصمود203. كام نجحت هذه األحزاب أيضا يف تلبية االحتياجات االجتامعية 

للسكان عرب شبكة من الخدمات التي قدمت دون االعتامد عىل املساعدات الخارجية لتغطيتها. ويف أحيان كثرية، 

شكلت األحزاب املقصودة نقطة استقطاب لألصوات املحتجة واملعرتضة، التي فقدت الثقة يف فتح.

رابعاً: تحول النظام السيايس الفلسطيني إىل نظام قائم عىل حزبني أساسيني، إذ باتت فتح هي الحزب املهيمن يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة، بينام تشكل حامس املعارضة الحقيقية الوحيدة. وقد قاد هذا الوضع إىل النتيجة املأساوية 

عىل القضية الفلسطينية واملتمثلة يف قيام حكومتني فلسطينيتني بعد حزيران 2007، حيث متركزت حكومة فتح يف 

الضفة الغربية وحكومة حامس يف قطاع غزة. 

203  Hilal, 2006. 
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متويل مشاريع تعزيز الدميقراطية: أولويات الفلسطينيني وأولويات الجهات املانحة 

كام ارشنا يف البداية، فإن التمويل الذي قدمه املانحون للمشاريع الرامية للرتويج للدميقراطية يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة، استهدفت مجاالت ثالث:

 الدعم واإلرشاف عىل االنتخابات الرئاسية والترشيعية والبلدية.1- 

 تعزيز املجتمع املدين وحقوق اإلنسان.2- 

 تعزيز الحكم الرشيد وبناء قدرات الدولة.3- 

أما نسبة التمويل املخصصة لكل مجال من هذه املجاالت فقد تفاوتت عىل مدار الخمسة عرش عاما املاضية حيث 

ارتبطت بفهم املمولني للدور الذي ميكن للمساعدات أن تلعبه يف وضع حد للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل تارًة، 

وتارًة بفهم الفلسطينيني وتحديدهم ألولوياتهم الوطنية. يف هذا السياق، ركزت القيادة الفلسطينية عىل هدف بناء 

التابعة لها )املؤسسات األمنية(. وقد اعتربت  العليا وما يرتافق مع ذلك من بناء مؤسساتها والقوة  سلطة الدولة 

الدولة الفلسطينية رمزا للتحرر الوطني الفلسطيني باعتبار أن ذلك ما تم التصويت عليه من قبل املجلس الوطني 

الفلسطيني يف العام 1988. إال أن القيادة الفلسطينية، وطبقة رجال األعامل، مل تعط دامئا اهتامما كافيا ألولوية إنهاء 

االحتالل قبل بناء الدولة أو ألولوية إعادة ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، بدل الرتكيز عىل السلطة الفلسطينية، 

باعتبار أن األوىل هي املمثل الرشعي السيايس الذي يوحد كافة الفلسطينيني.

االنتخابات 

الغربية وقطاع غزة، كاملجلس  اعترب دعم االنتخابات يف فلسطني واملؤسسات السياسية املنتخبة حديثا يف الضفة 

املانحة  الجهات  قامت  اإلطار،  هذا  يف  الفلسطينية.  الدولة  بناء  عملية  من  أساسياً  جزءاً  الفلسطيني،  الترشيعي 

باإلرشاف عىل االنتخابات الفلسطينية يف العام 1996 وقدمت التمويل الالزم لبناء املجلس الترشيعي الفلسطيني 

ومكتبته وكذلك تدريب الطاقم العامل فيه204، حيث اعتربت هذه االنتخابات قد وفرت الغطاء الرشعي للسلطة 

الفلسطينية الجديدة املنتخبة. إال أنها مل تلق باال لحقيقة أن النظام االنتخايب يحايب األحزاب السياسية الكربى، كفتح 

ويسحق األقليات واألحزاب الصغرية. فالنظام االنتخايب حد من إمكانية تشكيل حكومة ائتالفية حيث كثريا ما ينتقد 

مثل هذا النظام من قبل املحللني السياسيني كونه ال يتيح املجال أمام تطوير نظام سيايس فعال وإن كان أكرث متثيال. 

كام مل يتم االنتباه إىل املخاوف التي أعربت عنها كل من الجبهة الشعبية وحركة حامس حول املحدودية التي تتمتع 

بها مثل هذه االنتخابات يف ظل االحتالل وكونها تستثني الغالبية الفلسطينية يف الشتات.

وحالياً، ال يرص املمولون عىل إجراء االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية يف موعدها كام ينص عىل ذلك القانون 

األسايس الفلسطيني، أما السبب، فهو عدم رغبة الحكومة الفلسطينية ذاتها يف إجراء مثل هذه االنتخابات.

ورغم قيام الجهات املانحة باإلرشاف عىل االنتخابات الرئاسية واملحلية يف العام 2005، واالنتخابات الترشيعية يف 

العام 2006، وبالرغم من إقرارهم بشفافيتها، إال أنهم رفضوا النتائج التي أفرزتها العملية االنتخابية. عالوة عىل ذلك 

قاطعت الجهات املانحة السلطة الفلسطينية املنتخبة ومل متارس أي ضغط عىل إرسائيل ملنعها من اعتقال أعضاء 

204  Guilain Deneoux and Robert Springborg, Promoting Democracy and State Building in Palestine: Donors 

Assistance to the Palestinian Legislative Council, Saffron LMEW Papers on the Contemporary Middle East, 2005. 
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حامس املنتخبني والذي تسبب يف تعطيل عمل املجلس الترشيعي وفيام بعد تدمري العملية الدميقراطية بدل العمل 

العملية  النظرة إىل  اختلفوا معها يف  الذين  الفلسطينيني  املانحة تعاقب  الجهات  باتت  النهاية،  عىل حاميتها. ويف 

لسياسة  املعارضة  أصواتهم  ورفع  دميقراطي  بشكل  أنفسهم  عن  التعبري  حرية  لهم  تسهل  أن  من  بدالً  السلمية، 

الحكومة الفلسطينية وتعاطيها مع إرسائيل. من هنا، يبدو جلياً أن انتخابات العام 2006 ورد املجتمع الدويل عليها، 

تشري، إىل أن املساعدات اإلنسانية للفلسطينيني ال زالت محكومة بأجندة سياسية، مبعنى أن هذه املساعدات تهدف 

إنهاء  تلعب دورا يف  أن  بدال من  أمنها  التعريف اإلرسائييل ملفهوم  أوسلو وقبول  استمرار عملية سالم  إىل ضامن 

االحتالل والرتويج للمشاركة الدميقراطية. 

عىل مستوى األرقام 

التنمية  ميزانية  من  جزء  هي  للدميقراطية  الرتويج  ملشاريع  التمويل  أن  لنا  يتضح   ،2 و   1 الجدولني  إىل  بالنظر 

املخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يشكل التمويل املخصص لها ما قيمته 10 % من مجمل التمويل الذي 

قدمته الوكالة االمريكية للتنمية الدولية للضفة الغربية والقطاع يف الفرتة ما بني 1994- 2010. وقد تراوحت قيمة 

هذا التمويل بني 25- 40 مليون دوالر أمرييك سنوياً من قبل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وحوايل 1.2 مليون 

دوالر من قبل الوكالة الربيطانية للتنمية يف الفرتة ما بني 2005- 2011. إال أن هذه املبالغ تبقى متواضعة قياساً 

باملبالغ املخصصة للتنمية االقتصادية والتي شكلت ما قيمته 50 % من مجمل قيمة املساعدات لذات الفرتة. أما 

بني العامني 2006- 2008، فإن قيمتها وصلت ضعف قيمة املساعدات املخصصة للمعونات اإلنسانية من ضمن ما 

قدمته الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )جدول رقم 2(. وقد سجلت املساعدات اإلنسانية أعىل مستوياتها يف الفرتة 

2007- 2009 بعد فرض الجهات املانحة للمقاطعة عىل حكومة حامس املنتخبة والحرب اإلرسائيلية عىل قطاع غزة 

)جدول 1 و 2(.

إال أن تعريف املمولني ملفهوم الرتويج للدميقراطية يبقى مبهام ومضلال. ففي بعض الحاالت، يتم دمج هذه املشاريع 

مع مشاريع »دعم الدولة« كام يرى االتحاد األورويب والبنك الدويل )جدول 1 و 3(. أما الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية، فتميل إىل الفصل بني القضيتني بحيث توجه مساعدات الرتويج للدميقراطية صوب املجتمع املدين بينام 

مساعدات بناء الدولة فتوجه للمشاريع الحكومية مام يخلق من »املجتمع املدين« قوة معارضة »للحكومة«. وال 

تزال الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، تتعامل مع مشاريع دعم حقوق اإلنسان ومشاريع دعم الحكم باعتبارها 

تندرج ضمن ذات الفئة بالرغم من أن هناك بون شاسع بينهام. مشاريع الدميقراطية يف العادة تستهدف مؤسسات 

املجتمع املدين مبكوناته املختلفة )شباب، نساء، أطفال، فنون، إعالم... الخ( إىل جانب توجيهها صوب االنتخابات 

وبرامج تعليم الدميقراطية املنقذة من قبل املؤسسات العامة والخاصة. 

منهجا  يعكس  حكومتهم  محاسبة  اجل  من  الدميقراطية  املواطنني  وتعليم  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بني  فالخلط 

الحكومة  النهج يجسد دور  أن هذا  الدميقراطية. كام  تاريخيا وسياسيا ملفهوم  ميكانيكيا وفرديا وال يعكس فهام 

ويروج للفردانية يف املشاركة السياسية. فالفرد وليس املجموعة )الحزب، اتحاد العامل، اللجان الشعبية... الخ( هو 

وكيل الدميقراطية وحاميها دون األخذ بعني االعتبار أن الفرد الفلسطيني يبقى محكوما بالحدود التي يفرضها اتفاق 

أوسلو، ويبقى كذلك عرضة لقمع االحتالل اإلرسائييل، وال يستطيع عملياً أن ميارس حريته أو تحقيق الدميقراطية.
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حجم التمويل املخصص »لبناء الدولة« والذي يأيت عىل شكل دعم ملوازنة السلطة الفلسطينية والدعم املخصص 

لتعزيز سيطرة القانون والنظام )تطوير األجهزة األمنية( يشكل ما نسبته  30%- 50 % من قيمة التمويل الذي يقدمه 

الجهات  اكرب  الجهتني هام  الدولية مع اإلشارة إىل أن هاتني  للتنمية  الوكالة األمريكية  كل من االتحاد األورويب و 

املانحة للضفة الغربية وقطاع غزة. أما املثري يف األمر، فهو أن حجم التمويل املخصص لبناء الدولة يشكل ضعفني إىل 

ثالثة أضعاف التمويل املخصص لتعزيز الدميقراطية )جدول 1 و 2(.

الحكم الرشيد: إفراغ السياسة من محتواها 

لقد لقيت مسألة الحكم الرشيد اهتامما ملحوظا من قبل املمولني يف سياق مشاريع بناء الدولة يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة، وهي املشاريع التي التزمت بتنفيذها السلطة الفلسطينية وكذلك املجتمع الدويل. ومن املفيد اإلشارة 

هنا إىل أن مثل هذه املشاريع تتوافق متاما مع الرؤية التنموية املطروحة ضمن »ما بعد إجامع واشنطن«. وحتى 

العام 2002، ُصب التمويل يف هذا املجال باتجاه املؤسسات غري الحكومية يف الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبار أن 

هذه املؤسسات تشكل نظريا للحكومة والقاعدة لخلق مجتمع مدين حيوي وفاعل. يف هذا اإلطار، هدف التمويل 

إىل تحسني أداء املؤسسات غري الحكومية الفلسطينية يف مجال تطبيق التقنيات اإلدارية الحديثة وتعزيز مهنية هذه 

املؤسسات إىل جانب تعزيز دور الهيئات املرجعية لها يف مجال املساءلة وضامن الشفافية بافرتاض أن تعزيز »الحكم 

الرشيد« داخل مؤسسات املجتمع املدين ذاتها، سريفع من قدرتها عىل متثيل مصالح فئات مجتمعية مختلفة سواء 

تلك املهمشة أو التي ال تلق متثيال كافيا ضمن النظام السيايس املهيمن )النساء، الشباب، الفقراء يف املناطق النائية 

الواسطة واملحسوبية وغياب  انتشار  الدويل عن قلقه من  والالجئون يف املخيامت(. يف عام 1999 أعرب املجتمع 

العام شكل االتحاد األورويب فريقا  الفلسطينية. ويف نفس  السلطة  أداء مؤسسات  بها  امتاز  التي  املالية  الشفافية 

دوليا لتوثيق شكاوى الفلسطينيني بخصوص مامرسات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية يف مجاالت الفساد 

واملحسوبية وانتهاكات حقوق اإلنسان205. 

بالتايل، بات مفهوم الحكم جزءاً من مقاربة مبنية عىل أهمية دور الدولة يف دعم املجتمع وبناء الدولة الدميقراطية 

لخارطة  املتحدة  الواليات  طرح  ومع  خاص.  بشكل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  ويف  عام  بشكل  النامية  الدول  يف 

الطريق، لتحقيق السالم يف الرشق األوسط، يف العام 2002، باتت إسرتاتيجية تحقيق الحكم الرشيد تحتل مكانة بارزة 

عىل مستوى مفاهيمي وعىل مستوى التمويل كذلك. ومن هنا، برزت الدعوات إىل إقامة دولة فلسطينية بحدود 

الغربية وقطاع غزة مقابل توفري األمن واالستقرار إلرسائيل. كام طالبت خارطة الطريق بإصالح  مؤقتة يف الضفة 

بناء قوة رشطة فلسطينية مدربة من قبل  البنيوية واملالية. وكذلك  الناحيتني  الفلسطينية من  السلطة  مؤسسات 

الواليات املتحدة وإرسائيل إىل جانب تعزيز التنسيق األمني بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل تحت إرشاف الواليات 

املتحدة األمريكية. كام هدفت الخطة إىل خلق توازن بني مراكز القوة داخل النظام السيايس الفلسطيني، من خالل 

تقليل قوة الجهاز التنفيذي وتعزيز دور الربملان ودور رئيس الوزراء. ومع أن توجه املجتمع الدويل نحو تبني مرشوع 

بناء الدولة الفلسطينية شكل نجاحا للحركة الوطنية الفلسطينية، إال أن املساعدات التي تدفقت لتحقيق ذلك كانت 

خاضعة متاما لألولويات األمريكية واإلرسائيلية. وبالتايل أجهضت إمكانية نجاح هذا املرشوع خاصة وأنها مل تسع أوالً 

إلنهاء االحتالل وإجبار إرسائيل عىل االنصياع للقانون الدويل من اجل الوصول إىل إقامة الدولة الفلسطينية. وبدل 

205  Le More, International Assistance to the Palestinians after Oslo, pp. 157.
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من ذلك، فإن املشاريع املذكورة ركزت عىل مسئولية الفلسطينيني إلقامة نظام دميقراطي يف ظل وجود االستعامر206 

ومامرسة القمع بحق أبناء شعبهم، ومن بديهي القول أن تحقيق ذلك رضب من رضوب املستحيل.

أما خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية )2008- 2010( املطروحة من قبل حكومة فياض يف العام 2007، فتمثل 

أفضل متثيل لفهم السلطة الفلسطينية واملانحني للحكم الرشيد بالرغم من تواصل االنتهاكات اإلرسائيلية ومواصلة 

تجزئتها لألرايض والسكان الفلسطينيني. وحسب الخطة، فإن أهداف الحكومة الفلسطينية تتمثل يف: 

الحكم الرشيد، والذي تم تعريفه عىل انه فصل السلطات وإخضاع الحكومة للمساءلة واملحاسبة. . 1

دور . 2 تعزيز  وكذلك  عليها  الدميقراطي  واإلرشاف  األمنية  األجهزة  قدرات  تحسني  ويشمل  واألمان  األمن 

القانون والجهاز القضايئ.

زيادة االزدهار الوطني من خالل إنشاء نظام قانوين لضامن منو القطاعني العام والخاص.. 3

الصحية . 4 الخدمات  إىل  الوصول  للمواطنني  اجتامعية تضمن  تطبيق سياسة  املعيشة عرب  تحسني مستوى 

والتعليمية207.

بالتايل، فإن الخطة املذكورة تعزز مؤسسات االقتصاد النيوليربايل يف الضفة الغربية، وهو التوجه الذي يتبنى معايري 

الخاص  السوق والقطاع  إعفاء  األمن أهمية كربى. وتهدف كذلك إىل  االستثامر ويعطي  لتحفيز  اقتصادية صارمة 

من االلتزامات العامة ويف ذات الوقت، تطوير نظام قانوين تعتربه رضورياً لخلق بيئة مستقرة لالستثامر، وتثبت 

للمجتمع الدويل أن السلطة الفلسطينية هي املتحكم الفعيل باألمور االقتصادية والسياسية والوحيدة التي تتمتع 

بالقوة وتحتكر حق مامرستها، وبالتايل فإنها تستحق التحول إىل دولة.

يف هذا السياق، فإن خطة اإلصالح والتنمية املذكورة، تعترب أن الرشعية تتأت من تقديم منظومة جيدة من الخدمات 

للمواطنني وليس من خالل صناديق االقرتاع واملساءلة السياسية. ويرتدد مثل هذا الخطاب ضمن سياسة ومامرسات 

بعض الجهات منها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الربيطانية للتنمية ومشاريع البنك الدويل. من جانبها 

الفلسطينية  السلطة  وزارات  قدرات  لتعزيز  الدولية،  للتنمية  األمريكية  الوكالة  تقدمها  التي  املساعدات  تهدف 

ومؤسساتها يف مجال تقديم الخدمات للمواطنني سعيا منها ملساعدة السلطة عىل اإلعداد للتحول إىل دولة )الجدول 

رقم 7، مرشوع PACE(. ومتول دورات تهدف لتحسني إدارة األموال واملصادر املتاحة أمام هذه املؤسسات وتعزيز 

بني  ما  والتنسيق  التواصل  تعزيز  ذاته،  الوقت  ويف  أدائها  يف  الشفافية  اعتامد  وكذلك  أوساطها  يف  املساءلة  مبدأ 

مؤسسات السلطة الفلسطينية من جهة، ومؤسسات املجتمع املدين من األخرى208.  وعليه، فإن مشاريع تحقيق 

206 See among others Leila Farsakh, ”The Political Economy of Israeli Occupation: What is Colonial about it“, 

Electronic Journal of Middle Eastern Studies, No.8 Spring 2008, and Adam Hanieh, Development as Struggle: 

Confronting the Reality of Power in Palestine, paper presented at ”Development in the Occupied Palestin-

ian Territory: Critical Reflections on Current Practices and Opening the Space for Debating Alternative Ap-

proaches“ Workshop, Center for Development Studies, Birzeit University, Ramallah, Palestine, 23 June 2011. 

207 The Palestinian Authority, The Palestinian Reform and Development Plan 2008-2010, Ramallah, pp. 35-36. 

208  USAID, West Bank and Gaza, Democracy and Governance Projects at www.usaid.gov/wbg/dgo.html 

consulted March 10, 2012. 
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الحكم املحيل  لتطال مؤسسات  امتدت  الله، بل  السلطة يف مدينة رام  الرشيد، مل تستهدف فقط وزارات  الحكم 

 .)LDR والبلديات واملحافظات باعتبار أن ذلك هو السبيل األمثل لربط الحكومة بالجمهور )جدول رقم 7، مرشوع

كام أن هناك عدة مشاريع استهدفت الجهاز القضايئ، والذي التزمت خطة اإلصالح والتنمية بإصالحه واستهدفته 

مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  لتقويته209.

بلديات...(،  )وزارات،  حكومية  مؤسسة   55 عرب  تنفيذه  ويتم  أمرييك  دوالر  مليون   62 املرشوع  ميزانية  وتبلغ   

الفلسطينيني  نوعية حياة  بهدف »تحسني  الغربية وقطاع غزة  الضفة  إىل 65 مؤسسة مجتمع مدين، يف  باإلضافة 

وزيادة ثقتهم يف عملية السالم« )جدوال رقم 7، مرشوع الرشاكة املدنية(. ومن املثري هنا أن من ضمن املؤرشات 

التي تعتمدها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، للتدليل عىل نجاح املرشوع املذكور، »زيادة املساعدات اإلنسانية 

املتاحة للفلسطينيني يف قطاع غزة«، »حرية رشاء االحتياجات الغذائية والدوائية«، »وتوفري منح التمكني االجتامعي 

املشاركة  لقضية  عملياً  تتطرق  ال  الرشيد  الحكم  أن مشاريع  يدل عىل  الخليل ويف جنني«210، مام  واالقتصادي يف 

الدميقراطية واملساءلة، وبدال من ذلك، فإنها تسعى إلنتاج الرشعية تحت مسمى الشفافية، معتمدة يف ذلك عىل 

العمل عىل الحد من الفقر وليس العمل عىل املشاريع التنموية.

وبالرغم من أهمية مشاريع الحكم الرشيد يف توفري التدريب والتثقيف والتقنيات اإلدارية، إال أنها تبقى إشكالية. 

فقد أخفقت هذه املشاريع يف الرتويج للدميقراطية التي تبنتها منذ البداية، حيث جاء اإلخفاق عىل مستويات أربعة: 

بداية، قبلت هذه املشاريع باالحتالل والحصار املفروض عىل غزة كحقائق ومل تسع ملقاومتها. ورغم االستثامر يف 

الجهاز القضايئ ويف مجال تعزيز سيادة القانون، إال أنها تقف صامتة أمام املامرسات اإلرسائيلية وانتهاكات االحتالل 

لحق الفلسطينيني يف حرية الحركة وإعاقتها لعمل املؤسسة الترشيعية الفلسطينية بعد انتخابات العام 2006. وال 

يبدو أن مرشوع الرشاكة املجتمعية املذكور، قد روج فعال للدميقراطية كونه قد تحول إىل وسيلة لتقديم املساعدات 

اإلنسانية لألطفال الفلسطينيني بعد عملية الرصاص املصبوب اإلرسائيلية. بالتايل، فإن مشاريع الحكم الرشيد تحولت 

عمليا إىل مشاريع تساهم يف الحفاظ عىل عملية السالم املرتنحة، بدل أن تكون مشاريعاً إلنهاء االحتالل.

الكبرية يف  الفلسطينية. فبالرغم من االستثامرات  السلطة  الرشيد يف تعزيز شفافية  الحكم  ثانياً، فشلت مشاريع   

الجهاز القضايئ وتحسني الشفافية املالية يف عمل وزارات السلطة، إال أن النظام السيايس الفلسطيني مل يصل ملرحلة 

الفصل بني السلطات، بل أدت إىل تعزيز سيطرة الجهاز التنفيذي )رئييس الوزراء والسلطة( عىل مقاليد األمور، تاركة 

العديد  ويشري  القضائية.  املحاكم  قرارات  وتجاهل  الترشيعي  املجلس  تجميد  بفعل  مشلولة  الترشيعية  املؤسسة 

من الخرباء إىل أن ما يجري ليس بناًء للمؤسسات بقدر ما هو عملية املحافظة عىل املؤسسات واإلجراءات النافذة 

لخدمة مصالح الجهات التنفيذية211.

209  USAID, West Bank and Gaza, Democracy and Governance Projects at www.usaid.gov/wbg/dgo.html 

consulted March 10, 2012. 

210  USAID Democracy and Governance Program, Civic Engagement Program Project Profile at http://www.

usaid.gov/wbg/misc/DGO-CEP %20fact %20sheet.pdf 

211  Nathan Brown, ”Are Palestinians Building a State?“ Commentary for Carnegie Endowment for Interna-

tional Peace, July 1, 2010: 5-6. http://carnegieendowment.org/2010/07/01/are-palestinians-building-state/1du.
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ثالثاً، املشاريع املشار إليها محكومة بفهم نيوليربايل للتنمية والدميقراطية، وهي بالتايل تسعى لتفريغ املجتمع من 

مضمونه السيايس بدالً من العمل عىل متكينه. فمن خالل العمل عىل تعزيز الشفافية ومبدأ املساءلة يف مؤسسات 

السلطة الفلسطينية، تحاول مشاريع الحكم الرشيد التي تنفذها السلطة، أن تعطي املجال للمجتمع املدين لينشط، 

ولكن ليس بالرضورة أن يشكل نداً ورشيكاً سياسياً قادراً عىل انتقاد الواقع السيايس القائم، سواء ما يفرضه االحتالل 

حيال  رأيه وسخطه  عن  التعبري  يف  للجمهور  املجال  إعطاء  يف  تساهم  املشاريع  فهذه  نفسها.  السلطة  تفرضه  أو 

مامرسات البريوقراطية والفساد، ولكن ليس العمل عىل تحدي السلطة وانتقادها خاصة يف ظل اعتامد الجمهور 

عىل السلطة اقتصاديا بشكل كامل، سواء من خالل املساعدات أو من خالل االنخراط بالعمل يف القطاع العام. كام 

أن االحتالل فرض قيوده عىل الحيز السيايس املتاح أمام السلطة الفلسطينية إذ انشغل الفلسطينيون يف البحث عن 

قوت عيشهم بدالً من أن يكونوا يف وضع اقتصادي مستقر يسمح لهم مبشاركة سياسية فعالة. فمعاهدة أوسلو 

املياه  السيطرة عىل مصادر  أو  الجمركية،  التعرفة  أو تحديد  بنك مركزي،  إنشاء  الفلسطيني من  االقتصاد  حرمت 

واملوارد الطبيعية، وهي العنارص املركزية الالزمة ألي سياسة اقتصادية مستقلة وبناءة. فقد منح االحتالل السلطة 

إىل  أصال  النيوليربالية  مبادئ  تدعو  والتي  العامة  النفقات  مجال  يف  وخاصة  محدودة  مالية  خيارات  الفلسطينية 

تقييدها. وهذا بدوره أدى بالسلطة لرفع قيمة الرضائب املحلية للحد من العجز يف املوازنة العامة، مام اضعف 

القدرة الرشائية للمواطنني، واثر سلبا عىل انخراطهم يف السياسة. فقد بات املواطنون غارقون أكرث يف البحث عن 

فرص العمل أو فهم األسباب التي تضطرهم لدفع الرضائب، وال يجدون رداً لشكواهم عندما يرفعون أصواتهم، إال 

باجابتهم أن هذا خطأ االحتالل ال خطأ السلطة كام وصف الخالدي وسمور خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية 

والطبيعة  السياسة،  الهروب من  الرغبة يف  املحايدة يعرب عن  املفردات  الرشيد: »استخدام  الحكم  بوعود  واإليفاء 

السياسية للمسألة الفلسطينية. برنامج الدولة يقوي فكرة قبول املواطنني لالحتالل لكن دون حرمانهم من فوائد 

عدة منها: تعليم ليربايل، مؤسسات تتعامل مع املستثمرين بإيجابية، وخدمات ترفيهية للطبقة الوسطى منها توفر 

الفنادق الفخمة« 212.

وأخريا، وليس آخرا، فإن مشاريع الحكم الرشيد تقود إىل كبح جامح مرشوع التحرر الوطني الفلسطيني. فمن خالل 

الرتكيز عىل السلطة الفلسطينية وليس عىل منظمة التحرير ورفض نتائج العملية الدميقراطية الفلسطينية ورفض 

التعامل مع حامس وغريها من األحزاب السياسية، فإن مشاريع الحكم الرشيد تعترب أن الفلسطينيني هم فقط أولئك 

املقيمون يف الضفة الغربية وال يشمل التعريف )دامئا( الفلسطينيني املقيمني يف غزة أو الالجئني يف سوريا ولبنان 

واألردن. وعليه، فإن املشاريع املذكورة تزيد من حالة التشتيت والتجزئة املفروضة عىل الفلسطينيني بدل احرتام 

رغبتهم يف الوحدة. ومن خالل الرتكيز عىل بناء الدولة بالرغم من استمرار االحتالل وعدم إخضاع إرسائيل للمحاسبة، 

تم اختزال املرشوع الوطني الفلسطيني مبفهوم »بناء الدولة«. ومع  أن إقامة دولة فلسطينية يف الضفة الغربية 

وقطاع غزة، يلقى إجامعا وطنيا فلسطينيا، إال أن املحاوالت الرامية إلقامتها بالرغم من بقاء االحتالل، ال تؤدي فقط 

إىل »تهميش« الفكرة وإفراغها من قيمتها، بل أيضا يؤدي إىل تعميق االنقسام والتجزئة بني الفلسطينيني. بالتايل، 

تبدو فكرة تحديث وتطوير مؤسسات السلطة الفلسطينية، عملية مستحيلة إن مل تكن بال جدوى إذا مل يأخذ املرء 

املاضية، برزت يف املجتمع  العرشين سنة  العملية. فعىل مدار  املكتسبة من وراء مثل هذه  املنافع  االعتبار  بعني 

212  Raja Khalidi and Sobhi Samour, ”Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and The Remaking 

of the Palestinian National Movement“, Journal of Palestine Studies, 158, no.2, 2011.
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مبشاريع  ارتبطت  والتي   ، املهنية  الحكومية  غري  املؤسسات  من  مكونة  املنتفعني  من  جديدة  طبقة  الفلسطيني 

السلطة النيوليربالية لتحرير االقتصاد. وإذا ما أخذنا بعني االعتبار املقارنة بني هذه الفئة من أصحاب االمتيازات، 

الفلسطينية  األرايض  خارج  أو  داخل  سواء  واإلقصاء،  والبطالة  الفقر  تعاين  والتي  الشعب  من  العظمى  والغالبية 

املحتلة، فإن الخالصة التي نخرج بها أن هذه املشاريع، ليست فقط »ال دميقراطية« بل أيضا لها انعكاسات اقتصادية 

واجتامعية غاية يف اإلشكال. 

استهداف املجتمع املدين 

اعتمدت مشاريع الرتويج للدميقراطية التي تبناها املمولون يف فلسطني بالعمل عىل املستوى الشعبي أيضاً، حيث تم 

الرتكيز عىل مجموعات محددة من املجتمع املدين. أما الهدف املعلن لهذه املشاريع فكان متكني املجموعات املهمشة 

أو الصامتة مبعنى تعزيز قدراتها عىل التعبري عن احتياجاتها والدفاع عن حقوقها واالنخراط الكامل يف عملية بناء 

الدولة الفلسطينية الدميقراطية. وكام يتضح من الجدول رقم 5، فإن جزءاً كبريا من مساعدات املمولني تذهب باتجاه 

مجموعات حقوق اإلنسان )32 مرشوعا(. وهذه املجموعات تضم املؤسسات غري الحكومية التي تعنى برفع التقارير 

حول انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز دور القانون وكذلك حامية حقوق املواطنني. وقد حظي الشباب واألطفال 

بأهمية متزايدة يف هذا املجال إىل جانب الرتكيز عىل النساء حيث يتم العمل عىل قضية حقوق اإلنسان والرتبية 

الدميقراطية يف أوساط هاتني الفئتني )الجدولني 5، 6(. وكان اإلعالم أيضا من ضمن القطاعات املستهدفة بشكل كبري 

عرب مشاريع الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واالتحاد األورويب حيث اعترب اإلعالم الوسيلة املناسبة لخلق »الحوار 

.)EPIM ما بني السلطة الفلسطينية والرأي العام الفلسطيني« )انظر/ي جدول رقم 7، مرشوع

باألولوية يف  املرأة  املثال، حظيت مؤسسات  انتقائية، فعىل سبيل  أيضا  كانت  املدين  للمجتمع  املساعدات  أن  إال 

التمويل، إال أن الجزء األكرب من هذا التمويل ذهب إىل عدد محدود من املؤسسات خاصة تلك التي تصنف بأنها 

ذات مهنية متقدمة وقادرة عىل تلبية متطلبات املمولني والعمل ضمن معايريهم213. يف هذا السياق، فإن املساعدات 

الغريب وبالتايل  التي أتقنت مخاطبة املجتمع  لعبت دورا يف رضب إسفني بني مؤسسات املجتمع املدين، بني تلك 

باتت قادرة عىل تجنيد التمويل منه، وتلك التي بقيت غارقة يف العمل مع القاعدة الشعبية وتعاين من شح التمويل 

استفادت  وقد  للممولني.  بالنسبة  مقنع  بشكل  علامنية  ليست  أنها  أو  كافية  غري  االنجليزية  يف  قدراتها  ألن  إما 

تلقت  حيث  وثيق  بشكل  الدولية  باملساعدات  مرتبطة  وباتت  الحالة  هذه  من  باملهنية  تتمتع  التي  املؤسسات 

الطواقم العاملة فيها رواتب مرتفعة ومتكنت من توسيع نطاق عملها وكذلك أحدثت تغيريا حتى يف منط االستهالك 

الفلسطيني. من هنا، نجد أن املساعدات لعبت دورا يف زيادة الفوارق الطبقية يف املجتمع الفلسطيني بدل العمل 

الفلسطيني وجاءت  الفروقات الطبقية يف املجتمع  التي لعب االحتالل دورا يف تعزيز  اللحظة  عىل الحد منها يف 

مشاريع النيوليربالية التي نفذتها السلطة الفلسطينية لتزيد من هذه الفروقات. وقد انخرطت بعض املؤسسات غري 

الحكومية الفلسطينية يف هذه العملية جنبا إىل جنب مع املؤسسات املانحة حيث أصبح كال الطرفني )مؤسسات 

املانحني واملؤسسات املحلية املقصودة( مقيدة يف حدود ما فرضته عملية سالم أوسلو والتي حدت من آفاق أي عمل 

جدي قادر عىل إنهاء االحتالل.

213  Rima Hammami, ”NGOS: The Professionalization of Politics“, Race and Class, vol. 37, no.2 pp. 51-63 and 

Challand, Palestinian Civil Society. 
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وبالرغم من األهمية الواضحة الستهداف املجموعات املهمشة وتوفري الحيز لها للمشاركة يف النقاش وتلقي التدريب، 

إال أن مشاريع الرتويج للدميقراطية تبقى إشكالية يف مجاالت أربع. أوال، دفع الفلسطينيني إىل االنتفاع من السلطة 

الفلسطينية مقابل منحها الرشعية بدال من تحديها. 

بالتايل تهدف مشاريع الرشاكة املدنية ))Participatory القامة حوار مع السلطة واملمولني الغربيني وكذلك اإلقرار 

الوكالة  تعريف  خالل  من  واضحا  يبدو  وهذا  املشاريع.  هذه  يف  لالنخراط  املؤهلة  للمؤسسات  املمولني  مبعايري 

األمريكية للتنمية الدولية للمعايري املطلوبة للمؤسسات التي ستنخرط يف مشاريع الرشاكة املدنية والذي وفر ما 

يقرب من 161 منحة ملا مجموعه 75 مؤسسة مدنية فلسطينية:

“إلعادة انخراط املجتمع الفلسطيني يف عملية صنع القرار داخل السلطة الفلسطينية، مراقبة ومتابعة أداء مؤسسات 

الحكومة والسلطة، وكذلك االنخراط يف السياق العام للمجتمع لضامن خلق حوار دميقراطي جدي وحقيقي بني 

الحكومة واملواطنني حول مستقبل الدولة. وسيقوم املرشوع بتوفري املساعدة التقنية ملؤسسات املجتمع املدين عرب 

مختلف مراحل العمل إلتاحة املجال لها لتبني واستخدام املامرسات الدميقراطية وحشد الرأي العام الداعم وإدارة 

البيئة الخارجية بشكل أكرث فعالية”214.

بني  ما  عالقة  وليس  والسلطة  الفرد  بني  ما  عالقة  لخلق  يسعى  املجتمعية  الرشاكة  مرشوع  فإن  اإلطار،  هذا  يف 

املؤسسات املجتمعية وهذه السلطة. وبالرغم من أن هذه املشاريع تعهدت »بتعليم الفلسطينيني تقنيات مراقبة 

أداء مؤسسات الحكومة« وكذلك »خلق حوار دميقراطي بني الحكومة واملواطنني«، إال أن املعطيات الواردة يف جدول 

رقم 7 وكذلك النص املقتبس أعاله، تثبت أن الحوار املنشود، يقوم عىل مستوى فردي ال جامعي. فال دور لألحزاب 

املشاريع  فهذه  السلطة.  مع  حوار جامعي  خلق  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  أو  العاملية  النقابات  أو  السياسية 

ببساطة تسعى لخلق »مجموعة من األفراد املدربني« للعمل عىل محاسبة السلطة عىل مامرساتها كل عىل طريقته 

الخاصة. بعبارٍة أخرى، فإن الحوار مع السلطة يجري خارج أطر العمل السيايس )الربملان وصناديق االقرتاع وما إىل 

ذلك(. وهذا بحد ذاته يخلق إشكالية كون املجتمع الفلسطيني مجتمعاً سياسياً نشطاً، عرب يف أكرث من مجال عن 

نقده التفاقيات أوسلو وكذلك للسلطة الفلسطينية وطالب بالتعددية السياسية.

 ثانياً: مشاريع الرتويج للدميقراطية تستثني عددا من عنارص املجتمع املدين من عملها. فبالرغم من أهمية استهداف 

الشباب والنساء باعتبارها من املجموعات التي تتعرض لإلقصاء، إال أن إعطاءها أولوية يجب أن ال يتم عىل حساب 

مجموعات أخرى كالعامل واالتحادات العاملية والجمعيات الخريية باعتبار أن هذه الجهات منخرطة مبارشة يف 

عملية بناء املجتمع. باإلضافة إىل ذلك، فإن املمولني، وحتى يف أوساط الفئات التي تعطى األولوية كالنساء والشباب، 

يستثنون بعض املجموعات من تلك املقربة من حامس أو املؤسسات املصنفة منظامت إرهابية. وهذا بحد ذاته 

ليس  اإلسالمية  املؤسسات  العديد من هذه  وتنموية كون  نظر متكينية  املشاكل من وجهة  العديد من  إىل  يقود 

بارتباط سيايس أو مايل مع حامس215. فمن خالل استثناء القطاع اإلسالمي كامال والذي نشط عىل مدار سنني يف 

مجال بناء املجتمع والوصول إىل كافة مكونات املجتمع املدين، فإن الجهات املانحة تستثني نصف، إن مل يكن أكرث، 

214  USAID Democracy and Governance Program, Civic Participation Program Project Profile at http://

www.usaid.gov/wbg/misc/DGO-CPP %20fact %20sheet.pdf. 

215  Sara Roy, Hamas and Civil Society: Engaging the Islamist Social Sector, Princeton: Princeton University 

Press, 2011. 
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املجتمع من التمثيل أو تلقي التمويل. كام أن استثناء أو اختيار أي مؤسسة، عملية يتم من خالل املمولني  وحدهم 

وهذه العملية بحد ذاتها ليست دميقراطية أبدا، هذا من جهة، ومن الجهة األخرى، فإنها منحازة سياسيا لجهات 

الرشكاء  هم  ومن  السالم  لعملية  الغريب  بالفهم  محكومة  تبقى  املانحني  مساعدات  أن  عىل  يدلل  وهذا  محددة. 

املؤهلون للمشاركة.

ثالثا، املشاريع املذكورة التي استهدفت املجتمع املدين هدفت إىل إطفاء الرشعية عىل عملية سالم أوسلو بدال من 

العمل عىل تحدي هذه العملية وانتقادها. فام يقرب من نصف مشاريع املجتمع املدين التي مولت من قبل الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، وجهت صوب الرتويج لثقافة السالم مع اإلرسائيليني وبالتايل تدفع باتجاه سياسة التطبيع 

)انظر/ي الجدول رقم 6(. أما الوسائل التي اعتمدت لتحقيق ذلك، فشملت محطة إذاعية، برنامج تعليم اإلعالم 

املريئ، التدريب عىل التعايش السلمي، فرق كرة سلة فلسطينية إرسائيلية مشرتكة أو فرق التوعية البيئية املشرتكة. 

ويف الوقت الذي تهدف فيه بعض هذه املشاريع للرتويج لحل النزاع والحد من العنف يف غزة عرب مامرسة الرياضة 

واملتمثلة يف  والرصاع  العنف  لهذا  الحقيقية  الجذور  تتجاهل  فإنها  والشباب،  األطفال  أوساط  يف  واللعب، خاصة 

مواصلة القمع واالضطهاد اإلرسائييل انظر/ ي الجدول رقم 6، مرشوع CMM وبالنسبة لغالبية الفلسطينيني، فإن 

هذه املشاريع تشكل عقبة يف وجه تحقيق السالم، ال وسيلة له كونها تعفي إرسائيل من مسئوليتها كدولة متارس 

االحتالل. كام يرفض مجتمع املانحني اإلصغاء أو قبول موقف الفلسطينيني ورؤيتهم لعملية سالم أوسلو وتوجهات 

املجتمع لتعزيز مقاومة االحتالل. فعىل سبيل املثال، فإن مشاريع الرتويج للسالم، تتناقض مع توجهات مؤسسات 

املجتمع املدين الفلسطيني حيث أن هناك ما يزيد عن 170 مؤسسة يف الضفة الغربية وقطاع غزة منضوية ضمن 

إطار حملة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها، وهي الحملة التي انطلقت يف العام 

2005. وقد حظيت هذه الحملة باملؤازرة سواء داخل أو خارج األرايض املحتلة، إال أن الجهات املانحة استمرت يف 

تجاهلها ملبادئها خاصة أنها تختلف مع أهداف عملية سالم أوسلو وترفض سياسة التطبيع216.

القبول  من  بدال  الفلسطيني  املدين  املجتمع  مؤسسات  أنشطة  وتنفيذ  محتوى  تقرير  يف  املانحون  يتدخل  رابعاً: 

باستقاللية هذه املؤسسات وأنظمته الداخلية التي تحدد األنشطة التي تناسبها. العديد من املشاريع تنفذ تحت 

شعار الرغبة »تعليم الدميقراطية« أو »التطور املؤسيس للمجتمع املدين« )انظر/ ي الجدول رقم6(، بغية تحسني 

بنية العمل الداخلية يف بعض املؤسسات غري الحكومية. والهدف يكمن يف الرغبة يف تعزيز شفافية عملية صنع 

القرار ودمج كافة أفراد املؤسسة يف هذه العملية. بالتايل، فإن الجهات املانحة تقرر ملؤسسات املجتمع املدين مفهوم 

الدميقراطية بدل االستامع إىل تعريف هذه املؤسسات ذاتها لطبيعة العالقات بني مكوناتها وأفرادها. وهذا يشكل 

تجاهال لطبيعة التنوع التي متيز املجتمع الفلسطيني وتجاهال للتعددية املؤسساتية التاريخية املعروفة يف أوساط 

الفلسطينيني. ومرة أخرى، فإن استثناء قطاع املؤسسات اإلسالمية كرد عىل موقف حامس الرافض لالعرتاف بإرسائيل، 

يشكل مشكلة إضافية كونه فشل يف اإلقرار بوجود بنى دميقراطية داخل التيار اإلسالمي، سواء عىل مستوى حامس 

ذاتها، أو العديد من الجمعيات الخريية اإلسالمية والتي ال عالقة لحامس بإدارتها ال من قريب وال من بعيد217. 

216  European donors apply at times only boycott of Israeli products from the settlements 

217  Roy, Hamas and Civil Society, ch.4 and 5.
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أن  إال  الدميقراطية،  متارس  ال  الفلسطينية  الحكومية  غري  املؤسسات  من  العديد  أن  فيه،  شك  ال  ومام  انه،  ومع 

الدميقراطية  أشار راف كارمن، مشاريع  املانحة. وكام  الجهات  املجتمع وليست مسئولية  محاسبتها هي مسئولية 

والتنمية التشاركية التي يطرحها املمولون، تؤدي إىل فصل السكان األصليني عن منط املشاركة السياسية الذي اعتادوا 

عليه وتدفعهم لالنخراط يف مشاريع صممت من قبل جهات خارج إطار وكاالتهم. وبالتايل، فإن هذه املشاريع تقود 

يف النهاية إىل خلق آليات سيطرة اجتامعية جديدة بدال من العمل عىل تحرير املواطنني ومتكينهم218.

الخالصة والتوصيات 

الوقت  ويف  لها.  تبنته هدفا  الذي  التمكني  تحقق  مل  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  للدميقراطية يف  الرتويج  مشاريع 

لتعلم  توفريها فرصة  إىل  وإضافة  الحوار  للمشاركة يف  للفلسطينيني  الكايف  الحيز  املشاريع  فيه هذه  الذي وفرت 

لألطفال،  والدواء  الغذاء  املشاريع مصادر  الذي وفرت هذه  الوقت  املالية، ويف  املساءلة  التقنية وتعزيز  املهارات 

سواء املحارصين يف غزة أو الذين عزلهم جدار الفصل يف الضفة الغربية، إال أنها مل تنجح دامئا يف متكني الفلسطينيني 

سياسياَ. أما السبب، فيكمن يف حقيقة أن هذه املشاريع سعت لتعزيز رشعية السلطة الفلسطينية بدالً من إتاحة 

املجال أمام الجمهور الفلسطيني لتحدي هيمنة السلطة أو انتقاد تعريفها ملرشوع التحرر الوطني الفلسطيني. كام 

أن هذه املشاريع مل تعط االهتامم الكايف للمؤسسات املركزية الالزمة ألي نظام دميقراطي وتحديدا الربملان، انتظام 

االنتخابات، واألحزاب السياسية وغري ذلك. كام أنها بقيت محكومة لسلسلة من االفرتاضات التي تضعها النيوليربالية 

حيث الفرد، وليس املؤسسة، هو محور عملية التنمية واملشاركة السياسية باعتبار أن مصالح الفرد يكفلها االزدهار 

االقتصادي الناجم عن السوق الحر. بالتايل، فإن الخطر يكمن يف إمكانية أن تعزز هذه التوجهات وجود االحتالل 

بدال من تهيئة الظروف للتحرر الوطني وتكثيف السلطة بدال من متكني القنوات الناقدة لها.

 كام وال بد للجهات املانحة من التحديد فيام إذا كانت معنية بالرتويج للدميقراطية أو بالحفاظ عىل رؤيتها الخاصة 

ملفهوم السالم. وإذا ما كانت الدميقراطية والتمكني هام اللتني تحتالن االهتامم األول بدال من السالم مع إرسائيل 

والحفاظ عىل وجود السلطة، بالتايل فال بد من تغيري املنهجية التي تعتمدها مشاريع الرتويج للدميقراطية املذكورة. 

فاملجتمع الفلسطيني مجتمع حي والعمل السيايس واملعارضة تشكالن جزءاً أصيالً من تاريخ هذا الشعب. ومن 

األمثلة الرصيحة عىل انخراط املؤسسات الفلسطينية يف قضايا املجتمع الفلسطيني واحتياجاته، حملة املجتمع املدين 

ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها، حمالت شبكة املنظامت األهلية، وكذلك حملة أوقفوا الجدار وغريها من 

حمالت املؤسسات ذات القاعدة الشعبية. وهذه األنشطة تحتاج للحيز الكايف لرفع مطالبها عاليا، كام أنها تحتاج 

للدعم املناسب. وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أن املؤسسات الدولية تنفذ مشاريعها من خالل الوزارات ومؤسسات 

الحكم املحيل ومؤسسات املجتمع املدين املحلية، فبالتايل يصبح من الرضوري اخذ احتياجات الجمهور، كام يعرب 

عنها بنفسه، بعني االعتبار، أي أن يتم احرتام هذه االحتياجات كام يعرب عنها أصحابها، ال كام تحددها أولويات 

السلطة الفلسطينية واملانحون )أو تحرفها عن مسارها الحقيقي(.

الفلسطينية واملؤسسات املجتمعية بحاجة ألن تكون أكرث حزما يف  يف ذات الوقت، فإن املنظامت غري الحكومية 

مواقفها ومطالبها. كام أن هذه املؤسسات تحتاج لتوحيد جهودها املحلية من اجل تحديد أولوياتها يف التمويل 

هنا إلطالق حوار  امللحة  الحاجة  تربز  بالتايل،  األولويات.  مع هذه  تتفق  ال  التي  للمشاريع  رفضها  عن  تعرب  وان 

218  Raff Carmen, Autonomous Development: Humanizing the Landscape: An Excursion into Radical Think-

ing and Practice, London: Zed Books, 1996, pp.44. 
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موسع مع املجتمع الفلسطيني لتحديد األولويات الوطنية الفلسطينية بعد فشل عملية سالم أوسلو يف خلق الدولة 

الفلسطينية عىل ارض الواقع. فمنظامت املجتمع املدين الفلسطينية وكذلك األحزاب السياسية، تحتاج للعمل عىل 

توحيد القيادة الفلسطينية وحامية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كام تحتاج هذه الجهات إىل العمل عىل إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد خطابها ملجتمع املانحني 

الوطنية  الحقوق  الفلسطينية ووسائلها إلنهاء االحتالل وحامية  الوطنية  الدوليني لضامن احرتام أولويات املقاومة 

الفلسطينية املعرتف بها عامليا.

أما بالنسبة ملشاريع تسويق الدميقراطية، ومن اجل ضامن نجاحها املستقبيل يف تناول الهم الفلسطيني يف التحرر 

الوطني ومتكني الفلسطينيني من تحقيق أهدافهم الوطنية، فعليها:

الغربية وقطاع غزة. فليس . 1 الضفة  املقيمني يف  العمل عىل  اقتصار  الفلسطينيني وعدم  استهداف كافة 

الالجئون  أخذ  بل  فقط،  كان  مهام  للفلسطينيني  الدميقراطي  الخيار  احرتام  املمولني  من  املطلوب 

الفلسطينيون أينام تواجدوا بعني االعتبار كون هذه الفئة تشكل جزءاً من الشعب الفلسطيني. كام ال بد 

للممولني من التعامل مع منظمة التحرير كونها متثل الفلسطينيني أينام تواجدوا.

تسويق . 2 مشاريع  فإن  بالتايل،  للدميقراطية.  إلزامي  رشط  وجودها  كون  السياسية  املؤسسات  متكني 

التحرير  منظمة  إحياء  الفلسطيني،  الترشيعي  املجلس  تفعيل  إعادة  عىل  تركز  أن  يجب  الدميقراطية 

الفلسطينية، تشجيع النقابات واالتحادات العاملية لحامية الحقوق القانونية للعامل، وإعطاء املساحة 

الكافية لألحزاب السياسية لتامرس حقها يف التنظيم وتعبئة الجامهري للقضايا الوطنية.

يجب أن يتوقف املمولون عن التمييز بني املؤسسات، مبعنى استغالل القوة التي بني أيديهم لتمويل . 3

أو إقصاء املؤسسات عىل هواهم. وعىل املمولني قبول التنوع والوضع املركب للمؤسسات االجتامعية 

اإلسالمية بدل إقصاء هذه املؤسسات وكذلك دمج كافة املؤسسات يف إطار الرؤية البديلة للعمل التنموي 

سواء كانت يسارية أو غريها.

متكني املقاومة الفلسطينية املناهضة لالحتالل بدل العمل عىل تفكيك املجتمع الفلسطيني ومكوناته تحت مسمى 

تحقيق الحكم الرشيد. أما مرشوع الدولة الفلسطينية وكام تطرحه السلطة بدعم من املجتمع الدويل ال ميكن أن 

يحقق التحرر الوطني الفلسطيني ضمن استمرار االحتالل، كام أن هذه املشاريع ال ميكنها أن تضع حدا لالنقسام 

والتجزئة التي يعيشها الفلسطينيون. أما املقاومة املدنية الفلسطينية الرامية إىل إخضاع إرسائيل للمحاسبة حسب 

القانون الدويل، فيمكن أن تحقق نجاحا مميزا يف هذا السياق. فاملجتمع املدين الفلسطيني يتمتع بتجربة كبرية 

يف مجال املشاركة املدنية يف مقاومة االحتالل، سواء داخل أو خارج املناطق املحتلة. ومن األمثلة الواضحة يف هذا 

املجال، الحملة التي أطلقتها، يف العام 2005، ما يزيد عن 170 من املؤسسات غري الحكومية واملنظامت املجتمعية 

ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها وكذلك املظاهرات األسبوعية املناهضة للجدار 

والتي تتم مبشاركة عدد كبري من املؤسسات غري الحكومية. وتشكل األمثلة السابقة أحدث أشكال املقاومة السلمية 

املعتمدة يف فلسطني مؤخرا حيث أن منهجية هذه املقاومة تتفق مع القانون الدويل ويف الوقت عينه، فإنها تعرب عن 

احتياجات ورغبات الجامهري الفلسطينية. وهذه األنشطة، تحتاج بالرضورة إىل الدعم لتجنب بقائها ضمن حدود 

املبادرات الفردية.
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وطاملا بقي االحتالل واستمرت االنتهاكات اإلرسائيلية للقانون الدويل دون محاسبة، فمن األرجح أن يبقى املجتمع 

من خالل  املستهدفني  متكني  إىل  تقود  أن  للمساعدات  ميكن  وال  الخارجية.  املساعدات  عىل  معتمدا  الفلسطيني 

جعلهم يعتمدون يف معيشتهم عىل املساعدات أو من خالل تنكرها لحقهم السيايس وحقهم يف املقاومة. كام ال 

بد من احرتام سيادة املجتمع املدين واستقالله وليس دفعه لالعتامد عىل مساعدات املمولني املحكومة باألجندة 

فاالعتامد عىل  نستمر دون مساعدات.  تجعلنا  التي  باملساعدات  نرحب  “نحن  كارمن:  راف  قال  السياسية. وكام 

املساعدات ال يسمح لنا بتنظيم صفوفنا كونها تدفعنا إىل حالة من االستعباد وتفقدنا الشعور باملسئولية”219. 

 

جدول 1: حجم متويل الوكالة االمريكية للتنمية الدولية، الوكالة الربيطانية للتنمية واالتحاد االورويب 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 1994-2011 )باملاليني والنسب املئوية(. 

الوكالة األمريكية للتنمية 
              USAID الدولية

1994-2010

الوكالة الربيطانية للتنمية
DFID

2005-2011

االتحاد االورويب
                   EU Aid

2000-2003

الدميقراطية )حقوق 
االنسان والحوكمة(

   $374,994,996
)% 10.82(

£900,000
)% 0.56(

القطاعات االقتصادية 
)التنمية االقتصادية، 

الصحة، التعليم، 
الخدمات االجتامعية(

   $1,956,408,398
)% 56.45(

£143,058,776
)% 89(

€316,850,000
)% 34(

الدولة )املوازنة العامة/
السالم واألمن(

    $890,000,000
)% 25.68(

           £5,895,518
)% 3.66(

€286,640,000
)% 30.78(

املساعدات االنسانية 
والطارئة

     $185,586,207
)% 5.35(

            £10,826,189
)% 6.73(

€ 27,700,000 
1 )% 35.19(

US$ 3,465,341,567£160,680,483€ 931,190,000املجموع

مالحظات : مجموع ال USAID بني عامي 2006 و 2010 كان 2,144.4 مليون دوالر: 

http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2006&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_Planned

219  Raff Carmen, Autonomous Development, page 88. 
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املصادر: 
	 USAID, West Bank and Gaza Program Budget, Historical budget by sector )1994-2010( http://www.usaid.gov/

wbg/aboutUs.html
	 UKAID, data collected and calculated from DFID.gov.uk found on http://projects.dfid.gov.uk/Default.

aspx?countrySelect=WB- occupied %20Palestinian %20Territories
	 Commission of the European communities, Commission staff working paper, European neighborhood policy, 

Country Report, Palestinian Authority of the West Bank and Gaza strip, 2004/Community Assistance 2000-
2003, p. 4 http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/pa_enp_country_report_2004_en.pd

جدول 2: مشاريع الوكالة االمريكية للتنمية الدولية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 2010-2006         
) بالدوالر االمرييك باملاليني والنسب املئوية(

املجموع20062007200820092010

مساعدات تنموية 

الدميقراطية )حقوق االنسان 
والحوكمة(

24
)% 16.16(

7.8
)% 12.30(

41.9
)%  10.37(

36.9
)%  3.59(

31.9
)%  6.42(

143.3
)%  6.68(

القطاعات االقتصادية )التنمية 
االقتصادية، الصحة، التعليم 

والخدمات االجتامعية(

26
)%  16.94(

28.4
)%  44.79(

319.2
)%  13(

652.5
)%  63.50(

318.5
)%  64.18(

1344.6
)%  62.70(

الدولة )موازنة الحكومة/
السالم واألمن(

95.8
)% 62.45(

غري متوفر
26.4

)%  3.53(
233.5

)%  22.72(
100.7

)%  20.29(
456.4

)%  21.28(

املساعدات االنسانية والطارئة
6.8

)% 4.43(
27.2

)%  42.90(
16.5

)%  4.08(
104.5

)%  10.17(
45.1

)%  9.08(
200.1

)%  9.33(

153.436.44041027.4496.22144.4املجموع

املصادر: 
	 Fiscal year 2006: http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2006&AgencyID=0&budTab=t

ab_Bud_Planned
	 Fiscal year 2007:
	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2007&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_

Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
	 Fiscal year 2008:
	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2008&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_

Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
	 Fiscal year 2009:
	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2009&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_

Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
	 Fiscal year 2010:
	 http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2010&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_

Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
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جدول 3: مشاريع البنك الدويل املنجزة والجارية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، 2008 - 2010  
)مليون دوالر امرييك(

املجموع مباليني الدوالرات والنسب املؤية مشاريع البنك الدويل )آذار 2008 حتى 2010(

22.5  )10.16  %(الحوكمة 

52.6  )23.75  %(التنمية االقتصادية

146.3  )66  %(املساعدات االنسانية والطارئة

221.4املجموع

املجموع موزع مباليني الدوالرات والنسب املؤيةاملشاريع املكتملة يف شهر آذار 2008

 %(الحوكمة   1.76(  18

860.9  )84.32  %(التنمية االقتصادية

142  )13.90  %(املساعدات االنسانية والطارئة

1020.9املجموع

املصادر:

World Bank, West Bank and Gaza Assistance Strategy. Worldbank.org. International Bank for reconstruction 
and development and international development association, interim strategy for West Bank and Gaza for the 
period FY08-FY10 and request for replenishment of the trust fund for Gaza and West Bank, March 15, 2008. 
Annex 1: Summary of WG&G Portfolio as of March 2008, p.28. 

http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WBGStrategyFY08-FY10.pdf
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جدول 4: حجم املساعدات النقدية يف الضفة الغربية وقطاع غزة )سنوات مختلفة(

9720022003200820092010-1996الدول املانحة

جامعة الدول 
العربية

316124

100100100الكويت

333333قطر

اململكة 
العريبة 

السعودية

22258258258

االمارات 
العربية 
املتحدة

100100100

444444دول اوبك 

االتحاد 
االورويب

78

املفوضية 
األوروبية

217187635394228

232127969696املانيا 

18333الدينامرك

211632110101101السويد

32401943838ايطاليا

201519386اسبانيا

اململكة 
املتحدة

43165165165

الوكالة 
االمريكية 

للتنمية

661942245451027.5495.9

434453166165165الرنويج

505050تركيا

3137501095050البنك الدويل

مالحظات: املبالغ لكل من 2008، 2009، 2010 تعود اىل االموال التي تم التعهد بها يف مؤمتر باريس لعام 2007، 
يف حني أن املبالغ بالنسبة للواليات املتحدة عىل مدى السنوات ذاتها هي األرقام الفعلية املرصوفة من قبل 

الواليات املتحدة      
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املصادر: 

 − LeMore, Ann 2008. International Assistance to the Palestinians after Oslo, London: Routledge, Appen-

dices p. 180 

 − World Bank, The Secretariat of the Ad Hoc liaison committee, Aid Effectiveness in the West Bank and 

Gaza, Draft Report, December 18, 1999. Figure 2.34:page. xxvi. 
 − http://www-  wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/03/26/000334955

_20080326113811/Rendered/PDF/430640WP01NO0P10Effectiveness0front.pdf

 − World Bank, West Bank and Gaza Assistance strategy. International Bank for reconstruction and de-

velopment and international development association, interim strategy for West Bank and Gaza for the 

period FY08-FY10 and request for replenishment of the trust fund for Gaza and West Bank, March 25, 

2008. Annex 6: Donor pledges at Paris Conference, December 17, 2007, p. 41-42
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WBGStrategyFY08-FY10.pdf

 − USAID to West Bank and Gaza: Fiscal year 2008:
http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2008&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_
Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

 − Fiscal year 2009:
http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2009&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_
Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor

 − Fiscal year 2010:
http://foreignassistance.gov/OU.aspx?OUID=389&FY=2010&AgencyID=0&budTab=tab_Bud_
Planned&tabID=tab_sct_Peace_Planned#ObjAnchor
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جدول 5: أعداد املشاريع التي مولها املانحون حسب  املواضيع املدرجة، 2011

القطاع املستهدف
االتحاد 
االورويب

وكالة 
املساعدات 
السويدية

وكالة 
املساعدات 

الكندية

الوكالة 
االمريكية 

للتنمية

321مؤسسات حقوق االنسان

5منظامت العمل النسوي

4املشاركة الدميقراطية واملجتمع املدين

1تنظيم املجتمع املدين

1بناء  القدرات

14الدميقراطية العامة

157الحوكمة والدميقراطية

8بناء السالم ومنع النزاع

11التعايش السلمي

1تعزيز ثقافة الالعنف

املصدر:  تجميع مركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت.

جدول 6: املشاريع التي ميولها املانحون حسب  الفئة املستهدفة:  2011-2012

االتحاد االورويبالفئات املستهدفة
الوكالة السويدية 

للتنمية
الوكالة الكندية 

للتنمية
الوكالة االمريكية 

للتنمية

721النساء

1األهل 

62االعالم

2الفنون

522الشباب

5حقوق الطفل

1العائلة/ الصحة

1مكافحة االدمان
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1حقوق العامل

العامل     1

11االتحادات النقابية 

1الالجئني

312بناءاملجتمع

32املجتمع املدين

1الفقر

2البيئة

1الثقافة

االتحاد االورويبالفئات املستهدفة
الوكالة السويدية 

للتنمية
الوكالة الكندية 

للتنمية
الوكالة االمريكية 

للتنمية

1القدس

1االنتحابات

21املحاكم/ الجهاز القضايئ

611العدالة/ الحقوق املدنية

22حقوق االنسان

1122الحوكمة الرشيدة 

1الحوار الوطني

1التسامح / الالعنف

املصالحة بني 
الفلسطينيني

1

8  5السالم مع ارسائيل

 3  السالم/ التنمية

 1 التنمية املحلية

املصدر: تجميع مركز دراسات التنمية. 
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جدول 7: برامج الوكالة األمريكية للتنمية املتعلقة بالحكومة الدميقراطية ,2008

القيمة بالدوالراملدة الزمنيةالهدف من املرشوعالربنامج

برنامج تطوير 

استقاللية االعالم 

الفلسطيني  

لوسائل  واملهنية  املؤسسية  القدرات  تطوير  اىل  يهدف 

الفلسطينية  السلطة  بني  الحوار  وتعزيز  املستقلة  االعالم 

والجمهور 

2009-2013$5,999,995

برنامج العمل 

املجتمعي 

املحلية  الحكومية  للمؤسسات  املنح  عىل  الربنامج  يركز 

ويوفر  التطرف،  عن  تبتعد  دميقراطية  بدائل  تقدم  التي 

الناتجة عن  العاجلة  االنسانية  للحاالت  لالستجابة  أدوات 

العمليات العسكرية

2008-2011$62,500,000

مشاريع السالم 

والتعايش مع 

االرسائيليني

الفلسطينيني  بني  السلمي  التعايش  دعم  اىل  تسعى 

الجانبني  بني  والحوار  التفاهم  وتحسني  واالرسائيليني 

ومشاريع السالم

2004-2013$24,734,013

)2004-2009(

$12,389,797

)2009-2013(

مشاريع املشاركة 

املجتمعية 

 تسعى لتوفري الفرص االسرتاتيجية ملنظامت املجتمع املدين 

الداخلية  الدميقراطية  االدارة  مامرسات  واستخدام  لتبني 

مهارات  وتحسني  القرار  صنع  عملية  شفافية  لضامن 

الرشيدة  الحوكمة  من  تزيد  ان  شانها  من  التي  التواصل 

وتحسني نوعية االداء ومصداقية االعالم الخارجي

2010-2013934,743 ,$17

مشاريع االصالح 

الدميقراطي 

قدرات  وتعزيز  املحيل  الحكم  وزارة  قدرات  تعزيز 

مؤسسات الحكم املحيل الرشيكة، توسيع املشاركة املدنية 

واملشاركة يف البلديات الرشيكة

2005-2011$36,999,952

مشاريع بناء قدرات 

السلطة الفلسطينية 

السلطة  ملؤسسات  واالستشاري  الفني  الدعم  يقدم 

ومهارات  قدرات  تحسني  تستهدف  التي  الفلسطينية 

تهدف  كام  للمواطنني.  الخدمات  تقديم  وتحسني  االدارة 

الخدمة  ومهارات  العام  القطاع  مؤسسات  أداء  لتعزيز 

املحددة  واألهداف  األولويات  الربنامج  املدنية.ويتناول 

وخطة  الفلسطينية  للسلطة  العدل  قطاع  اسرتاتيجية  يف 

السلطة الفلسطينية للحكومة الثالثة عرشة.

2008-2011$21,000,000

مشاريع بناء 

القدرات القضائية 

بالنظام  الجامهري  ثقة  تعزيز  إىل  املرشوع  هذا  يهدف 

القضايئ وحكم القانون يف الضفة وغزة. يستهدف الربنامج 

األولويات املطروحة يف خطة السلطة الفلسطينية للقطاع 

القضايئ وخطة الحكومة الثالثة عرشة. 

2010-2014$14,994,749

USAID, West Bank and Gaza, Democracy and Governance Projects,at  :املصدر

http://www.usaid.gov/wbg/dgo.html
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الدروس املستفادة من االنتفاضة األوىل وقوة الشعب

ليندا طرب

تحرم الكولونيالية األشخاص الذين تُخضعهم لحكمها من حقوق اإلنسان الواجبة لهم عن طريق العنف، وتُبقي 

عليهم يف حالة من البؤس والجهل بالقوة، وهي حالة ال يجانب ماركس الصواب يف تسميتها بحالة ما دون اإلنسانية. 

وترضب العنرصية يف جذورها يف األفعال واملؤسسات ويف طبيعة الوسائل الكولونيالية املتبعة يف اإلنتاج والتبادل. 

وتعزز األنظمة السياسية واالجتامعية بعضها بعضاً. فبام أن السكان األصالنيني هم يف مرتبة أدىن من البرش فهم 

منبوذون ومرتوكون دون حامية من القوى غري اإلنسانية – التي تستحرضها املامرسة الكولونيالية، ويولّدها النظام 

الذين  األفراد  أحدهام  يشمل   – األفراد  من  نوعني  تحدد  التي  اإلنتاج  وتعززها عالقات  لحظة  كل  الكولونيايل يف 

ينعمون باالمتياز واإلنسانية ويشمل اآلخر األفراد الذين يُحرمون من حقوقهم وتُفرض عليهم العقوبات والبؤس 

 .)Sartre, 1965: xxiv-xxv( والجوع املزمن أو “مرتبة ما دون اإلنسانية” بصفة عامة

مقدمة 

تحّول أنظمة الهيمنة والكولونيالية والعنرصية والرأساملية األفراد الذين يخضعون لها إىل أدوات غري إنسانية، وتعمل 

عىل استغاللهم والحط من كرامتهم، أو تطبق يف حالة النظام الكولونيايل االستيطاين “أشكااًل مكانية من الفصل” 

الذين ال ترغب يف وجودهم واستئصالهم  األصالنيني  السكان  القضاء عىل  أجل  التي تصّممها من  واإلسرتاتيجيات 

البنيوية  عىل نحو بطيء )Wolfe, 2006(. وتستوجب أنظمة االضطهاد هذه إخضاع األفراد بصورة دامئة للقوى 

التي  و”املصفوفة”  النيوليربالية  بعثت  فقد  وترسخها.  عليهم  الهيمنة  تديم  التي  اإلنتاج  ووسائل  واأليديولوجيات 

لها  يرّس  نحو  عىل  السياسة   )Munck, 2005( الجامعي  خيالنا  وعىل  والسياسية  االجتامعية  الحياة  عىل  فرضتها 

مامرسة الهيمنة وزاد من مقدار فعاليتها ونجاعتها، وذلك من خالل إحجامها عن تسييس السياسة واملساعي التي 

بذلتها من أجل تقويض الكيانات الجامعية التي متلك القدرة عىل مقاومة الهيمنة. 

الشعوب ضد أنظمة  الذي تخوضه  النضال  العاملية ملصلحة  القوى  اليوم تحوالً يف ميزان  ومع ذلك، فنحن نشهد 

السلطة والهيمنة املتداخلة. فقد حطمت االنتفاضات العربية، واآلفاق السياسية الجديدة التي فتحتها، املفاهيم 

واإلطار النيوليربايل الذي استعمر مخيالنا، واستعادت مفهوم الشعب وأحيت معها مفاهيامً من قبيل “قوة الشعب” 

أفىض شكل  فقد  الزمن.220  استُأِصلت من جملة مفرداتنا عىل مدى ردح طويل من  التي  الشعب”  و”دميقراطية 

البالد وتحرير هذا  الذي كان يحكم  بالدكتاتور  التحرير عىل اإلطاحة  جديد من أشكال سلطة الشعب يف ميدان 

امليدان العام، الذي كان »يخلو من الناس« إبان عهد مبارك )Elshahed, 2011(. ويف الحيز املحرر، مل تسهم الحركة 

الشعبية يف عودة الشعب إىل “الحيز العام” بصورة رمزية فحسب، بل ولّدت املامرسة الثورية يف ميدان التحرير 

آفاقًا دميقراطية وراديكالية جديدة، وعرّبت عن املطالب بتطبيق العدالة االجتامعية وإعادة هيكلة القوة االقتصادية 

والسياسية بغية إخضاعها للمساءلة أمام الشعب. وتعكس هذه املجريات مبجموعها مدى قدرة النضال الثوري الذي 

تدور رحاه يف مرص يف هذه اآلونة. 

220   تستهدف االنتفاضات العربية والنضاالت الثورية، التي ما تزال قامئة حتى هذه اآلونة، األنظمة االستبدادية التي تنتفي عنها 
أساس  تقوم عىل  التي  الجشعة  والرأساملية  املنطقة،  لهيمنتها يف  يذعنون  الذي  اإلمربياليني  املتحدة  الواليات  الرحمة، وحلفاء  صفة 

السوق الحر والتي تسببت يف ثراء األقلية ودفعت باألغلبية يف مرص ويف غريها من الدول إىل بوتقة “الفقر الذي يذوقون فيها صنوف 

 .)Beydoun, 2011: 26( ”الذل واملهانة
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ومع ذلك، فقبل اندالع االنتفاضات العربية بوقت طويل، كان الشعب الفلسطيني قد نظم حركته الشعبية التي 

 Gaza( ”استندت يف قاعدتها إىل الجامهري ضد النظام الكولونيايل، والتي قامت يف أساسها عىل مفاهيم “قوة الشعب

Communique, 1988( وعىل بناء “سلطة الشعب” البديلة التي انتهى بها املطاف إىل اندالع االنتفاضة األوىل يف 

العام 1987. وقد شّكلت االنتفاضة الفلسطينية األوىل خربة غنية يف تشكيل قاعدة شعبية للنضال من أجل التحرر، 

وربطت النضال ضد االضطهاد القومي بحركات النضال ضد الهيمنة الرأساملية واألبوية. كام كانت االنتفاضة حصيلة 

ملا ال يقل عن أربع عرشة سنة من الجهود التي بُذلت يف سبيل تنظيم القاعدة الشعبية التي خلقت إطاًرا يكفل 

تسييس الجامهري وتعبئتها )Taraki, 1989(. وقد سعت هذه القاعدة الشعبية إىل خلق حيز ميّكنها من فك االرتباط 

عن النظام الكولونيايل وعن وسائل اإلنتاج التي يعتمدها، ومتكني األفراد من مامرسة القوة باعتبارهم جامعة من 

أجل تحرير أنفسهم من النظام الكولونيايل االستيطاين. ويف الوقت ذاته، متحورت فكرة القوة التي يكتسبها الشعب 

الفلسطيني حول إنشاء هيكليات جديدة ميكنها أن توفر بديالً عن االستغالل االقتصادي الرأساميل والهيمنة األبوية. 

ومع تحوُّل املد نحو حركات النضال الشعبية العاملية، ويف إطار النضال الذي يخوضه الفلسطينيون يف سبيل بناء إطار 

جديد يتكفل بإعادة تشكيل حركة التحرر الوطني )Sayigh, 2010( ويعيد توحيد جميع أبناء الشعب الفلسطيني 

يف نضالهم ضد النظام الكولونيايل االستيطاين اإلرسائييل،221 تقتيض الرضورة منا أن نعيد النظر يف الحركة الشعبية 

التي خاضها الفلسطينيون يف حقبة السبعينات والثامنينات من القرن املايض. فام هي الدروس والعرب التي ميكن 

استخالصها من هذه التجربة الغنية يف النضال الشعبي ضد الهيمنة السياسية والتبعية االقتصادية؟ وما الذي تفصح 

عنه هذه التجربة بشأن الظروف والعوامل التي متّكن الشعب من االندماج ضمن قوة مضادة، وتنظيم نضال طويل 

األمد وضامن دميومته من أجل قلب هياكل االضطهاد؟ وما الذي تطلعنا عليه هذه التجربة بشأن أهمية الحركة 

التي خاضها الشعب الفلسطيني ومكامن القوة الفريدة التي تتسم بها باملقارنة مع أشكال أخرى من النضال؟ 

الكولونيالية  الهيمنة  من  واملتشابكة  املتداخلة  األشكال  اآلونة ألن  أهمية قصوى يف هذه  الدراسة  تكتسب هذه 

والرأساملية، التي قاومها الفلسطينيون إبان االنتفاضة األوىل، باتت تندرج ضمن نظام متداخل من القمع واالضطهاد، 

بحيث تتوسطه السلطة الفلسطينية التي تساير هذا النظام وتذعن له. ومام يزيد من وترية واستفحال اإلسرتاتيجيات 

املرغوبني  غري  الفلسطينيني  األصالنيني  السكان  أوارص  تفتيت  تستهدف  التي  الصهيونية  االستيطانية  الكولونيالية 

وعزلهم يف غيتوهات وبانتوستانات منعزلة عن بعضها البعض، يف ذات الوقت الذي تدمر فيه قدراتهم اإلنتاجية 

االقتصادية، أن هذه اإلسرتاتيجيات يجري تعزيزها وترسيخها من خالل الرأساملية النيوليربالية التي تزيد من ثراء 

األقلية الرأساملية الخاصة، وذلك يف نفس الوقت الذي تُلحق فيه البؤس باألغلبية وتحرمهم من األمن واألمان. وقد 

كولونيالية مشابهة ترمي إىل تفتيت أوارص  أيًضا، مساعياً  القرن املايض  السابع من  العقد  الفلسطينيون، يف  واجه 

مجتمعهم والحط من قدرة السيطرة عليه، وإخضاع اقتصادهم عىل نحو يخدم املصالح الرأساملية والكولونيالية 

اإلرسائيلية. وتجّسد رد الحركة الوطنية واألحزاب السياسية عىل تلك املحاوالت يف ذلك الوقت يف تنظيم املجتمع 

الكولونيالية من  الهيكليات  القوة خارج  أشكال  الذات وخلق  االعتامد عىل  الشعبية، وتحقيق  اللجان  عن طريق 

221   يسعى النظام الكولونيايل االستيطاين الصهيوين إىل تسكني الشعب الفلسطيني األصالين وبسط السيطرة عليه ليك يتمكن من أن 
يحل محله يف نهاية املطاف، أو تقييده يف غيتوهات منعزلة بصورة دامئة يف سياق مسعاه الستعامر أرضه. ومن بني الطرق التي ينتهجها 

هذا النظام يف سبيل تحقيق هذا الهدف تفتيت أوارص الشعب الفلسطيني وبذل املحاوالت التي ترمي إىل تقسيمه. ويف هذا السياق، 

أسهمت عملية أوسلو يف مأسسة هذا التقسيم الكولونيايل عن طريق حرص “فلسطني” و”الشعب الفلسطيني” يف السكان واألرض 

التي ما تزال إرسائيل تحتلها منذ العام 1967، واستبعاد املواطنني الفلسطينيني املقيمني يف فلسطني املحتلة منذ العام 1948 والالجئني 

الفلسطينيني، مام أدى إىل تفتيت الشعب الفلسطيني وتفكيكه. 
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أجل خوض النضال ضد النظام الكولونيايل. وقد نظر العمل عىل تنظيم القاعدة الشعبية، الذي بارشه الشيوعيون 

وقادوه، إىل الشعب باعتباره مركز القوة. وبحسب ما جاء عىل لسان إيلني كتّاب، كان يُنظر إىل الشعب عىل أنه 

مبثابة الوسيلة التي تكفل مامرسة القوة، كام كان يُنظر إليه عىل أنه يشكل غاية النضال واألهداف التي يسعى 

إىل تحقيقها )Kuttab, 1989: 137(. وبناًء عىل ما تراه كتاب، فبوسع املرء أن يقرتح بأن هذا النضال الشعبي كان 

يدور كذلك حول إعادة إصباغ الصفة اإلنسانية عىل األفراد الذين خضعوا لالضطهاد بحسب املعنى الذي يسوقه 

باولو فريري )Paolo Freire( بشأن خلق “إنسان” جديد خارج إطار ما يُعرف عىل أنه ممكن من قبل الكولونيايل 

القاعدة الشعبية يف أصوله  ارتكز تنظيم  الهيمنة. وفضاًل عن ذلك،  العامل وأنظمة  الرأساملية إىل  اإلمربيايل ونظرة 

عىل أسلوب العمل املبارش الذي أضفى صفة إقليمية عىل البديل الذي رآه باعتباره جزًءا من نضاله ضد النظام 

الكولونيايل. وبعبارة أخرى، خلقت هذه القاعدة الشعبية بدائلها الخاصة للنظام الكولونيايل، حيث أنشأت عالقات 

االجتامعية  الحياة  تنظيم  لها  تكفل  التي  الوسائل  وأوجدت  الهيمنة  هذه  من  تحررها  جديدة  أفقية  اجتامعية 

والسياسية واالقتصادية. وكانت هذه العالقات والوسائل، يف الوقت ذاته، جزًءا من البنية التحتية التي وظفتها هذه 

القاعدة الشعبية يف مقاومة الكولونيالية.

تعود هذه الورقة إىل تلك الحقبة بهدف بيان الدروس والعرب التي ميكن لها أن تساعدنا يف إعادة تفعيل النضال 

الذي يخوضه أبناء الشعب الفلسطيني يف سبيل التحرر يف هذه األيام. وإذ تنطلق هذه الدراسة من اإلقرار بالهزمية 

التي ُمني بها مرشوع التحرر الوطني الفلسطيني والوعي بالتوقيع عىل اتفاقيات أوسلو وبالدور الذي يؤديه التوجه 

النيوليربايل يف تقويض هذا النضال وزعزعته، فهي تطرح التساؤالت التالية: ما هي الظروف واملحددات التي يرّست 

فيها  االستثامر  تم  وكيف  الشعب،  بها  التي حظي  القوة  هي  وما  التحررية؟  حركته  إطالق  الفلسطيني  للشعب 

وتحويلها إىل حركة جامهريية للتحرير؟ وكيف كان يتم تنظيم الحركة الشعبية الفلسطينية يف حقبة السبعينات 

وفلسفاتها  ونظرياتها  املقاومة  مفاهيم  هي  ما  وأخريًا،  دميومتها؟  عىل  واملحافظة  املايض  القرن  من  والثامنينات 

الرئيسية التي استندت إليها هذه القاعدة وتشبثت بها؟ وكيف ميكن لهذه النظريات وهذه التجربة مبجملها أن 

تساعدنا يف هذه األيام؟ 

إعادة الهيكلة النيوليربالية للكيان السيايس واالعتداء عىل النضاالت الجامعية  

قبل التطرق إىل االنتفاضة الفلسطينية األوىل، تستوجب الرضورة أن نستهل هذا الفصل بنبذة نستعرض فيها مراجعة 

تاريخية مقتضبة من أجل تحديد القوى التي تعمل عىل تقويض الحركات الجامعية التي تنشط يف هذه املرحلة، وذلك 

من أجل مساندة الجهود التي تُبذل يف مقاومة هذه الظروف واسترشاف ما وراءها. وسوف نستهل هذا الفصل باستطالع 

به  قامت  ما  عىل  التحديد  وجه  عىل  الرتكيز  مع  العاملية،  النيوليربالية  الرأساملية  نشوء  رافقت  التي  للتحوالت  رسيع 

النيوليربالية من إعادة هيكلة الكيان السيايس واملساعي التي بذلتها للحيلولة دون تسييس السياسة، ناهيك عن تقسيم 

املجتمعات وتفتيت أوارصها وتركها عاجزة عن مامرسة القوة الجامعية واملقاومة. فقد أسهمت هذه التحوالت يف إحداث 

تغيري راديكايل يف السياق الذي خاض فيه الفلسطينيون حركة تحررهم، كام عملت عىل إعادة تشكيل أساليب التنظيم 

وآفاق التغيري واملفاهيم التي انترشت حول االضطهاد، والتي جرى التعبري عن حركة النضال الفلسطينية يف سياقها ومن 

العربية، ثم نستعرض  الثورية  النضال  الذي أحدثته حركات  خاللها. وبناًء عىل ذلك، فسوف نبدأ أوالً بتعميق الرشخ 

مناقشة نقدية لألطر النيوليربالية وأشكال الهيمنة التي تعتمدها يف تقويض حركات النضال الجامعية يف الوقت الحارض، 

وذلك ليك نتمكن من تحديد الطرق التي تكفل لنا تخطيها ودراسة الحركة الشعبية التي خاضها الفلسطينيون يف مواجهة 

الكولونيالية خالل االنتفاضة األوىل. 
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يعود تاريخ صعود الرأساملية النيوليربالية العاملية  إىل حقبة السبعينات من القرن املايض، وقد نشأت هذه الرأساملية 

املتحدة  والواليات  املتحدة  اململكة  يف  الحاكمة  اليمينية  القوى  طرحتها  التي  االقتصادية  السياسات  مع  النيوليربالية 

األمريكية، وساندتها الطبقة الرأساملية العابرة للحدود القومية، والتي استجابت لألزمة التي شهدتها الرأساملية العاملية 

عن طريق طرح التحول إىل االقتصاد الليربايل النيوكالسييك ومبادئ السوق الحر التي يعتمدها. وقد استُهلت املرحلة 

األوىل من الدفع باتجاه الرأساملية العاملية التي افتقرت إىل التنظيم خالل العقد السابع من القرن املايض، حيث بُذلت 

املساعي التي استهدفت القضاء عىل الدور الذي تؤديه الدولة يف التغيري وعىل قدرتها عىل تنظيم شؤونها، إىل جانب 

خصخصة الصناعات واملوارد العامة التي متلكها الدولة و”إلغاء األنظمة” التي تحكم مجاالت العمل والسوق، وهو ما 

سمح للسوق بالعمل دون االحتكام إىل ضوابط اجتامعية أو خضوعه للمساءلة واملحاسبة يف ضوء األهداف االجتامعية 

يستهدف  بات  بحيث  االجتامعي”،  الحيز  إىل  النيوليربايل  املرشوع  “امتد  التسعينات،  عقد  ويف   .)MacEwan, 2005(

الدولة يف  تتوالها  التي  الجديدة  األدوار  للسيطرة” وترويج  ينبغي إخضاعها  كان  التي  العصية...  االجتامعية(  “)القوى 

 .)Munck, 2005: 63( تنظيم شؤونها، وذلك عىل الوجه املطلوب لالرتقاء برأساملية السوق

بأن  يرى  النيوليربالية، حيث  الذي يقف وراء توسع  للمنطق  أفضل تفسري   )Karl Polanyi( بوالنيي  ويستعرض كارل 

العالقات  وتضمني  االجتامعية  العالقات  دائرة  من  االقتصاد  إخراج  عىل  تنطوي  عملية  عن  عبارة  النيوليربايل  النظام 

االجتامعية يف السوق من أجل إنتاج »مجتمع السوق«، الذي تستطيع الرأساملية غري املنظمة أن متارس وظائفها من 

خالله )املصدر السابق، 2005، ص. 61(. وبعبارة أخرى، يستطيع املرء أن يصف النيوليربالية، بناًء عىل ذلك، باعتبارها 

محاولة ترمي إىل إعادة تشكيل املجتمع والسياسة والحكومة يف صورة السوق، بحيث تفيض إىل استعامر هذه املجاالت 

باملنطق والعالقات والحوافز التي يحركها تحقيق األرباح، يف نهاية املطاف، والتي تجسد السوق وتؤّمن له الهيمنة عىل 

املجتمع والحياة السياسية.222 

وقد أسهم انهيار االتحاد السوفييتي السابق يف العقد التاسع من القرن املايض، واملساعي التي بذلها الغرب لإلعالن عن 

البدائل الشيوعية واالشرتاكية،  النيوليربالية ورأساملية السوق الحر والفشل الذي واكب  العاملي الذي حققته  االنتصار 

 )”end of history“( ”يف أطروحته املعنونة “نهاية التاريخ )Francis Fukuyama( والتي جسدها فرانسيس فوكوياما

الدولية  املالية  املؤسسات  قوة  ساندتها  التي  النيوليربالية،  فباتت  أعاله.  املذكورة  العمليات  وترية  ترسيع  يف   ،)1992(

ومواردها، تشكل األيديولوجية الحاكمة التي رشعت يف الهيمنة عىل خيالنا بصورة تدريجية وجعلت من الصعوبة علينا 

أن نتخيل بدياًل عن الرأساملية. ويتعزز انتشار النيوليربالية من خالل الطريقة التي تتبناها يف إضفاء الصفة اإلقليمية 

عليها، وال سيام يف النصف الجنويب من الكرة األرضية، عن طريق األجهزة التابعة للمؤسسات املالية الدولية، وعن طريق 

 Barry( للقوة، والتي تتدخل يف إعادة تشكيل الذات وإنتاج ذوات جديدة )Foucault( األشكال املعرفية التي يراها فوكو

et al, 1996(، ناهيك عن الجهود املبذولة إلعادة تعريف “طبيعة العالقات القامئة بني االقتصاد والسياسة واملجتمع” 

 .)Munck, 2005: 64(

وفيام يتصل باآلثار التي تخلّفها النيوليربالية عىل الحركات السياسية وحركات النضال يف العامل الثالث، وال سيام حركة 

التحرر الفلسطينية التي ثارت يف وجه النظام الكولونيايل االستيطاين الصهيوين، فنحن نرى بأن النيوليربالية مل تسهم يف 

)Bauman, 2007( ويف  االستهاليك  املجتمع  متقدمة من  أشكال  االجتامعية جليًّا يف  الحياة  السوق يف  إقحام عالقات  يظهر     222
خصخصة السلع العامة، كاملياه والخدمات. ففي هذا املقام، يعمل منطق السوق، الذي يقوم عىل أساس التبادل االقتصادي املحض 

وقرارات السوق “التي يحركها تحقيق األرباح” )MacEwan, 2005: 172(، عىل تقويض مفاهيم السلع العامة والحقوق االجتامعية 

واملبادئ، وحتى نسيج العالقات االجتامعية، بحيث يحل محلها يف نهاية املطاف. 
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الذي توظفه يعمل عىل استعامر وغصب  القالب  الكيانات الجامعية ووجودها املنظم فحسب، بل إن  تقويض فكرة 

الحيز الذي تعمل تلك الحركات يف إطاره. وسوف نتناول، فيام ييل من هذا الفصل، هذه االدعاءات باملزيد من التفصيل، 

ونناقش الطريقة التي اتبعتها النيوليربالية يف إعادة تنظيم املجتمعات عىل نحو ال يسعى إىل إزالة الصفة السياسية عن 

السياسة فحسب، بل يحاول كذلك استبدال النظرة السياسية التقدمية العاملية، التي تسّمي هياكل االضطهاد وتقابلها 

برؤية جزئية ومشتتة للمجتمع. 

ويالحظ املرء هذه العمليات قامئًة فيام يسميه بيري بورديو )Pierre Bourdieu( باليوطوبيا النيوليربالية “للسوق الخالص 

واملثايل” )1998: 96(. وتخفي هذه اليوطوبيا النيوليربالية وراءها استغالل السوق، والبؤس الحقيقي، والفقر واليأس الذي 

يرضب أبناء الطبقة العاملة وغريهم ممن تخضع رقابهم للرأساملية غري املنظمة. وتستند استبدادية السوق النيو-ليربايل 

إىل حملتني هجوميتني ترتبطان ببعضهام البعض وترّشعانها، أولهام الحملة النيوليربالية التي تستهدف نزع الصفة الرشعية 

عن الدولة باعتبارها “املوضع الرئييس الذي يعرّب عن التطلعات الوطنية” واملوقع الذي يحتضن مقاومة التبعية اإلمربيالية 

والرأساملية العابرة للحدود القومية )Beckman, 1993: 21-23(. وتنطوي الحملة الثانية عىل املساعي التي ترمي إىل 

اختزال مفهوم الحرية وحرصه يف النظرة النيوليربالية الضيقة للفرد الذي يسعى إىل تحقيق مصالحه الشخصية. وبالتايل، 

 ،)Prashad, 2012: 47( ”تتعزز النزعة الفردية عىل حساب “أفكار التحرر الوطني التي تراها االشرتاكية واملصلحة العامة

 .)Munck, 2005: 65-66( كام تحل النزعة االستهالكية محل مفهوم املواطن والحقوق املرتبطة به عىل نحو تدريجي

وإذا كانت االقتصادات النيوكالسيكية ال تعرتف إال باألفراد، فإن اليوطوبيا النيوليربالية التي يتسم بها السوق املثايل الذي 

يتميز بتنظيمه الذايت متر عرب ما يسميه بورديو )Bourdieu( “برنامًجا ينطوي عىل التدمري املنهجي للكيانات الجامعية” 

)Bourdieu, 1998: 96(. ويوجه بورديو أنظارنا إىل مجموعة من التدابري، مبا فيها االتفاقيات التجارية املتعددة األطراف، 

القدرة عىل تعطيل منطق  التي متلك  الجامعية  الهيكليات  كافة  الشكوك حول  “إثارة  الذي يستهدف  النقابات  وقمع 

السوق الخالص،” والدولة، والنقابات والجمعيات التعاونية واألحزاب السياسية، وحتى األرسة )املصدر السابق، ص. 96(. 

وإذا كانت النيوليربالية تروج للنزعة الفردية الليربالية ورأساملية السوق الحر باعتبارهام “املسار الصحيح الوحيد”، فهي 

تقوم بذلك من خالل استبعاد اآلفاق واالحتامالت األخرى وصّدها وعرقلتها )Munck, 2005: 64(. ومبا أن الخصخصة 

االجتامعية  الرقابة  أعني  أفعالها عن  وإخفاء  الخاص  القطاع  أيدي رشكات  السلطة يف  تركيز  أسهام يف  األنظمة  وإلغاء 

النيوليربايل عىل الكيانات الجامعية يرِبز نقاط الضعف التي  واملساءلة الدميقراطية )MacEwan, 2005(، فإن الهجوم 

تعرتي الحركات الشعبية وحركات النضال وتشتتها يف مواجهة هذه القوى، ويف وجه أشكال الرأساملية الجشعة. 

لقد تسببت هذه التحوالت يف وهن النضال الذي تخوضه الشعوب يف سبيل التحرر ويف ضعف الحركات التي وقفت 

يف وجه الهيمنة اإلمربيالية والرأساملية يف الشطر الجنويب من املعمورة عىل عدد من املستويات. فقد أنشأت التحوالت 

املذكورة هيمنة قوية تعمل عىل تقويض قدرتنا عىل رؤية أنفسنا ككيانات جامعية وركزت يف هجومها عىل هذا اإلطار 

)النقابات  الجامعية  الهيكليات  عن  الرشعية  الصفة  نزع  عىل  تعمل  النيوليربايل  السوق  تقاليد  تنفك  وما  التنظيمي. 

واألحزاب( وتهميشها يف جنوب العامل، وال سيام يف السياق الكولونيايل االستيطاين يف فلسطني، حيث تسهم املؤسسات 

والنزعة  االستهالك  من  أشكال  ترويج  عىل  العمل  يجري  عينه،  الوقت  ويف  الحركات.  هذه  تفكيك  يف  العاملية  املالية 

االستهالكية التي يتم إعدادها بهدف غزو املجتمعات املستهدفة واجتياحها. وتشجع هذه األشكال الفرد عىل السعي إىل 

تلبية احتياجاته من خالل حلقة ال نهاية لها من االستهالك والتخلص من السلع، مام يفيض بهذه األشكال إىل أن تحل 

محل األهداف الجامعية وحركة النضال التي تخوضها الشعوب يف سبيل التحرر. 
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وقد قوضت االنتفاضات العربية هذه القوى عىل نحو جذري وقوي، كام وجهت رضبة قاصمة إىل املخيال النيوليربايل. 

القوة واملقاومة. ومع ذلك،  باعتباره موقع  الجامعي،  الكيان  االنتفاضات فئة “الشعب”، وبالتايل  استعادت هذه  فقد 

فإن الهجوم النيوليربايل عىل الكيانات الجامعية مل يقترص عىل مستوى األفكار واملخيال، بل إنه يعمل إىل جانب إطارين 

عن  اإلحجام  عىل  اإلطاران  هذان  ويشتمل  تنظيمها.  يف  إليها  الحركات  تستند  التي  القواعد  تغيري  يف  تسببا  معرفيني 

تسييس السياسة من جهة، وعىل املحاوالت التي تبذل يف سبيل استبدال اآلراء السياسية التقدمية بنظرة املجتمع املجزأة 

واملفككة، من جهة أخرى. ومن شأن بسط النقاش يف هذين الجانبني إلقاء الضوء عىل هذه املحددات. 

االمتناع عن تسييس السياسة واستبدال الرؤى السياسية الراديكالية 

يعيد املرشوع النيوليربايل، يف أساسه، صياغة العالقات القامئة داخل املجتمع بطريقة اتسمت “بنزع الصفة السياسية 

انتهجه هذا املرشوع يف فرض شبكة تصنيفية  الطرق ما  السياسة” )Munck, 2005: 64(. ومن أوضح هذه  عن 

جديدة تقسم املجتمع وتختزله يف حيزّي “الدولة” و”املجتمع املدين” )Traboulsi, 2011(، مام يحرص املجتمع 

يف “مؤسسات مدنية”، وميحو بالتايل الطبقات والقوى السياسية والحركات. ويف هذا السياق، تفرتض أمل خريشه، 

الوطنية  الحركة  إىل  طريقه  وجد  املدين”  “املجتمع  بأن مصطلح  الفلسطيني،  الشعب  السابقة يف حزب  الناشطة 

الفلسطينية يف مطلع العقد التاسع من القرن املايض يف الوقت الذي جرى فيه التوقيع عىل اتفاقيات أوسلو. وتقرتح 

خريشه بأن هذا النوع من الخطاب وصل إلينا باعتباره جزًءا من توجه عاملي أوسع، تتعرض فيه الحركات السياسية 

للتهميش ويتم تحويلها إىل مؤسسات يف املجتمع املدين. ويف هذا املقام، فقد تم الرتويج للمنظامت غري الحكومية 

فدوى  وتُلقي  محلها.223  وحلت  استبدلتها  بحيث  السياسية،  والحركات  األحزاب  املدنية عىل حساب  واملؤسسات 

اللبدي، الناشطة السابقة يف الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، الضوء عىل الطريقة التي حصل فيها ذلك، حيث 

النسوية  اللجان  التي كانت تجمع  العالقة  املانحة أسهم يف تفكيك  الدول  الذي قدمته  املنح والتمويل  بأن  تقول 

الفلسطينية مع عموم أفراد الشعب. فبدالً من العمل الجامعي مع النساء، باتت الروابط التي تجمع هذه اللجان 

بالقاعدة الشعبية تحمل سمة فردية، بحيث صارت تنظَّم من خالل املوظفني الذين يتلقون رواتبهم لقاء عملهم 

لديها، وذلك عىل خالف املتطوعني والنشطاء والقادة العسكريني: لقد حلت العالقات التي تتسم بنزعة فردية مع 
القاعدة الشعبية محل النزعة الجامعية واملشاركة املبارشة يف حركتّي النضال السيايس النسوية والقومية.224

وتسرتعي املالحظات التي أبدتها هذه القيادات النسوية انتباهنا إىل عملية ارتقى فيها “املجتمع املدين” إىل حيز 

التي جرت فيها تطويع واستعامر  الحاالت  السيايس فحسب، وإمنا يف  السياسة والنضال  الفعل ليس عىل حساب 

مفهوم العمل السيايس، باإلضافة إىل مفاهيم دميقراطية ومفاهيم سبق أن كانت راديكالية، من قبيل “التمكني”. 

كام طرأ التحول عىل مفهوم الفعل بحد ذاته، بحيث أُضيفت “النزعة الفردية عليه ونزعت الصفة السياسية عنه” 

)Cleaver, 2001: 37(. وبذلك، فعوضاً عن تحول املجتمع املدين إىل حيز للرصاع ضد القوة والهيمنة كام هو الحال 

يف التنظري الذي وضعه أنطونيو غراميش )Antonio Gramsci( لهذا املصطلح، استحوذ “املجتمع املدين” عىل الحيز 

223   كام تقول خريشه بأن الضعف الذي اعرتى األحزاب السياسية الفلسطينية يف اليسار وغياب الهيكليات الدميقراطية املتينة داخل 
هذه األحزاب قد أسهام يف اإلرساع بسقوطها وأفضيا إىل سلسلة من التحوالت التي أصبح فيها زعامء األحزاب والنشطاء، الذين كانوا 

ينضوون تحت رايتها، إىل رؤساء للمنظامت غري الحكومية. مقابلة مع أمل خريشه، الناشطة السابقة يف حزب الشعب الفلسطيني 

ومديرة جمعية املرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، 5 نيسان/أبريل 2012. 

224   مقابلة مع د. فدوى اللبدي، الناشطة السابقة يف الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني وأستاذة دراسات املرأة والتنمية يف جامعة 
القدس، 16 نيسان/أبريل 2012. 
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السيايس ومأسس االمتناع عن تسييس السياسة التي أعادت تعريف مخيالنا، وقوض إمكانية حركة النضال الذي 

يخوضه الشعب. ومن خالل ما أقدمت عليه منظامت املجتمع املدين من مامرسة للهيمنة يف الواقع العميل، فقد 

أُزيحت الرصاعات الطبقية والنسوية من الحيز السيايس واستُبدلت بحيز بريوقراطي يتوىل إعادة تقدميها من خالل 

اصطالحات من قبيل “الفقر” والتعامل معها من خالل إيجاد “السياسة الصحيحة”. ويف الواقع، يعزل هذا األمر 

القضايا السياسية عن السلطة وتوزيع املوارد وهياكل الهيمنة. وقد زاد اإلحجام عن تسييس السياسة من صعوبة 

ر العمل الدؤوب الذي شمله التنظيم السيايس الشعبي اليومي والفعل الجامهريي الجامعي، وهو ما يصفه  تصوُّ

منري فاشه عىل أنه: 

الوقت والعمل املضني واالنضباط الذايت والتنظيم ومشاعر التضامن التي )يجري إنشاؤها( 

 .)Fasheh, 1989: 558( تُعترب رضورية لتحول الذات واملجتمع، وتحول الوعي بالهيكلية

لقد جرى استعامر الفهم الذي نحمله للسياسة والرصاعات وتنظيم القاعدة الشعبية من خالل ما قام به املرشوع 

النيوليربايل من إعادة تعريف العالقات داخل املجتمع، حيث تم تقنني مفاهيم من قبيل “رأس املال االجتامعي” 

 Munck,( ”الذي كان يشري فيام مىض إىل تنظيم القاعدة الشعبية يف املجتمع، “يف اصطالحات اقتصادية نيوليربالية

66 :2005(، كام جرى العمل عىل تعبئة هذه املفاهيم لخدمة السوق ورشعنته. ويعكس هذا األمر الطريق الخفي 

الذي يسلكه املرشوع النيوليربايل يف سعيه نحو ترويج تطوير السوق أو األدوار “الصديقة للسوق” التي يضطلع بها 

.)Mohan and Stokke, 2000: 251( املجتمع املدين

وقد ترافق اإلحجام عن تسييس السياسة مع إطار معريف آخر يحاول استبدال النظرة السياسية التقدمية والشمولية 

املجتزأة  الرؤية  بأن هذه  فواز طرابليس  يفرتض  السياق،  للمجتمع. ويف هذا  واملشتتة  املجتزأة  بالرؤية  العامل  إىل 

ازدهرت من خالل خطاب وسلوك املنظامت غري الحكومية، “التي تعمل عىل فصل قطاعات املجتمع وقضاياه عن 

بعضها البعض – وهذه رواية شبيهة بروايات “ما بعد الحداثة” القارصة.” )Traboulsi, 2011: 16(. وقد عملت 

هذه الرؤية املجتزأة عىل تفتيت عرى املجتمعات، وتفكيك الطبقات والنوع االجتامعي وحركات النضال الوطنية 

وعزلها عن بعضها البعض. ويف الوقت ذاته، فقد تم استبدال السياسة التحررية الراديكالية التي تسعى إىل تحويل 

هياكل االضطهاد بطريقة عمل )modus operandi( املنظامت غري الحكومية – وهو أسلوب يدمج األطراف املعنية 

ضمن أنظمة القوة السائدة. وغالبًا ما يتمثل الدور الذي يناط باملجتمع املدين يف مامرسة الرقابة عىل الدولة أو، 

ما هو أسوأ من ذلك، عىل السوق الرشعي، بحيث يحل بذلك محل الدافع الراديكايل الذي يرمي إىل القضاء عىل 

هياكل االضطهاد. ويف هذا املقام، ميكن وصف طريقة العمل هذه باعتبارها الطريقة التي تعمل مبوجبها مؤسسات 

 new“( الجديدة”  “اإلداراتيه  يتامىش مع  ومبا  بعضها  منعزلة عن  “قطاعات”  داخل  املسيسة  املدين غري  املجتمع 

 .)Mohan and Stokke, 2000: 250 وقد ورَد هذا االقتباس يف ،Desai and Imrie, 1998( 225)”managerialism

الهيكليات  املهمشة يف  الجامعات  إدماج  تعزز  أو  وقوانينها،  الدولة  املنظامت عىل صياغة سياسات  وتعمل هذه 

السائدة ودوائر صناعة القرار، بحيث تدمج الجامعات الثانوية ضمن النظام االقتصادي والسيايس املهيمن. وتتمثل 

نتيجة هذا األمر يف نظرة مهيمنة ومامرسة مجتزأة تنظر إىل “النساء”، و”التنمية املستدامة”، و”الفقر” و”حقوق 

225   كام يعني هذا املصطلح “النهج اإلداري” وفًقا ملصنف مصطلحات األمم املتحدة األساسية يف مجايل الحوكمة واإلدارة العامة. 
انظر: 

http//:unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan029287.pdf
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اإلنسان” عىل أنها قطاعات معزولة عن بعضها البعض. وبذلك، فال يُنظر إىل هذه القطاعات وال تُفهم عىل أنها 

تشّكل كالً متكاماًل، يقع ضمن هياكل القوة ونظام الهيمنة )Traboulsi, 2011(. ولذلك، تعمل هذه الرؤية املجتزأة 

الهيكليات  والدويل. وهذه  الوطني  املستويني  القوة عىل  الكلية وعالقات  الهيكليات  القضايا عن  عىل فصل هذه 

والعالقات هي التي تقرر، وهي املسؤولة عن، الحرمان والخضوع عىل أساس الطبقة والنوع االجتامعي والقومية 

 .)Mohan and Stokke, 2000(

ويف السياق الكولونيايل االستيطاين الذي تعيشه فلسطني، خلّفت هذه الرؤية املجتزأة للمجتمع آثاراً وخيمة تعزل 

الظروف االجتامعية واالقتصادية عن املستوى الوطني وعن النظام الكولونيايل االستيطاين املهيمن الذي يقوم عىل 

القمع واالضطهاد. وقد ركزت الجهات املانحة التي تقدم التمويل ملؤسسات املجتمع املدين يف فلسطني عىل القضايا 

النضال الوطني بصورة  الداخلية املتصلة بـ”إقامة الدولة”، كام تم إقصاء هذه املؤسسات عن مسرية  االجتامعية 

تامة. وفضالً عن ذلك، فقد أسهم هذا األمر يف قطع الروابط والعالقات التي تجمع ما بني النضال من أجل املساواة 

االجتامعية واالقتصادية والنضال التحرري الوطني، وأسهم كذلك يف فصل الحركات، كالحركة النسوية، عن الحركة 

 .)Hammami and Kuttab, 1999( الوطنية

وبناءاً عىل ما تقدم، تسبب املرشوع النيوليربايل يف تقويض الحركات السياسية وحركات النضال التي خاضتها الشعوب 

الكيانات  النيوليربالية  الهيمنة الكولونيالية يف النصف الجنويب من الكرة األرضية. ومل تقوض  التحرر من  يف سبيل 

الجامعية التي متلك القدرة عىل مقاومة السوق فحسب، بل عملت أيضاً يف اتجاه عدم تسييس السياسة واستبدال 

النظرة العاملية املعارضة والراديكالية التي تسعى إىل تغيري أنظمة الهيمنة. 

 تنظيم القاعدة الشعبية الفلسطينية يف العقدين السابع والثامن من القرن املايض – الوعي التحرري 

املعارض 

 .)Rira, 2011( ”ال يَُعّد الفعل ناجحاً إال بقدر نجاعة املخيال الراديكايل الذي سبقه“

ما هي الدروس التي ميكن استخالصها من العمل عىل تنظيم القاعدة الشعبية الفلسطينية خالل العقدين السابع 

والثامن من القرن املايض واالستفادة منها يف إعادة بناء الحركات التي يشّكلها الشعب الفلسطيني يف سبيل التحرر؟ 

بحسب ما يوحيه االقتباس الوارد أعاله، فإن النضال ال يكون ناجًعا إال بقدر الوعي الذي يسبقه. ومن بني الدروس 

األوىل التي ميكننا تعلّمها من النضال الذي خاضه أبناء الشعب الفلسطيني أن أحد الرشوط الضمنية التي تقوم 

عليها الحركة الجامعية ضد القمع واالضطهاد يكمن يف التامسك والرؤية التي تطرحها النظرة السياسية املعارضة إىل 

العامل، أو ما ميكن وصفه عىل أنه وعي تحرري يفهم طريقة عمل أنظمة الهيمنة. وال يسعى الوعي التحرري، بحسب 

الهيكليات بعالقات وهويات  استبدال هذه  الهيمنة فحسب، بل يسعى كذلك إىل  تعريفه، إىل تحويل هيكليات 

وطرق بديلة لتنظيم املجتمع كذلك.226 

العمل عىل  ينبغي  السيايس،  الكيان  السياسية واستعامر  الحياة  إعادة هيكلة  النيوليربالية من  به  قامت  ما  وبعد 

اسرتداد هذا الوعي النقدي الشمويل. فنحن، يف الوقت الراهن، بحاجة إىل التعلم من النظرة التحررية الراديكالية 

العاملية التي تعرّب عنها حركات النضال التحررية التي يزخر بها العامل الثالث، وذلك من أجل استعادة فهم نقدي 

226   يستند مفهوم الوعي التحرري وبعض املفاهيم النظرية وجانب من النقاش الذي تستعرضه هذه الورقة إىل الدراسة القادمة 
لليندا طرب وآالء العزة حول املقاومة الشعبية يف فلسطني، والتي سينرشها معهد الدراسات الفلسطينية. 
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متكامل ألنظمة القمع واالضطهاد وليك نتمكن من النظر إىل ما وراء بدائل أنظمة الهيمنة وتحديد هذه البدائل. 

ويف سياق التعلم من النضال الذي خاضه أبناء الشعب الفلسطيني، فمن الواضح أن هذا الوعي السيايس املعارض 

يستند يف أسسه إىل عملية ينفصل فيها الشعب الخاضع لالستعامر عن النظرة الكولونيالية إىل العامل وما تقرره من 

التقسيم الثنايئ لهذا العامل، بحيث يستعيد القوة التي تكمن يف الشعب الخاضع لالستعامر ويحدد أساليب القوة 

الخالقة املمكنة التي ميكن تجسيدها من خالل هذا الشعب. ومع ذلك، فمام ال شك فيه أن الوعي التحرري ليس 

كافياً بحد ذاته، ألنه يتطلب إعداد هيكلية وإطار يستطيع هذا الوعي النقدي أن ينترش وأن يرُتجم من خالله إىل 

مامرسة يومية للمقاومة وأشكال النضال، مام يسهم يف توحيد الحركة الجامهريية التي يخوضها الشعب. 

تناهض  التي  التحررية  النضال  وحركات  الفلسطينية  التحرير  منظمة  استعرضت  املايض،  القرن  من  السابع  العقد  ويف 

التحرري  للوعي  مرشوع  عن  خاللها  من  التعبري  ميكن  عاملية،  سياسية  تحررية  نظرة  العامل  أنحاء  جميع  يف  اإلمربيالية 

املعارض. وكانت األحزاب السياسية الفلسطينية، وال سيام الشيوعية منها، هي من حملت لواء هذا الوعي ورشعت يف 

هذه  أنشأت  وقد  غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  يف  اإلرسائييل  الكولونيايل  الحكم  نري  تحت  القابعني  الفلسطينيني  تنظيم 

األحزاب إطاًرا ميّكن الشعب من خوض غامر النضال الوطني واالقتصادي واالجتامعي. ونعود، فيام ييل من هذا الفصل، 

إىل حقبة السبعينات من القرن املايض، حيث يعنى املبحث التايل بدراسة الطريقة التي اتبعتها األحزاب، وال سيام األحزاب 

اليسارية، يف خلق الظروف املواتية لتشكيل الحركة الشعبية الجامهريية، من أجل استخالص الدروس من هذه التجربة. 

وتحتل هذه الدراسة أهمية قصوى بالنظر إىل اآلثار التي خلّفتها اتفاقيات أوسلو عىل الحركة الوطنية الفلسطينية. لقد 

أومأ التوقيع عىل هذه االتفاقيات يف العام 1993 إىل، جلب الهزمية التي لحقت باملرشوع التحرري والوعي الراديكايل 

املعارض الذي حدد معامل حركة النضال الفلسطيني عىل مدى عقود خلت. فقد وافقت منظمة التحرير الفلسطينية، 

من خالل التوقيع عىل تلك االتفاقيات، عىل إضفاء الصفة الرشعية عىل املشاريع الكولونيالية االستيطانية الصهيونية، 

حتى يف الوقت الذي واصلت فيه إرسائيل قمع السكان األصالنيني الفلسطينيني )Massad, 1994(. وتحولت الدولة 

اإلرسائيلية إىل “رشيك يف املفاوضات” عوًضا عن كونها دولة كولونيالية استيطانية وعنرصية أُنشئت بعد ترشيد أبناء 

الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته يف العام 1948. كام جرى استبعاد التحقيق الذي بارشته حركة النضال التحرري 

الفلسطيني يف النظام الكولونيايل االستيطاين الصهيوين، ورفِضه الوجود الرشعي للسكان الفلسطينيني األصالنيني يف 

وطنهم بجموع ربوعه وحقوقهم فيه. وعالوًة عىل ذلك، فقد تم اقتطاع الرؤى التقدمية التي حملها الفلسطينيون 

حول التحرير، من قبيل إقامة دولة دميقراطية علامنية يف عموم فلسطني، من املرشوع الوطني الرسمي. 

 .)Massad, 1997( كانت اتفاقيات أوسلو حصيلة ظهور الجناح “الواقعي-الرباغاميت” يف منظمة التحرير الفلسطينية

باعتباره “اعتداالً”  الفلسطينية ليس  القيادة  الذي توخته  الواقعي  النهج  السياق، يفرس جوزيف مسعد  ويف هذا 

ويكمن   .)Massad, 1997: 24( الفلسطينيون  يعيشه  الذي  “الواقع”  مع  التكيف  يف  رغبة  باعتباره  بل  فحسب، 

التبشري بالحصول عىل اعرتاف غريب خارجي وراء هذه الواقعية والرغبة الجديدة التي أبدتها القيادة الفلسطينية 

لإلذعان للوقائع الكولونيالية والرشوط الكولونيالية التي فرضتها اتفاقيات أوسلو. وهذا يشري إىل الوعي املهزوم الذي 

توطّن وتأصل يف النظرة الكولونيالية العاملية، كام يسعى إىل إدماج نفسه يف مرشوع  الدول الغربية، بحيث يتخىل 

العوامل  القدرة عىل رؤية  الوعي  الكولونيايل يف سبيل تحرير فلسطني. ولذلك، فقَد هذا  النظام  النضال ضد  عن 

النظام  هذا  حكم  تحت  الواقع  الشعب  يستطيع  والتي  الكولونيايل،  النظام  هذا  ملناهضة  أمامه  املتاحة  والقوة 

تجسيدها عىل أرض الواقع. 
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الحركة الشعبية الفلسطينية ورشوط تحققها 

وبالعودة إىل حقبة السبعينات والثامنينات من القرن املايض، نستهل هذا املبحث مبراجعة الدور الذي اضطلعت 

به األحزاب السياسية يف إنشاء القاعدة الالزمة النطالق الحركة الشعبية الفلسطينية. ففي هذا السياق، اضطلعت 

األحزاب اليسارية بثالثة أدوار هامة: حيث حملت الوعي السيايس الذي كان ينطوي عىل رؤية للطريقة التي تكفل 

لها تحويل هيكليات القمع واالضطهاد، كام استثمرت جهدها يف بناء قوة الشعب، وأنشأت هيكلية المركزية ومرنة 

بغية ترجمة املقاومة إىل مامرسة يومية وتحويلها إىل حركة. وسوف نحدد وجهات ال تخفى أهميتها بالنسبة إىل 

الوقت الحارض والدروس التي ميكننا استخالصها من التنظيم السيايس وإعادة بناء حركة التحرر الشعبية من خالل 

مراجعة كل دور من هذه األدوار. 

يلخص أحد نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني من مخيم الدهيشة، وهو يستذكر حقبة السبعينات والثامنينات 

من القرن املايض، طبيعة الحركة الشعبية الفلسطينية التي سادت إبان االنتفاضة األوىل عىل النحو التايل: 

لقد ناضلنا من أجل خلق الظروف املواتية لحياة رشيفة ووجود إنساين يف ظل 

ظروف غري إنسانية. وقد قمنا بذلك من خالل العمل املبارش والعالقات والروابط 

الجامعية التي أسستها الحركة.227 

وتعود عملية تنظيم القاعدة الشعبية، التي أفضت إىل اندالع االنتفاضة األوىل، يف جذورها إىل العام 1972، حيث 

يف  استندت  التي  الحركة،  انطلقت هذه  وقد  الشيوعيون.  أنشأها  التي  التطوعي  العمل  بتشكيل حركة  استُهلت 

للخدمات  بديل شعبي  لتقديم  املبارش،  السيايس  والعمل  التطوعي  والعمل  الجامعي  التضامن  مبادئ  إىل  أصولها 

واملؤسسات )من ِقبل البلديات( التي كانت مرتبطة بالنظام الكولونيايل. ويف هذا اإلطار، شّكل الشيوعيون لجان 

العمل التطوعي، التي توىل قيادتها نشطاء ينحدرون من الطبقة الوسطى يف املراكز الحرضية. وبارشت هذه اللجان 

 .)Taraki, 1989: 59( عىل أداء “األعامل املجتمعية ومعظم األعامل اليدوية” يف املناطق املهمشة ويف املخيامت

وأضحى العمل التطوعي يشكل طريقة للتدخل والعمل التضامني مع الفالحني وغريهم من الجامعات املهمشة. وقد 

خلق هذا األمر شكالً من أشكال العمل املبارش الذي شّكل البدائل الشعبية التي تكفلت بتلبية احتياجات الشعب 

املزارعني عىل  العمل مع  نطاقها من  الشعبية يف  التدخالت  الكولونيايل. وتراوحت هذه  النظام  ارتباطه عن  وفك 

اسرتداد أراضيهم والعمل فيها وحاميتها من اإلجراءات الكولونيالية التي تستهدفها، إىل تعبيد الطرق وصيانة شبكات 

التشكيالت  مثلت  وقد  املخيامت.228  ويف  املهمشة  النائية  املناطق  يف  املعيشية  الظروف  وتحسني  الصحي  الرصف 

الالمركزية والدميقراطية التي أنشأتها حركة العمل التطوعي مصدر إلهام للحركات الشعبية التي قادت االنتفاضة 

األوىل، وشكلت األساس الذي ارتكزت عليه )Bargouti, 1990: 108(.229 وقد توسعت التشكيالت الشعبية البديلة 

النسوية  البديل ولجان األحياء واللجان  البديل إىل االقتصاد  الشعبي  التعليم  اندالع االنتفاضة وتراوحت بني  بعد 

ومجموعة من الهيكليات الشعبية األخرى. 

227   املجموعة البؤرية التي ضمت نشطاء من بيت لحم، مخيم الدهيشة، 27 نيسان/أبريل 2012. 

228   مقابلة مع محرم الربغويث، الزعيم السابق للحركة التطوعية واملدير العام التحاد الشباب الفلسطيني، 14 شباط/فرباير 2012. 

229   وقد أسهمت جملة من العوامل املتضافرة يف تعزيز تنظيم القاعدة الشعبية، مبا فيها إنشاء الجبهة الوطنية الفلسطينية يف 
العام 1973، والتي شّكلت الرابط الرسمي مبنظمة التحرير الفلسطينية وعملت عىل تعزيز التعبئة الشعبية وترسيخها. وقد تال ذلك 

 Taraki,( انتخابات رؤساء البلديات الوطنيني يف العام 1976، وهو األمر الذي طرح التدابري التي كفلت مساندة حركة العمل التطوعي

 .)1989: 58-59
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وقد وصف الباحثون هذه اللحظة يف مرحلة النضال الوطني الفلسطيني باعتبارها تحوالً من “النظام البريوقراطي 

تلبي  التي  الشعبية  السياسية  التعبئة  إىل  املنفى  يف  الفلسطينية  التحرير  منظمة  اعتمدته  الذي  العسكري” 

“االحتياجات املادية للرشائح االجتامعية” )Tamari, 1991: 13(. ومع ذلك، فام مييز هذه الحركة ويجعلها فريدة 

باعتبارها مثاالً زاخراً يرُِبز النضال الذي يخوضه الشعب األصالين الطريقة املزدوجة التي اعتمدتها يف فك االرتباط 

عن هياكل الحكم الكولونيايل اإلرسائييل املبارش – الرضائب والخدمات والوظائف يف اإلدارة املدنية الكولونيالية، 

وخالفها – وخلق بديل شعبي، مبعنى سلطة بديلة، ُوصفت يف البيانات )املناشري( التي كانت توزَّع خالل االنتفاضة 

بأنها “سلطة الشعب” )املصدر السابق(. 

وهذا يوجه أنظارنا إىل العملية املزدوجة التي انتهجتها املقاومة، والتي عملت عىل إعاقة وتدمري األمناط الكولونيالية 

وهياكل السيطرة من جهة، وخلق البدائل الشعبية التي متّكن املجتمع من ضامن دميومة النضال من أجل تحويل 

فعىل  أخرى.  جهة  من  واالقتصادي  واالجتامعي  الوطني  املستوى  عىل  واالضطهاد  القمع  خ  ترسِّ التي  الهيكليات 

باستبدال  تُعنى  التعاونية،  والحركة  األرض  إىل  العودة  إىل  الدعوة  قبيل  الشعبية، من  التدابري  كانت  املثال،  سبيل 

التبعية االقتصادية واالعتامد عىل الجهة املستعمرة، كام سنبني ذلك أدناه. كام منحت هذه اإلجراءات الفلسطينية 

مبارشة.  بصورة  األرض  استعامر  ومقاومة  الكولونيايل  الحكم  مواجهة  تعينهم عىل  التي  القوة  وبالتايل  االستقالل، 

الشعبية  االنتفاضة  توجه  كانت  والتي  تصدرها،  لالنتفاضة  املوحدة  الوطنية  القيادة  كانت  التي  البيانات  وتزخر 

األوىل وتديرها، باألدلة عىل هذه الرؤية التحررية التي تناهض النظام الكولونيايل والتطبيق العميل عليها. فمثاًل، 

يحيّي البيان رقم )16( اللجان الشعبية عىل بناء “البدائل لنظام االحتالل املتهالك”، وهو ما قاد الشعب إىل حركة 

 UNLU( 16 من العصيان املدين وخلق القاعدة لـ”سلطة الشعب” )القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، البيان رقم

 .))Communique 16, 1988: 112

“العصيان  واالضطهاد، وحركة  القمع  التخلص من هيكليات  إىل  التي سعت  املزدوجة  العملية  وقد نجحت هذه 

 Hammami( ”املدين” العسكري الذي ترافقت معها، يف إثبات أنه “ال ميكن حكم الفلسطينيني بالحكم الكولونيايل

and Tamari, 2001: 6(. وزادت هذه الحركة عىل ذلك بأن أنشأت إطاراً ينظم بديالً يحل محل النظام الكولونيايل 

التي فرضتها  الكولونيالية  السياسية  الهيمنة  الوقت. وقد عارضت املقاومة الجامهريية، يف املقام األول،  مع مرور 

إرسائيل عىل حياة الفلسطينيني، والجهود التي بذلتها لدمج اقتصادهم وإخضاعه ملصالحها الكولونيالية. وشكلت 

هذه املقاومة ثورة جامهريية قامت يف وجه إجراءات الهيمنة التي نفذتها إرسائيل، كام سعت إىل إسقاط الحكم 

الرأساميل  االستغالل  محل  يحل  لبديل  التحتية  البنية  الشعبي هذه  النضال  أقامت حركة  ذلك،  ومع  الكولونيايل. 

واالستعباد األبوي. ومل تكن البدائل الشعبية والحركة التعاونية واالقتصاد الشعبي تشّكل األساس للمقاومة فحسب، 

بل إنها مثلت القاعدة التي استند إليها نظام مختلف ونظمت الحياة االجتامعية واالقتصادية وفًقا ملبادئ املساواة 

 .)Abdul Hadi et al, 1992: 171( االجتامعية واالقتصادية

ولذلك، يجسد النضال الذي خاضه الشعب الفلسطيني خالل العقدين السابع والثامن من القرن املايض ما يصفه 

“إعادة تسمية  املضطَهدون عىل  التحرر، حيث عمل  نحو  إنسانياً  بعداً  يكتسب  نضال  أنه  )Freire( عىل  فريري 

العامل – من أجل  إىل  الكولونيالية واإلمربيالية  النظرة  املضطِهد ويتخيله – مبعنى  يعرّفه  الذي  النحو  العامل” عىل 

“تغيريه” )ورد هذا االقتباس يف فاشه Fasheh, 1989: 554(. ويعكس هذا النضال مكامن القوة الثورية التي يربطها 

 Fanon,( ”بحركات التحرر الوطنية والنضال الذي تخوضه يف سبيل خلق “مفهوم جديد لإلنسان )Fanon( فانون

الذي   )Pieterse and Parekh, 1995: 3( الحياة”  الوعي وأسلوب  143 :1963(، كام يعكس “شكاًل جديًدا من 
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يتجاوز النظرة الكولونيالية واإلمربيالية إىل العامل، وهرميتها العنرصية وأطرها التي ترتكز عىل النموذج األورويب. 

وعالوًة عىل ذلك، يرص فانون عىل أن املرشوع الذي أطلقه العامل الثالث لبناء إنسان جديد يتطلب “إعادة توزيع 

والتبعية  املادي  الحرمان  يف  تسببت  التي  اإلمربيالية  والقوى  الرأساملية  من  والتحرر  العامل  مستوى  عىل  الرثوة” 

االقتصادية للعامل الثالث )1963: 143(. وقد أسهمت هذه املفاهيم املتداخلة للتحرر يف تعزيز التنظيم الشعبي 

الفلسطيني وتوجيهه خالل العقدين السابع والثامن من القرن املايض. فقد عملت األحزاب اليسارية عىل تنظيم 

الشعب ضد قوى االضطهاد واالضطهاد القومي واالستغالل االقتصادي والهيمنة األبوية املتشابكة واستثامرها، جنبًا 

إىل جنب مع فهم حقوقهم املتداخلة.230 وفضالً عن ذلك، تفرتض إيلني كتاب بأن فهم هياكل الهيمنة هذه والعالقة 

القامئة بينها كانت عىل قدر أكرب من التعقيد يف ذلك الوقت مام هي عليه يف هذه األيام. فعىل نقيض الوقت الراهن، 
كان من الجيل يف نظر الحركة الشعبية يف تلك املرحلة أن »التحرر االقتصادي كان رضوريًا إلنجاز التحرر الوطني.«231

وليك نتعلم من هذه التجربة الغنية يف بناء حركة النضال الشعبي من أجل التحرر، فمن الرضوري بالنسبة إلينا 

أن نفهم أن التنظيم الشعبي الذي شهدته حقبتا السبعينات والثامنينات من القرن املايض كان يشّكل عاملاً مصغراً 

املعارض ورؤية تحررية توجه  الوعي  لواء  اليسارية منها، تحمل  للتحرر. وكانت األحزاب، وال سيام  للرؤية األعم 

تنظيم القاعدة الشعبية، وذلك بصفتها واسطًة أخذت عىل عاتقها تنظيم الشعب. إن هذا النقد الشمويل ألنظمة 

الهيمنة والقدرة عىل تقديم رؤية بديلة هو ما ينبغي علينا استعادته يف هذه األيام. ومن أجل التعلم من هذه 

التجربة، فمن األهمية أن ننظر إىل املحددات التي كونت هذا الوعي التحرري. 

منظمة التحرير الفلسطينية وحركات التحرر يف العامل الثالث والنظرة البديلة 

باملقارنة مع القيود التي يشهدها الوقت الحارض، حيث تعمل الرأساملية النيوليربالية عىل تقويض قدرتنا عىل تخيل 

البدائل وحيث تتسبب عملية أوسلو يف هزمية املرشوع التحرري ووعي منظمة التحرير الفلسطينية، كانت فصائل 

املنظمة تعرب يف حقبة السبعينات عن رؤية تحررية وتقدمية تناهض الكولونيالية واإلمربيالية والعنرصية وتركز عىل 

األسباب الجذرية التي تقف وراء الهيمنة. وقد وضع الفصيل السائد يف املنظمة، وهو حركة فتح، يده عىل األسباب 

التي تقف وراء االضطهاد القومي يف األيديولوجية الكولونيالية االستيطانية الصهيونية، والعنرصية الكولونيالية التي 

اتسمت بها ورفضها لوجود السكان الفلسطينيني األصالنيني ونفي حقوقهم عىل نحو يحرمهم من صفتهم اإلنسانية. 

وكان برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الذي يقيض بإقامة دولة دميقراطية علامنية عىل أي جزء يتم تحريره من 

فلسطني، وهو الربنامج الذي طرحته حركة فتح ألول مرة يف العام Gresh, 1988: 17( 1968(، يُعنى باستعراض إطار 

للتحرر وتفكيك االستعامر، بحيث يستطيع كال املستوطن واألصالين أن يعيشا جنبًا إىل جنب عىل قدم املساواة، كام 

اشرتط هذا الربنامج تفكيك االستعامر الذي فرضته الحركة الصهيونية. وقد رصحت منظمة التحرير الفلسطينية، 

بعد أن وضعت يدها عىل مصدر الهيمنة يف األيديولوجية العنرصية الكولونيالية االستيطانية الصهيونية، بأن الدولة 

الدميقراطية العلامنية كانت تستند كذلك إىل اليهود الذين ينبذون الصهيونية والعنرصية الكولونيالية واالمتيازات 

الكولونيالية التي منحتها لهم )Abu Iyad, 1969(. وبناًء عىل التشخيص النقدي للقمع واالضطهاد، فمن الواضح 

أن األحزاب السياسية متكنت من تحديد البديل املطلوب وغرست يف الشعب وعياً تحررياً استوعب أسباب الهيمنة 

واستطاع التطلع إىل إقامة نظام عادل. 

230   مقابلة مع د. فدوى اللبدي، مصدر سابق. 

231   مقابلة مع الربوفسور إيلني كتاب، معهد دراسات املرأة، جامعة بريزيت، 21 أيار/مايو 2012.  
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ويستطيع املرء، بعد أن يستطلع بعض الحركات الجديدة التي تنشط يف هذه األيام، أن يرى األسباب التي تقف وراء 

أهمية هذا األمر. فالحركات الجديدة الناشئة، من قبيل حركة الشباب، ال تقوم يف أصولها عىل نفس الفهم الشمويل 

ألنظمة الهيمنة. ففي بعض األحيان، تعاين هذه الحركات من العجز عن تقديم الحلول أو إتاحة الفرصة املطلوبة 

لها فهم  تتيح  التي  البصرية  األطراف فقدت  األمد، ألن هذه  تقديم رؤية إسرتاتيجية طويلة  أو  األمام  إىل  للتقدم 

هياكل القمع واالضطهاد. كام تفتقر هذه الحركات إىل وعي تحرري ينطوي عىل رؤية واضحة حول كيفية تحويل 

هياكل الهيمنة. ومع ذلك، فهذا ال ينفي أن الوعي النقدي جرى خلقه يف سياق املامرسة العملية ومسرية النضال. 

ففي الواقع، يشهد النضال يف سياقه إحدى أقوى الطرق التي يطرأ التحول عىل الوعي فيها، ألن املرء يواجه أنظمة 

الهيمنة بصورة مبارشة ويرشع يف فهم الطريقة التي تنتهجها هذه األنظمة يف فرض القيود عىل حياة أفراد الشعب 

وتحجيمها. وبناًء عىل ذلك، فنحن نسعى يف هذا املبحث إىل اسرتعاء االنتباه إىل رضورة التعلم من هذه التجربة 

التاريخية والتشديد عىل رضورة استعادة فهم نقدي ألنظمة القوة واالضطهاد. ويف الوقت ذاته، تحاول الحركات 

األخرى، من قبيل الحركة الفلسطينية ملقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها، أن تستعيد 

السياسية  الرؤى  عىل  تسمو  وأن  أوسلو  عملية  يد  عىل  الهزمية  لقي  الذي  املعارض  السيايس  الوعي  بناء  وتعيد 

املشوهة. وتعمل هذه الحركة عىل إعادة غرس فهم نقدي يف أذهان أبناء الشعب حول طبيعة االضطهاد الكولونيايل 

االستيطاين اإلرسائييل، وتحلله باعتباره نظاًما يتألف من ثالث مراحل من االضطهاد، هي االحتالل العسكري، والفصل 

العنرصي واالستيطان الكولونيايل.232 

وباإلضافة إىل الدور املحوري الذي اضطلعت به األحزاب يف تشخيص االضطهاد القومي، طرحت األحزاب اليسارية 

خالل العقد السابع من القرن املايض تحلياًل شاماًل أعم لطبيعة العالقات القامئة بني املرشوع الكولونيايل االستيطاين 

الصهيوين والرأساملية واإلمربيالية الغربية، واللذين يتصفان بتشابكهام وتعضيد بعضها البعض. فبالنسبة للجبهتني 

الشعبية والدميقراطية، كان تحرير فلسطني يرتبط بالنضال العام لتحرير العامل العريب برمته من الهيمنة اإلمربيالية 

سياسيّاً واقتصاديّاً. فقد كان اليسار، كحركة القوميني العرب، جزءاً من مرشوع العامل الثالث األوسع، وجزءاً من نضاله 

ضد الهيمنة السياسية اإلمربيالية املفروضة عىل العامل الثالث وتبعيته االقتصادية لالقتصادات الرأساملية ورأس املال 

التقدم”  انطالقنا عىل طريق  نقطة  ]باعتبارها[  الوطني  التحرير  الفلسطيني “حرب  اليسار  عرّف  ولذلك،  الغريب. 

الرأساملية  للمصالح  تخضع  التي  الغربية  غري  األمم  إىل  يستند  التقدم  يعد  مل  )PFLP, 1969: 225-226(، حيث 

الغربية. وعوًضا عن ذلك، جرت إعادة تعريف التقدم عىل أنه حق شعوب العامل الثالث يف السيطرة عىل مواردها، 

واستخدامها لتطوير مجتمعاتها عىل قدم املساواة وفًقا للمبادئ االشرتاكية والدميقراطية. 

وهذا هو السبب الذي حدا بالفصائل اليسارية الفلسطينية التي كانت تقود تنظيم القاعدة الشعبية خالل حقبة 

السبعينات والثامنينات من القرن املايض إىل اعتبار التحرر االقتصادي أمراً رضوريّاً ال غنى عنه إلنجاز التحرر الوطني. 

فعىل غرار املاركسيني، كانت حركات التحرر التي انترشت يف العامل الثالث عىل وعي برضورة تحرير االقتصاد من 

قبضة املصالح الرأساملية الغربية من أجل توظيفه كأداة يف تطوير شعوبها. وفضاًل عن ذلك، مثلت أشكال تنظيم 

232   يطلب النداء املوحد الذي أطلقته حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها من الحركات واألفراد 
يف جميع أنحاء العامل فرض املقاطعة والعقوبات عىل إرسائيل إىل أن تضع حًدا للنظام “الكولونيايل والفصل العنرصي واالحتالل” وتضع 

حًدا للقمع واالضطهاد الذي متارسه بحق جميع أبناء الشعب الفلسطيني، وليس أولئك الذين يعيشون يف األرض املحتلة فقط. انظر 

املوقع اإللكرتوين للحركة: 

http//:www.bdsmovement.net/apartheid-colonisation-occupation
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النظرة  لهذه  انعكاًسا  الشعب  أفراد  اليسار غرسه يف عقول  الذي حاول  النقدي  الوعي  الشعبية وأشكال  القاعدة 

التحررية العاملية، وفهمها النقدي للقوة. وهذا يؤكد مرة أخرى عىل حاجة الحركات يف الوقت الراهن إىل استعادة 

هذا التشخيص الشمويل والنقدي لهيكليات الهيمنة ليك تتمكن من تقديم رؤية واضحة لكيفية تحويل هيكليات 

القمع واالضطهاد. ويف هذا السياق، تؤكد ختام السعافني، رئيسة لجنة املرأة يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 

عىل هذا األمر وتبني بأن النظرة التحررية العاملية التي يتبناها حزبها حددت األشكال التي اتخذها تنظيم القاعدة 

الشعبية. وترصح السعافني بأن لجنة املرأة يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني درست، عقب إنشائها، تجارب ثورية 

أخرى يف إطار بحثها عن شكل من أشكال التنظيم الذي يستطيع تعزيز صمود الشعب ويوفر إطاراً ملقاومة الهيمنة 

القومية واالقتصادية مبا يتوافق مع فهمها النقدي ألنظمة السلطة هذه.233 

الشعب باعتباره مصدر القوة 

الشعب  لتحرير  الذي خاضته  للنضال  املواتية  الظروف  السياسية لخلق  الذي سلكته األحزاب  الطريق اآلخر  كان 

يتمثل يف استعادة الشعب باعتباره مصدر القوة ومكمنها. وبذلك، نفضت هذه األحزاب عن كاهلها األيديولوجيات 

الكولونيالية التي ُصممت لغايات إبقاء الشعب يف حالة من اإلذعان السلبي الذي يفيض بهم إىل التخيل عن مصدر 

قوتهم لصالح النظام الكولونيايل. وقد تبوأ اليسار موقع القيادة يف هذه العملية. وبحسب ما تبينه فدوى اللبدي، 

وضع اليسار األولوية للعمل مع القاعدة الشعبية، حيث عمل عىل تسييسها ودعمها يف مسرية نضالها اليومية، ألنه 

يتم  الجامعي، حيث  الجامهريية والعمل  التعبئة  التحرير إىل  القوة. ويحتاج  الشعب هو مصدر  بأن  كان “يدرك 

التي يزخر بها الشعب نحو هذا الهدف.«234 وقد استثمرت الحركة، يف سياق تأكيدها  توجيه الطاقات الجامعية 

 .)Kuttab, 1989: 137( عىل الشعب باعتباره وسيلة النضال وغايته، »يف طاقة الشعب وقدراته« وإميانه يف قوته

وبذلك، أطلقت هذه الحركة العنان لطاقات الشعب وسعت إىل متكينه من استعادة القوة التي تخىل عنها لصالح 

النظام الكولونيايل )Anteant, 2011(. فمن جانب، كان تنظيم الشعب يُعترب أمرًا إسرتاتيجيًا للمنظامت الجامهريية 

واللجان الشعبية التي شكلتها األحزاب يف حقبة السبعينات من القرن املايض، بحسب ما تبينه ليزا ترايك. فقد كان 

من الصعب عىل املستعِمر اإلرسائييل أن “يستهدفها ويدمرها”، وكانت هي تستطيع حامية العمل السيايس بسبب 

شخصيتها “غري الرسمية التي ال تتخذ شكاًل محدًدا” )Taraki, 1989: 61(. ومن جانب آخر، نظر اليسار إىل الشعب 

باعتباره حيزًا ميكن فيه بناء أشكاٍل مستقلة من القوة التي تتمكن من تعزيز مسرية النضال من أجل تشكيل الوقائع 

البديلة. 

وتكمن أهمية هذه املحاولة التي ترمي إىل استعادة الشعب باعتباره مصدًرا للقوة، وأهميتها يف هذه األيام، يف 

الطريقة التي تسلكها يف إسقاط الهيمنة الكولونيالية، التي متارَس السيطرة عىل الشعوب القابعة تحت نري االستعامر 

من خاللها. فالنظام الكولونيايل يسعى إىل تربير القمع واالضطهاد الذي ميارسه من خالل نزع الصفة اإلنسانية عن 

املجتمع األصالين الخاضع الستعامره، حيث يصور أفراده عىل أنهم يفتقرون إىل القيم أو القوة، وعىل أنهم يشكلون 

 Fanon, 1963: 6( بًا”، ويحاول أن يقنعهم بوجوب “إنقاذهم” من أنفسهم من قبل قوة االستعامر “عنرًصا مخرِّ

149(. ويضع هذا النظام الكولونيايل القوة يف رموز السلطة الكولونيالية، وهي الرشطة والثكنات والدولة. وترتك 

الهيمنة الكولونيالية خياراً واحداً للمضطَهدين لإلذعان للهيمنة و”تبّني الطرق التي يراها السيد” )املصدر السابق، 

233   مقابلة مع ختام السعافني، رئيسة اتحاد لجان املرأة الفلسطينية، 19 نيسان/أبريل 2012. 

234   مقابلة مع د. فدوى اللبدي، مصدر سابق.
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ص. 7(. وترفض هذه النظرة العنرصية الكولونيالية إىل العامل مصادر القوة التي يزخر بها الشعب الذي يرزح تحت 

 ،)Aime Cesaire( نري االستعامر وتفكريه اإلبداعي وإمكانياته ومكامن قدراته. ووفقاً ملا جاء عىل لسان إميي سيزار

يعمل هذا الخطاب الكولونيايل العنرصي عىل امتهان الشعب القابع تحت نري االستعامر والحط من قدره وينرش 

وجهة نظره التي يقول فيها بأن “هؤالء السود ال يستطيعون حتى أن يتخيلوا ما هي الحرية... فالدعاة البيض هم 

من غرسوها يف رؤوسهم” )Cesaire, 1955: 60(. ومينع هذا الخطاب الكولونيايل املفكرين والقادة من أبناء الشعب 

الواقع تحت االستعامر من االرتباط بشعوبهم وتطوير أشكال خالقة أخرى من القوة التي ال تقوم يف أساسها عىل 

الهيمنة. 

ويف هذه األيام، تفرس هذه النظرة الكولونيالية العاملية عىل وجه التحديد املسلك الذي تسلكه السلطة الفلسطينية، 

وسياستها “الواقعية” والجهود الحثيثة التي تبذلها الستجداء الغرب واإلثبات له بأن الفلسطينيني “يستحقون” إقامة 

دولة لهم. ويسعى هذا الوعي املستعَمر إىل دمج نفسه يف القيم وأشكال القوة التي ميلكها الطاغية، حيث يذّوت 

وجهة النظر التي تقول بأن املضطَهد يفتقر إىل القوة. ويف املقابل، كان الشيوعيون واليسار بعموم أطيافه يرفضون يف 

العقد السابع من القرن املايض هذه النظرة الكولونيالية إىل العامل من أصلها، كام كانوا يرفضون املساعي التي كانت 

تبذلها القوى الكولونيالية لغرس صفة الضعف يف الشعوب الخاضعة لالستعامر وربط القوة بالرموز الكولونيالية 

وأشكال الهيمنة. ويف هذا السياق، سعى القامئون عىل تنظيم القاعدة الشعبية إىل تحرير الفلسطينيني من حالة 

الخضوع واإلذعان، واستعادة قوتهم وقدرتهم عىل بناء تشكيالت القوة البديلة والدميقراطية التي تقوم عىل أساس 

املساواة. ويف هذا املقام، يذكّرنا سليم متاري بالطبيعة الشمولية للقوة التي مارسها النظام الكولونيايل االستيطاين 

اإلرسائييل عىل الفلسطينيني يف تلك املرحلة، وذلك من خالل املساعي التي بذلها لدمج نظام شامل للهيمنة: 

عىل  السنوات  مرور  مع  ينطوي  اليومية  الفلسطينيني  حياة  مناحي  من  منحى  كل  بات  لقد 

تبعات لهذا الدمج... وال يجوز النظر إىل الحكم اإلرسائييل باعتباره نظاًما للسيطرة فحسب، بل 

باعتباره تكيًفا شموليًا لحياة الفلسطينيني مع الظروف التي فرضتها هذه السيطرة يف وعي كل 

 .)Tamari, 1991: 15( شخص منهم  بل يف الالوعي الفلسطيني

وقد سعت قوى اليسار، يف سياق معارضتها لهذا النظام، إىل استعادة قوة الشعب وبناء تشكيالت مضادة ومستقلة 

اللجان  خالل  من  الشعب  تنظيم  طريق  عن  األمر  هذا  األحزاب  نفذت  األول،  املقام  ففي  بطريقتني.  القوة  من 

الشعبية واملنظامت الجامهريية التي عملت عىل تعبئة الشباب والنساء والعامل. ومن خالل هذه الهيكليات، قام 

اليسار بـ”نرش الفكر املاركيس” وعمل مع املضطهدين يف نضالهم اليومي من أجل توعيتهم بالطرق التي يعمل بها  

االضطهاد القومي واالستغالل االقتصادي والهيمنة االستبدادية  الذي تم توظيفه يف قمع الشعب واضطهاده يف حياته 

اليومية.235 وكانت هذه األحزاب تحاول أن تشكل وعي املضطَهدين وأن تُِعّد أشخاًصا عسكريني ميلكون القدرة عىل 

استعادة قوتهم وتوظيفها يف مواجهة أنظمة الهيمنة املتداخلة. وتبنّي الربفسور اللبدي طريقة العمل التي اعتمدتها 

هذه األحزاب عىل أرض الواقع، حيث تستذكر كيف عملت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني مع املعلمني خالل 

العقد السابع من القرن املايض من أجل تنظيم سلسلة من اإلرضابات تعبرياً عن النضال ضد القوى املتداخلة. وتبني 

اللبدي بأن هذه اإلرضابات ُوظفت من أجل املطالبة بزيادة رواتب املعلمني الفلسطينيني، باملقارنة مع الرواتب التي 

235   مقابلة مع د. فدوى اللبدي، مصدر سابق، ومقابلة مع إيلني كتاب، مصدر سابق. 
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كان املعلمون اإلرسائيليون يتلقونها يف ذلك الوقت، ولخوض النضال من أجل وضع منهاج وطني يف الوقت نفسه.236 

وعىل هذا املنوال، عملت لجان املرأة مع النساء بغية مساعدتهن عىل استيعاب طبيعة الهيمنة األبوية و«تحدي 

الهيكليات األبوية وسيطرة الذكور عىل حياتهن،«237 يف ذات الوقت الذي عملت فيه هذه اللجان عىل تعبئة النساء 

ملقاومة النظام الكولونيايل االستيطاين اإلرسائييل. وبعبارة أخرى، عملت اللجان املذكورة مع القاعدة الشعبية من 

 Fasheh,( أجل تحويل وعي الشعب ومتكينه، مبعنى منحه القدرة عىل نفض هياكل القمع واالضطهاد عن كاهله

 .)1989: 557-560

لقد سعت املحاوالت، التي بذلتها اللجان املذكورة إلعادة القوة إىل الشعب، إىل تجسيد األفراد باعتبارهم وسطاء 

يف النضال املستمر نحو التحرر، والذي يجلب معه أشكاالً من التحرر واستعادة الكرامة، كام يؤيت أشكاالً جديدة 

من املساواة االجتامعية ويضمن حقوق العامل ويقيم نظاماً اقتصاديّاً يفوق غريه يف سامته اإلنسانية كذلك. وهذا 

الشكل الشمويل من النضال الشعبي يلقي الضوء عىل الوقت الحارض بحيث ينتقده، ويبني لنا كيف أمىس فهمنا 

للنضال ضيقاً وقارصاً، وكذلك مدى قصور قدرتنا عىل رؤية مكامن قوتنا وطاقتنا. وعىل خالف ما هو عليه الحال 

اليوم، حيث نجحت الهيمنة النيوليربالية يف نزع الصفة السياسية عن العمل وحيث بات الشعب معزوالً عن القوة 

الهيمنة يسعى إىل اإلبقاء عىل نفسه  والنضال، كانت قوة الشعب تنطوي عىل اإلدراك بأن كل نظام من أنظمة 

بحكم القوة التي نتخىل عنها لصالحه. وكانت هذه القوة تتمحور حول الوعي بإمكانية الشعب عىل خلق أشكال 

بديلة وإنسانية للقوة، بحيث ال متارس الهيمنة وتقوم عىل أساس املساواة، من خالل إعادة القوة إىل هذا الشعب 

يف املقام األول. لقد فقدنا، يف هذا اليوم، القدرة عىل رؤية األشكال املختلفة واملتعددة للقوة التي ميلك الشعب 

الخاضع لالستعامر القدرة عىل استعادتها – والتي تُستهل قبل أي يشء آخر برفض منح الرشعية لنظام يقوم عىل 

القمع واالضطهاد من خالل العمل معه. وتنصّب عموم الدعوات التي باتت تُطلق يف هذه األيام ملقاطعة النظام 

الكولونيايل اإلرسائييل بجميع أشكاله، وبالتايل فك االرتباط عنه، بدًءا من حركة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات 

منها وفرض العقوبات عليها إىل ما يشبهها من الدعوات التي أطلقها مروان الربغويث )Abu Saada, 2012(، حول 

ذلك،  ومع  عنه.  الرشعية  ونزع  الكولونيايل  النظام  أخرى عن  مرة  االرتباط  وفك  النظام،  القوة من هذا  استعادة 

وكام سنبني ذلك اآلن، فقد ذهبت القوة التي اكتسبتها الحركة الشعبية الفلسطينية إىل أبعد من ذلك، حيث جرى 

تعزيزها وإسنادها من خالل تنظري املقاومة الذي سعى إىل بناء أشكال من االستقالل الذي يستطيع متكني النضال 

الجامعي طويل األمد واستدامته. 

وتتمثل الطريقة الثانية التي اتبعتها األحزاب يف االستثامر يف قوة الشعب يف محاولة بناء أشكال مستقلة من القوة، 

وهي عبارة عن أركان من شأنها املساعدة عىل ضامن استدامة النضال طويل األمد للتحرر. وكانت هذه األشكال 

التي وضعها املفكرون والنشطاء يف األرض املحتلة، وال  تستند، يف جانب كبري منها، إىل نظريات املقاومة املحلية 

سيام مفهوم “الصمود املقاوم” الذي خرج به إبراهيم الدقاق ومنتدى الفكر العريب. وميثل هذا املفهوم الذي جرى 

التعبري عنه عىل املستوى املحيل وعَكس نظريات محلية أعم حول النضال الشعبي، من قبيل املفهوم الذي جاء به 

عادل سامرة حول تعزيز الصمود عن طريق بناء اقتصاد شعبي يحظى بالحامية )2005(، فلسفة كامنة اسرتشدت 

بها اللجان الشعبية يف عملها. 

236   مقابلة مع د. فدوى اللبدي، مصدر سابق. 

237   مقابلة مع ختام السعافني، مصدر سابق.
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لـ”الصمود  الفلسطينية  التحرير  منظمة  لرؤية  نقًدا  باعتباره  املقاوم”  “الصمود  مفهوم  وغريه  الدقاق  طور  وقد 

السلبي”. فقد وّجه هذا املفهوم األخري عمل اللجنة الفلسطينية-األردنية املشرتكة، التي كانت توزع األموال لقاء 

 Dakkak, 1988:( الصمود الجامد الذي مل يزد عن أن يتكفل بدميومة “الوجود املادي للفلسطينيني” عىل أرضهم

289-288(.238 وقد انتقد الدقاق الصمود السلبي ونظر إليه عىل أنه يُلحق رضراً جسياًم مبسرية النضال الفلسطيني 

الكولونيايل  النظام  استبدال مقاومة  التكيف معه من خالل  ويؤّمن  للقمع واالضطهاد  االستكانة  يعزز  أنه  واعترب 

االستيطاين  الكولونيايل  النظام  يدرك طبيعة  الدقاق  كان  وإذ  املشرتكة.  اللجنة  توزعها  التي  األموال  باالعتامد عىل 

مبجموعهم،  محلهم  الحلول  أو  األصالنيني  السكان  وإخضاع  األرض  استعامر  عىل  أساسه  يف  يقوم  الذي  الصهيوين 

فقد نظر إىل رضورة ربط الصمود واملقاومة مع بعضهام البعض يف مامرسة عملية )praxis( واحدة. فقد نظر إىل 

املامرسة الوحيدة التي يشملها الصمود املقاوم عىل أنه مينح الشعب االستقالل من خالل القوة املستقلة، كاالستقالل 

التحرر  األمد يف سبيل  املشاركة يف نضال طويل  له  الذي ميّكنه من مقاومة ظروف االضطهاد وييرس  االقتصادي، 

)املصدر السابق، ص. 307-306(. وقد رحب الدقاق بالطريقة التي سعت حركة العمل التطوعي  من خاللها إىل 

خلق ما وصفته اللجنة العليا للعمل التطوعي بـ”إنسان جديد” و”أخالقيات جديدة” )ورد هذا االقتباس يف املصدر 

ما ميكن  الكولونيايل، وهو  النظام  عن  واالستقالل  الذات  االعتامد عىل  متأصلة يف  أنها  305( ووجد  السابق، ص. 

الشعب القابع تحت نري االستعامر من استعادة قوته الجامعية وإعادة توجيهها نحو النضال. 

وبذلك، كان الصمود املقاوم يتمحور حول االنتقال من أشكال البقاء الدفاعية إىل أساليب النضال الهجومية، مبعنى 

أن يشكل هذا الصمود عملية متواصلة من املواجهة واملقاومة التي ال تُعنى مبواجهة النظام السيايس الكولونيايل 

فحسب، وإمنا بتوسيع نطاق العمل يف قطاع الزراعة، واستعادة املوارد وبناء االقتصاد املقاوم الذي يستطيع ضامن 

 de Carvalho,( دميومة الشعب ومتكينه من تحقيق اإلنجازات اليومية يف مسريته النضالية الرتاكمية نحو التحرر

2006(. وتعود الفكرة العامة التي تقيض مبنح الشعب االستقالل والقوة املستقلة التي متكنه من استدامة عملية 

النضال املتواصلة يف أصولها إىل نظرية حول االقتصاد وعالقته بالنظام السيايس، وهو ما سنبيّنه يف املبحث التايل من 

هذا الفصل. ومن ناحية الدروس التي ميكننا االستفادة منها يف هذا اليوم، فهذا يذكّرنا بأن النضال إمنا هو عملية 

شمولية. فقد بات املفهوم الذي نحمله، يف هذه األيام، هو الرصاع السيايس راديكاليًا وقارًصا ومقترًصا عىل الشعب 

الخاضع لالستعامر، والذي يشارك يف مظاهرات منعزلة، سواء كانت من تنظيم حركة الشباب الفلسطيني أم ال، أو يف 

أعامل مبارشة منعزلة تنظمها اللجان الشعبية ضد جدار الفصل العنرصي. ومن الرضوري أن نستعيد رؤية املواجهة 

وروحها، عىل نحو تؤصله وتدعمه أشكال القوة التي تستطيع أن تعزز عملية النضال وترسخها وتكفل دميومتها. 

هيكلية التنظيم 

التحرر  النضال يف سبيل  التي تتيح للشعب خوض  التي طبقتها األحزاب يف تشكيل الظروف  أما الطريقة األخرية 

من نري النظام الكولونيايل االستيطاين فتتمثل يف إنشاء هيكلية لتنظيم الشعب. وقد سمحت هذه الهيكلية بنرش 

رؤية التحرر والوعي بها وترجمتها إىل تطبيق عميل يومي. ففي منتصف العقد السابع ومطلع العقد الثامن من 

القرن املايض، عملت األحزاب السياسية عىل تشكيل املنظامت الجامهريية واللجان الشعبية ولجان املرأة والنقابات 

العاملية واملنظامت الطالبية، التي استوحت فكرتها من لجان العمل التطوعي التي شّكلتها الحركة التطوعية من 

238   بعد انعقاد مؤمتر القمة العربية يف بغداد يف العام 1978، رشعت اللجنة الفلسطينية-األردنية املشرتكة يف توزيع منح الصمود التي 
.)Dakkak, 1988; Tamari, 1991( قدمها العرب للفلسطينيني يف األرض املحتلة. لالطالع عىل املزيد من التفاصيل حول هذا األمر، انظر
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قبل. ومل يكن الشيوعيون هم القوة الوحيدة التي تقف وراء هذه الحركة التطوعية فحسب، بل إنهم أيًضا وضعوا 

النقابات العاملية واملنظامت الطالبية يف منتصف حقبة السبعينات يف  القاعدة الشعبية وأقاموا  األولوية لتنظيم 

سياق سعيهم إىل إعادة بناء الحركة ووضعها يف القاعدة الشعبية عقب اعتقال العديد من قادتها وأعضائها والزج 

بهم يف سجون الدولة الكولونيالية اإلرسائيلية.239 وقد أخذت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني، والتي اضطلعت 

املرأة بدور مركزي وقوي فيها، زمام القيادة يف تشكيل منظامت املرأة، حيث أنشأت أعضاء هذه الجبهة من النساء 

 .)Hasso, 1998( 1978 أول لجنة نسوية يف العام

 .)Taraki, 1989: 62( دميقراطية”  جامهريية  “أطر  أنها  عىل  نفسها  الجامهريية  املنظامت  غالبية  وصفت  وقد 

وعكست هذه األطر الطبيعة الالمركزية والدميقراطية، والنزعة الجامعية يف الغالب، لهذه التشكيالت التي جرى 

التطوعي )Bargouti, 1989(. وعالوًة عىل ذلك، فعىل  العمل  اعتمدته لجان  الذي  النموذج  تصميمها عىل غرار 

الرغم من أن املنظامت الجامهريية كانت تشكل جزًءا من األحزاب، فهي مل تكن تخضع لجهاز مركزي فيها بصورة 

تامة، بل كانت تتسم بقدر أكرب بكثري من املرونة ومتثل هيئات شعبية ترتبط بلجنة وطنية عليا عىل غرار الحركة 

اللجان  تولت  التي  املنزلية  االقتصادية  واملشاريع  التعاونية  الجمعيات  تشكيل  تم  الحقة،  مرحلة  ويف  التطوعية. 

الشعبية إدارتها. وارتبطت هذه الجمعيات واملشاريع باألحزاب والنظرة السياسية العاملية التي تبنتها بصورة مبارشة. 

ويف الواقع، يوجه مسمى “األطر الدميقراطية” الذي أطلقته هذه املنظامت الجامهريية عىل نفسها أنظارنا إىل بعد 

آخر من أبعاد هذه الحركة. فهذه التسمية تعكس النظرة التقدمية التي اصطبغت بها املنظامت الجامهريية، وال 

سيام املبادئ الدميقراطية ومبادئ املساواة التي سعت اللجان إىل تنظيم الشعب وبناء العالقات البديلة التي تخلو 

من الهيمنة عىل هديها، وطبقتها يف سياق عملها عىل خلق “اإلنسان الجديد” املتحرر كذلك.240 وسوف نتناول هذا 

األمر عىل وجه التفصيل فيام ييل من هذا املبحث. أما اآلن، فمن األهمية مبكان أن نبني األسباب التي جعلت من 

هذه الهيكليات عىل قدر ال يستهان من األهمية. 

لقد كانت الهيكليات املذكورة تحمل أهمية خاصة ألنها شكلت البنية التحتية الالزمة للمقاومة، التي حولت تنظيم 

القاعدة الشعبية إىل مامرسة وحركة يومية تستند يف قاعدتها إىل الجامهري. وقد مثلت هذه الهيكليات عاماًل رضوريًا 

ألنها وفرت إطاًرا للتسييس والتعبئة التي تستند إىل قاعدة الجامهري. وانطوى هذا العمل عىل تحالف أوسع من 

العامل  تضم  باتت  الحركة، حيث  السابق، ضمن هذه  يف  أُقصيت  قد  كانت  التي  االجتامعية،  والفئات  الطبقات 

واملفكرين من أبناء الحوارض والفالحني والالجئني، وأسهمت كذلك يف توحيد العمل ضمن حركة النضال الجامعي 

“البوتقة  باعتبارها  الشعبية  اللجان  يصف  حيث  ذلك،  من  أبعد  إىل  متاري  ويذهب   .)Taraki, 1989( املنسق 

التنظيمية لالنتفاضة” )Tamari, 1991: 22(. ويبني متاري بأن هذه اللجان “نجحت يف خلق شبكة تنظيمية واسعة” 

و”حشدت اآلالف من أبناء الشعب” )املصدر السابق، ص. 25(. ولكن األهم من ذلك أن هذه اللجان كانت تشكل 

اإلطار الذي كان يجري تنسيق التنظيم اليومي وتسيريه من خالله. فقد كان من املمكن، بفضل هذا اإلطار، ترجمة 

حركة النضال التحرري إىل مامرسة يومية وروتينية، أو بحسب ما جاء عىل لسان غسان املرصي، القائد املنفي للقيادة 

الوطنية املوحدة لالنتفاضة، سمح “بتحول الثورة إىل نشاط منطي” )ورد هذا االقتباس يف املصدر السابق، ص. 23(. 

239   مقابلة مع بسام الصالحي، األمني العام لحزب الشعب الفلسطيني، 21 آذار/مارس 2012. 

240   مقابلة مع بسام الصالحي، مصدر سابق. 
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وتكمن األهمية التي يكتسبها هذا الشكل من النضال بالنسبة إلينا يف هذا اليوم يف الطريقة التي تعطل فيها املفهوم غري 

املسيس الفردي للعمل الذي يفرض قبضته وهيمنته عىل مخيلتنا يف هذه اآلونة، والذي يشكل جزًءا من إعادة التعريف 

النيوليربايل للنظام السيايس يف الوقت ذاته. وهذا يذكّرنا بأن الهيكليات ال تُعترب رضورية لتعبئة الشعب فحسب، بل لتحويل 

املقاومة الجامعية العفوية إىل مامرسة ونضال يومي يف سبيل التحرر. وبعبارة أخرى, فال غنى عن هذه الهيكليات من أجل 

متكني الشعب من تحويل القوة التي تكمن فيه إىل مامرسة وأشكال متواترة من النضال. وتؤكد الثورات التي تدور رحاها 

يف العامل العريب يف هذه اآلونة عىل هذه النظرة. ففي هذه األيام، يعزو النشطاء يف مرص ضعف الثورة وطبيعتها املنقوضة 

إىل غياب الهيكلية التي متلك القدرة عىل تعبئة القوى االجتامعية والعامل عىل نحو يؤّمن مامرسة قوتهم الكاملة ليك تفرض 

تأثريها عىل النظام )Hamalawy, 2011(. وفضاًل عن ذلك، فبوسع املرء أن يتعلم الكثري من اللجان الشعبية العضوية التي 

شكلتها الحركة الوطنية الفلسطينية خالل العقد السابع من القرن املايض ليك يتخيل أشكااًل جديدًة من التنظيم السيايس. 

وبحسب ما يفرتضه طرابليس، فقد فشل النموذج التقليدي للحزب الطليعي، الذي اتسم برتاتبية هرمية جامدة ومواقف 

نارص فيها القاعدة الشعبية. وبذلك، فنحن اآلن عىل مفرتق طرق يوجب عىل األحزاب أن تعيد بناء نفسها، يف ذات الوقت 

الذي تتعلم فيه من املايض )Traboulsi, 2012(. ويستدعي تجاوز اإلطار النيوليربايل للدولة/املجتمع املدين، وإعادة بناء 

حركة النضال السيايس إعداد منوذج وإطار جديدين للتنظيم السيايس، بحيث ميكنه تجنب القيود التي يفرضها الحزب 

الطليعي )املصدر السابق(. ويف هذا املقام، تستعرض اللجان الشعبية الالمركزية والدميقراطية التي ُشكِّلت خالل العقدين 

السابع والثامن من القرن املايض الشواهد حول إمكانية إعداد منوذج مغاير. فقد استطاع هذا األسلوب الالمركزي واملرن من 

التنظيم أن يجمع ما بني املشاريع االقتصادية التي تلبي االحتياجات اليومية للشعب والنضال لنيل التحرر عىل الصعيدين 

االجتامعي والسيايس. وتوىل أعضاء األحزاب والنشطاء عىل مستوى القاعدة الشعبية إدارة هذه التشكيالت الشعبية بناًء 

عىل توجيهها من قبل الحزب وأيديولوجيته وتعليامته، ومل تكن تلك التشكيالت تخضع لنخبة طليعية كام هو الحال يف 

النموذج التقليدي للحزب. 

ضامن استدامة الحركة التي يخوضها الشعب نحو التحرر 

ربط الفردي بالجامعي من خالل العالقات األفقية البديلة 

من  والثامنينات  السبعينات  حقبة  يف  الفلسطينيون  نظمها  التي  الشعبية،  الحركة  تستعرض  تقدم،  عام  وفضالً 

القرن املايض، دروًسا هامة حول الطريقة التي تكفل دميومة نضالهم يف سبيل التحرر. فمن بني الجوانب الهامة 

التي اتسمت بها هذه الحركة الطريقة التي انتهجتها يف استبدال املحاوالت الكولونيالية االستيطانية، التي بذلتها 

السلطات اإلرسائيلية بغية تفتيت ُعرى املجتمع الفلسطيني وتفكيكه وإحكام السيطرة عليه، بعالقات أفقية بديلة 

التي  القوة  النظام الكولونيايل واستعادة  الهيمنة، وذلك يف سياق مسعاها نحو فك االرتباط عن  تحرره من هذه 

جرى التخيل عنها لصالحه. وقد استطاع األفراد الخاضعون لهذا النظام التغلب عىل تفتيت أوارص مجتمعهم وبناء 

العالقات األفقية التي تقوم يف أساسها عىل ثوابتهم الوطنية بفضل العالقات املتبادلة التي أقاموها ملساندة بعضهم 

البعض وتعزيز تضامنهم وتكافلهم وتنفيذ األعامل التطوعية. فقد أتاحت هذه العالقات ألبناء الشعب الخاضعني 

للهيمنة الكولونيالية تحقيق القوة من خالل الفعل الجامعي والنضال، وضامن دميومتها كذلك. ويف الوقت ذاته، 

شكلّت األحزاب اليسارية، يف إطار عملها عىل تشكيل طبقة واسعة وتحالف اجتامعي عىل هذه الشاكلة، ضمريًا 

ا سعى إىل استبدال اإلذعان للهيمنة الكولونيالية بالعالقات الدميقراطية القامئة عىل أساس املساواة، مام  ا تقدميًّ وطنيًّ

أفىض إىل تحديد معامل النظام البديل للنظام الكولونيايل. 
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وإطارها  للمقاومة  التحتية  والبنية  األوىل،  االنتفاضة  عليها  قامت  التي  القاعدة  من  به  يُستهان  ال  جانب  وكان 

التنظيمي والنظريات الشعبية التي سادت حولها والعالقات االجتامعية الوطنية األفقية يعود يف أصوله إىل حقبة 

السبعينات من القرن املايض، كام استندت هذه القاعدة يف جانب كبري منها إىل النشاط الذي نفذته حركة العمل 

التطوعي. فمع املساعي التي بذلتها الحركة التطوعية من أجل “بناء إنسان جديد”، سعت هذه الحركة، كذلك، 

الذين تعرضوا للقمع واالضطهاد إىل أفراد يتمتعون باالستقالل ويعتمدون عىل أنفسهم وعىل  إىل تحويل األفراد 

بعضهم البعض، بحيث باتت أجسادهم وأعاملهم اليدوية األساسية مبثابة وسائل يستخدمونها يف تشكيل البدائل 

العميل،  التطبيق  وقد شّكل هذا  االستيطاين.  الكولونيايل  النظام  تلزمهم يف محاربة  التي  الشعبية  واإلسرتاتيجيات 

الذي سلكه هؤالء األفراد يف أدائهم، “أخالقيات وطنية” جديدة وأشكااًل جديدة من التبادلية فيام بينهم، كام شّكل 

املبدأ الذي ال مييل عليهم التضامن مع أقرانهم من أبناء الشعوب األخرى التي تخضع لالضطهاد يف مواجهة النظام 

الكولونيايل فحسب، وإمنا التدخل من خالل العمل املادي الذي يستهدف وضع حّد لهذه الظروف الجائرة من خالل 

الفعل املبارش. ويف هذا املضامر، تصف اللجنة العليا للعمل التطوعي فلسفتها عىل النحو التايل: 

إن عملنا ال يقترص عىل تشييد الجدران أو تعبيد الطرق، بل نحن نعمل عىل بناء إنسان جديد... إن 

الطراز األول.  التطوع للعمل عىل األرض وتقديم يد املساعدة للقرى واملؤسسات هو عمل نبيل من 

فقد ساعد هذا العمل التطوعي عىل تشكيل مجموعة جديدة من األخالقيات التي ترعاها اللجنة العليا 

وترّسخها. ويكمن الهدف الذي نسعى إىل إنجازه يف تحويل العمل التطوعي... إىل ورشة عمل ومدرسة 

والذين  الوطنية،  باألخالق  امللتزمني  الرياديني  باألفراد  الفلسطيني  مجتمعنا  تزويد  عىل  القدرة  متلك 

يتشبثون بأرضهم ويكرسون أنفسهم لقضيتهم الوطنية، )ويثبتون أنفسهم( من خالل َعرَقهم وعملهم 

.))Dakkak, 1988: 305( وقد أبرزنا ما نؤكد عليه بالخط املائل. وورَد اقتباس هذه الفقرة يف(

وبحسب ما يشري هذا االقتباس إليه، أضفى العمل التطوعي صفة القداسة عىل املبادئ األخالقية الجديدة. ويصف 

زعامء الحركة الشعبية هذه األخالقيات مبثابة عملية انطوت عىل توسيع نطاق التقليد املحيل املعروف بـ”العونة”، 

وهو شكل تقليدي من أشكال التضامن والدعم املتبادل يف مجتمعات الفالحني الذين كانوا يُِعينون بعضهم بعًضا 

يف مواسم الحصاد، من مستوى املجتمع إىل األمة برمتها.241 ويفرتض الصالحي بأن العمل التطوعي أعيَد تشكيله 

بحيث تحول إىل مامرسة وطنية تناهض النظام الكولونيايل. فقد أضحى عمل الفرد من أجل بلده ووطنه والصالح 

العام نابًعا من التزامه السيايس، بحيث ال يتوقع الحصول عىل ربح أو مكسب مادي منه.242 ومل يزد هذا العمل 

عىل توحيد الشعب، وشّكل وعياً سياسياً جامعيّاً أكد فيه األفراد القابعون تحت نري االستعامر عىل ذاتهم باعتبارهم 

جامعة، ونظروا إىل أنفسهم عىل أنهم يعملون عىل مساعدة بعضهم البعض، وال سيام أولئك الذين يواجهون عدوانًا 

كولونياليّاً مبارشاً، وعىل أنهم يعملون يف سبيل الهدف السامي املتمثل بالتحرر الوطني كذلك.243 ومل يكن هناك من 

تناقض بني األفراد والجامعات والكيان الجامعي برمته – فقد كان يُنظر إىل متكني الفرد والجامعة واملرأة والعامل 

باعتباره عملية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتمكني الجامعي. 

241   مقابلة مع محرم الربغويث، مصدر سابق. 

242   مقابلة مع بسام الصالحي، مصدر سابق. 

243   مقابلة مع محرم الربغويث، مصدر سابق.
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وبناءاً عىل ذلك، حلّت العالقات األفقية البديلة والتكافل الجامعي، الذي وحد أبناء الشعب يف مقاومة الهيمنة، 

محل املحاوالت الكولونيالية االستيطانية اإلرسائيلية التي سعت إىل تسكني املواطنني الفلسطينيني األصالنيني وإحكام 

السيطرة عليهم. وقد خلق هذا األمر “هيمنة معارضة” وبنية تحتية مرجعية، أصبح من املمكن من خاللها تنظيم 

العمل والنضال الجامعيني وضامن استدامتهام )Farsoun and Landis, 1990: 18(. ويف هذا اإلطار، حالف النجاح 

اللجان والعالقات االجتامعية الجديدة التي شكلتها يف: 

تتمتع  التي  املتينة  والروابط  املتبادل  والتعاون  املتبادلة  العالقات  من  شبكة  يف  الشعب  توحيد 

بوعي سيايس، مام خلق “نسيًجا محبوكًا” للهيمنة التي استطاعت توحيد الكثري من خيوط املجتمع 

أهدافها  تضارب  بسبب  تاريخها  مدى  عىل  البعض  بعضها  عن  منفصلة  كانت  التي  الفلسطيني، 

)املصدر السابق، ص. 27(. 

وقد مّكنت هذه العالقات املحبوكة واألخالقيات الوطنية الجديدة، التي حثت األفراد الخاضعني للحكم االستعامري 

عىل توحيد أجسادهم وقوتهم مع بعضهم البعض يف وجه النظام الكولونيايل، كام مّكنت هؤالء األفراد من “مامرسة 

القوة يف العمل الجامعي من أجل التحرر” )Kuttab, 2010: 248(. كام عززت هذه العالقات واألخالقيات الحس 

باملسؤولية الجامعية تجاه اآلخرين وتجاه مختلف فئات األمة وتجاه الجامعة بكاملها يف سياق النضال نحو التحرر. 

ويف هذا املقام، يصف أحد النشطاء هذا األمر عىل أنه الرس الكامن يف االنتفاضة األوىل، وهو الذي أتاح القدرة عىل 

ضامن دميومة املقاومة والنضال الجامعي يف وجه القمع والعنف الكولونيايل اإلرسائييل: 

الفئات االجتامعية وقطاعات املجتمع  اليوم، حيث توجد عالقة بني  الحال مثلام هو عليه  مل يكن 

مثاًل،  لرضبة  غزة  تعرضت  إذا  مبعنى  املستعِمر،  من  لألذى  فرد  تعرض  فإذا  لالستعامر.  الخاضع 

التخفيف من اآلثار املرتتبة عليها ومواجهتها. وكانت  الكل يشعر بها، ويرد اآلخرون من أجل  كان 

القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة تتعامل مع الرشائح االجتامعية والطبقات بصورة مبارشة، ووفًقا 

للتوجيهات والطرق التي تكفل مساندة اآلخرين وإيجاد الحلول الجامعية التي ساعدت عىل دميومة 

الحركة.244 

وعالوًة عىل ما تقدم، توجز فدوى الشاعر الطريقة التي مكنت هذه العالقات األفقية البديلة من تجاوز ما فرضه 

النظام الكولونيايل من تفتيت أوارص الشعب وتوحيد املضطَهدين يف قوة مضادة حول االلتزام بالنضال يف سبيل 

التحرر. فقد كان العمل التطوعي والعالقات األفقية التي يقوم عليها يف أساسه: 

تستند إىل مامرسة كان الشعب يعمل يف إطارها لصالح إنجاز األهداف الجامعية... وقد ربطت هذه 

املامرسة األفراد باملستوى الوطني، وكانت اللجان الشعبية تتوىل تنظيم األرسة والحي... وخلق العمل 

التطوعي حساً جامعياً باملسؤولية. وكان الناس ينظرون إىل أنفسهم عىل أنهم جزء من الجامعة وكانوا 

244  مقابلة مع سمري خريشه، الناشط الشبايب ومساعد مدير دائرة اإلقراض يف املركز العريب لإلقراض الزراعي، 7 أيار/مايو 2012. 
ويذكّرنا الباحثون بأن التضامن املجتمعي الذي شهدته االنتفاضة األوىل عرّب عن نفسه يف حشد الدعم املتواصل من أجل التغلب عىل 

املثال، كان  العدائية. فعىل سبيل  التي فرضتها إرسائيل ضد االنتفاضة، مام مّكن الشعب من تحّمل هذه األعامل  العقابية  التدابري 

العامل يتطوعون إلصالح املحالت التجارية التي يدمرها الجيش اإلرسائييل ويفتحها عنوة يف محاولة لكرس اإلرضاب التجاري، مام أسهم 

يف تعزيز صمود التجار )Tamari, 1990: 164(. وهذا يؤكد عىل الطرق الرضورية التي يسلكها املجتمع يف تطوير أساليبه التي متّكنه 

من التغلب عىل املساعي الكولونيالية اإلرسائيلية التي تستهدف االعتداء عىل الكيان الجامعي. 
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عىل استعداد للعمل لتحقيق األهداف الوطنية الجامعية. ومل يكونوا ينظرون إىل أنفسهم عىل أنهم 

ا كان أو تنموياً، دومنا متويل،  مجرد أفراد. وهذا يعني أنهم كانوا عىل استعداد إلنجاز أي عمل، سياسيًّ

والعمل بناًء عىل حسهم بااللتزام، وذلك عىل نقيض ما هو عليه الحال اليوم.245 

ويقدم هذا النموذج الغني الكثري من الدروس الهامة التي ميكننا االستفادة منها يف هذه األيام. فمثلام بيّنا أعاله، 

يقوم النظام النيوليربايل الحايل بجميع أركانه عىل االعتداء عىل الكيانات الجامعية، وينطوي عىل إطار جديد للحداثة 

التي تسعى إىل إعادة إنتاج النزعة الفردية الليربالية، بحيث تنفي األهداف التي تحملها الجامعة، مبا فيها الصالح 

العام والتحرر الوطني. ويف السياق الكولونيايل الذي تعيشه فلسطني يف هذه اآلونة، تعمل القوة املحركة النيوليربالية 

التي تسعى إىل إنتاج أفراد مشتتني يًدا بيد مع املساعي الكولونيالية االستيطانية التي ترمي إىل تفتيت عرى املجتمع 

الشعب  املايض ووحدت  القرن  السابع من  العقد  التي سادت  األفقية  العالقات  وتؤكد  أوارصه.  وتفكيك  األصالين 

إنشاء  وإعادة  الجامعية،  النزعة  بناء  إعادة  واحدة عىل رضورة  مضادة  وقوة  واحد  عليه ضمن جسد  وحافظت 

األشكال املتداخلة من الهوية التي تعيد ربط األفراد باملرشوع الجامعي املتداخل والتطلعات الوطنية التي تجمعهم 

وتوحدهم مع بعضهم البعض. ويتطلب تجاوز النزعة الفردية وتفتت أوارص املجتمع استعادة الفرضية األساسية 

الفردي  التمكني  أن  مبعنى  إلغائها،  عىل  “التمكني”  حول  النيوليربالية  تحملها  التي  الفردية  املفاهيم  عملت  التي 

الوطني. وفضاًل عن ذلك، تفصح  التمكني الجامعي والتحرر  يَُعّد قارًصا وال ميكن ضامن دميومته دون  والجامعي 

العالقات  أهمية  املايض عن  القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  الفلسطيني خالل  الشعب  التي خاضها  التجربة 

التي تقوم يف أصولها عىل مبادئ من قبيل التضامن وتقدير العمل التطوعي، والتي يعمل الفرد مبوجبها عىل أساس 

تحررية  عاملية  نظرة  وتوحدها عىل  الجامعة  املرجعية  السياسية  التحتية  البنية  وتجمع هذه  منه.  النابع  االلتزام 

مشرتكة.  

الوعي القومي التقدمي 

اليسار عىل تشكيل وعي قومي تقدمي يف سياق مسعاه نحو بناء هذه العالقات األفقية  ويف الوقت ذاته، عمل 

والرتتيبات  االجتامعية  التقسيامت  تعطيل  الشيوعيون عىل  التحديد، عمل  الشعب يف حركة. وعىل وجه  وتنظيم 

الهرمية التي ترتكز عىل النوع االجتامعي والطبقة، وذلك يف سياق تدّخلهم من خالل الحركة التطوعية من أجل دب 

النشاط يف الشعب املضطهد وتحويل قوة أفراده إىل قوة جامعية. وبعبارة أخرى، مل تسَع هذه الحركة إىل توحيد 

األمة من خالل الروابط األفقية فحسب، بل عملت عىل بناء العالقات الدميقراطية التي تقوم عىل أساس املساواة. 

ويفرس فانون )Fanon( أهمية هذا النوع من التنظيم باعتباره تنظياًم يسمو فوق منوذج البطل أو البطل الكاريزمي 

ويستثمر يف الشعب باعتبار أفراده وسطاء للتغيري، وهو يقوم بذلك من خالل ما يصفه بـ”شحذ عقولهم” بواسطة 

التثقيف والتطبيق العميل السيايس )Fanon, 1963: 138(. وتكمن أهمية هذا التنظيم يف الطريقة التي يوظفها يف 

نقل النزعة القومية من الرموز الجوفاء التي متجد الثقافة والتقاليد القومية “األصيلة” إىل وعي اجتامعي وسيايس 

ورؤية تقدمية للمجتمع )املصدر السابق، ص. 142(. وبحسب ما يؤكد عليه فانون: 

245  مقابلة مع فدوى الشاعر، الناشطة السابقة يف حركة فتح، واملديرة العامة إلدارة املنظامت غري الحكومية يف وزارة الداخلية، رام 
الله، 3 نيسان/أبريل 2012. 
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إن مل يجِر تفسري القومية وإثراؤها وتعميقها، وإن مل تتحول عىل وجه الرسعة القصوى إىل وعي اجتامعي 

وسيايس وإىل نزعة إنسانية، فهي سوف تؤدي إىل طريق مسدود... وال مينح سوى االلتزام الجامهريي الذي 

يبديه الرجال والنساء باملهام الحكيمة واإلنتاجية الشكل واملادة لهذا الوعي )املصدر السابق، ص. 144(. 

وقد ربط الشيوعيون الشعب، يف إطار عملهم عىل تعبئة القاعدة الشعبية والسعي إىل بناء الحركة الشعبية، بـ”املهام 

وتقسيامته  طبقاته  مبختلف  الشعب  وتوحيد  االجتامعية  الهرمية  الرتتيبات  تعطيل  عىل  عملت  التي  اإلنتاجية” 

االجتامعية. وبحسب ما جاء عىل لسان محرم الربغويث، وهو أحد قيادات حركة العمل التطوعي: 

واملفكرون  املهن  أصحاب  خرج  فقد  الطبقية.  واالختالفات  التقسيامت  عىل  التغلب  التطوعي  العمل  حاول  لقد 

وغريهم إىل التطوع بنفس الصفة. فشارك الجميع يف تنظيف الشوارع، مثاًل. ومل يكن هناك من تراتبية هرمية.246 

وعىل نحو مشابه، سعت الحركة كذلك إىل تحدي الرتتيبات الهرمية االجتامعية وخضوع النساء للسيطرة األبوية. ويف 

هذا السياق، يشري الصالحي إىل أن العمل التطوعي: 

تحدى القواعد االجتامعية والتقسيامت القامئة عىل أساس النوع االجتامعي وإقصاء املرأة. فقد لقي عمل 

املرأة التشجيع وكان دورها محل تقدير. وبعث هذا األمر برسالة تقدمية إىل املجتمع؛ حيث شجع التغيري 
يف املناطق الريفية ووسع مشاركة النساء يف العمل السيايس وعزز املساواة بني الجنسني.247

ولذلك، سعت العالقات األفقية التي أقامتها هذه الحركة إىل تأسيس عالقات جديدة تسودها املساواة، وتدمج أفراد 

الشعب يف وعي وطني تقدمي يسعى إىل استبدال الوقائع الكولونيالية برؤية شمولية تقوم عىل أساس من املساواة 

تجاه املجتمع. ويف هذا املعنى، يصف الصالحي العالقات التي نشأت داخل إطار العمل التطوعي عىل النحو التايل: 

لقد كنا جميعاً نحظى بذات القدر من املساواة داخل اللجان. فلم يكن هناك من تراتبية هرمية إىل أن 

وداخل  املساواة.  مبادئ  بناًء عىل  التنظيم  بأعامل  نقوم  كنا  كام  التطوعي.  للعمل  العليا  اللجنة  شكلت 

اللجنة، كان أستاذاً من جامعة بريزيت وأنا، عىل سبيل املثال، نحظى بذات القدر وبذات الصوت عىل قدم 

املساواة فيام بيننا... ولذلك، كانت الرؤية التي تسعى إىل بناء إنسان جديد تشتمل عىل تعزيز املساواة 

لجميع بني البرش، واحرتام الجميع. وقد مارسنا هذا األمر من خالل ترسيخ املبادئ الدميقراطية وتعزيز 

اإلجراءات الدميقراطية يف اتخاذ القرار يف عملنا.248 

املامرسات  يف  اليسار يرضب يف جذوره  فصله  الذي  التقدمي  الوطني  واملرشوع  الوعي  كان  تقدم،  ما  عىل  وبناًء 

والثقافة الدميقراطية املبارشة التي عززت االرتباط باآلخرين باعتبارهم متساوين فيام بينهم.249 ويف سياق تنظيم 

أفراد الشعب وجمعهم حول هذه املثل ودمج هذا الوعي الجديد يف حياتهم اليومية، فلم تقم الحركة بذلك عن 

246   مقابلة مع محرم الربغويث، مصدر سابق.

247   مقابلة مع بسام الصالحي، مصدر سابق.

248   مقابلة مع بسام الصالحي، مصدر سابق.

249   ويصف النشطاء يف مخيم الدهيشة الطريقة التي أسهمت فيها الثقافة الدميقراطية التي انترشت يف أوساط اللجان الشعبية 
وتنظيم القاعدة الشعبية يف تشكيلهم: “لقد تزوجنا أشخاًصا بناًء عىل اختيارنا وتزوجنا أعضاء آخرين من الحزب )حيث ابتعدنا بذلك 

عن الزواج التقليدي(. وقد عكس هذا األمر الثقافة الدميقراطية التي سادت الحركة، كام عشنا حياة دميوقراطية يف زواجنا.” املجموعة 

البؤرية التي شارك فيها نشطاء من بيت لحم، مصدر سابق. 
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واألحزاب  اليسار  كان  بل  مرتاصة،  وحدة  عن  تتكشف  متآلفة  وحدة  باعتباره  األمة  عىل  التجانس  إضفاء  طريق 

بعمومها تفرق بني العامل والطبقات والطلبة والنساء وغريهم، وتعمل عىل تعبئة كل فئة منهم من خالل اللجان 

والنقابات واملنظامت الجامهريية. وال يعود السبب يف ذلك إىل الطبقة والتحالف االجتامعي الذي استند إىل قاعدة 

عريضة ضمت العامل والفالحني والنساء والقوى األخرى، بل دمجت هذه الحركة التحررية الشعبية بني ثناياها – 

مثلام بينا ذلك منذ البداية – حركات الرصاع املتداخلة التي ناهضت القمع واالضطهاد الرأساميل واألبوي والقومي 

وسعت إىل إعداد إطار شمويل ميكن تنظيم املقاومة املتداخلة ضد هذه القوى من خالله. 

قطاعات  من  قطاع  لكل  الجمعي  الوعي  “تحرير  استهدفت  فريدة  محاولة  الشعبية  الحركة  هذه  متثل  ولذلك، 

املجتمع بغية تحدي املؤسسة الحاكمة واستبدالها ببدائل حضارية وأفقية وإنسانية” )Rira, 2011(. وفضالً عن 

ذلك، فام يحدد هذا النضال باعتباره حركة شعبية تسعى إىل التحرر يكمن يف الطريقة التي سعى بها إىل التوفيق 

بني الحقوق املتداخلة وتحرير الفئات االجتامعية والطبقات والكيان الجامعي برمته وإخراج هذه الحقوق إىل النور. 

ولذلك، عملت حركة النضال عىل نرش الفكرة التي تقيض بأن حقوق العامل والنساء واألمة بكاملها وتحريرها مل تكن 

تستثني بعضها بعًضا أو تتعارض مع بعضها البعض، وإمنا كانت تتداخل فيام بينها وتشكل مكونات رضورية لتشكيل 

رؤية تقدمية شمولية للتحرر. وبذلك، أنشأت هذه الحركة روابطاً بني النضال الطبقي والحركات التي تطالب بحقوق 

العامل واملساواة االقتصادية من جانب، والنضال يف سبيل نيل الحقوق االجتامعية وتحرير املرأة من جانب آخر، 

والنضال يف سبيل التحرر الوطني. 

ومع ذلك، فال نجانب الصواب إن قلنا – والحال كذلك – أن الحركة الوطنية دمجت الحركة النسوية والنضاالت 

الطبقية ضمن النضال التحرري الوطني من خالل شكل من أشكال الدمج التبعي. وفضاًل عن ذلك، تفرتض الناشطات 

الوطنية  املقاومة  تتوجه نحو  الوقت كانت  القومية يف ذلك  النسوية والحركة  الحركة  العالقة بني  بأن  النساء  من 

والتحرر الوطني أكرث مام كانت تركز عىل التحرر االجتامعي،250 وذلك عىل الرغم من تحقيق جملة من املكاسب 

الهامة من ناحية تعزيز القواعد االجتامعية التقدمية وتشكيل الوعي النسوي لدى النساء )Hasso, 2001(. ويف 

نهاية املطاف، ثارت الحركة النسوية عىل القيود التي فرضتها الحركة القومية العلامنية والطابع األبوي الذي وسم 

الحركة التي سيطر عليها الذكور )Hamammi, 1990(. وكان هذا أحد العوامل التي وقفت وراء القرار الذي اتخذته 

الحركة النسوية بالنأي بنفسها عن الحركة الوطنية يف املرحلة التي شهدت انطالق عملية أوسلو وتوظيف التمويل 

 Johnson and( الجديد الذي قدمته الدول املانحة، والذي توفر لها يف إطار سعيها نحو إنشاء حركة نسوية مستقلة

 .)Kuttab, 2001

ومن بني الدروس املحورية التي نتعلمها من هذه الحقبة، وكذلك من جملة القضايا التي تناضل الحركات، كالحركة 

النسوي  النضال  بني  اآلن  منقطعة  باتت  التي  العالقات  ربط  إعادة  رضورة  األيام،  هذه  يف  أجلها  من  النسوية، 

والنضاالت الطبقية والنضال التحرري الوطني )Hammami and Kuttab, 1999(. فالنساء الناشطات عىل وعي 

بأن استبدال الحركة التي تستند إىل القاعدة الجامهريية بـ”النموذج الذي تطبقه املنظامت غري الحكومية يف تنفيذ 

نشاطات الضغط واملنارصة والتثقيف الذي يوظف أساليب ورشات العمل...” قد أسهم يف إضعاف الحركة النسوية 

 .)Johnson and Kuttab, 2001: 26( ”واقتلعها من جذورها “من املوقع الحقيقي الذي تحظى به بالقوة السياسية

كام تؤكد الناشطات من النساء، يف سياق سعيهن نحو إعادة تشكيل العالقة بني الحركة النسوية والحركة الوطنية، 

250   مقابلة مع أمل خريشه، مصدر سابق. 



247

عىل أن التحرر االجتامعي ال معنى له دون إنجاز الحقوق الوطنية والتحرر الوطني، وبالتايل استعادة اإلحساس 

الشمويل واملتداخل بالتمكني ورؤية التحرر التي كانت سائدة يف املايض. 

وتستعرض الرؤية اإلسرتاتيجية التي تحملها الحركة النسوية بشأن إعادة ربط النضال الوطني دروساً هامة وطرقاً 

ميكن للحركات األخرى التي تنشط يف الوقت الحارض االستفادة منها يف إحراز التقدم إىل األمام. ففي هذا السياق، 

تعترب الناشطات يف الحركات النسوية النضال الوطني مبثابة مساحة ال غنى عنه للتفاوض حول حقوق املرأة وإعادة 

ربط الحركة النسوية باألهداف الوطنية. وتنظر الناشطات النسويات إىل إعادة ربط هاتني الحركتني مع بعضهام 

البعض مبثابة عملية حوارية، تعمل فيها الحركة النسوية عىل بناء التحالفات مع القوى الوطنية، مام يفيض إىل كرس 

“الحصار السيايس املرضوب عىل الحركة النسوية” )Hammami and Kuttab, 1999: 7(. وبذلك، يُفهم العمل عىل 

بناء التحالفات واالئتالفات وتوحيد القوى مع الحركة الوطنية واألطراف الفاعلة فيها حول القضايا التي تحتل أهمية 

بالنسبة إىل النضال الوطني الفلسطيني، من قبيل حقوق الالجئني وحقوق األرسى واستعامر األرض )املصدر السابق، 

ص. 9(، عىل أنه ميثل طريًقا للتفاوض حول عالقة جديدة تقوم مع الحركة الوطنية. ويستعرض هذا النموذج مثااًل 

أو  االجتامعي  النضال  حركة  تعزيز  عىل  تعمل  بحيث  به،  االقتداء  األسرية  الحركة  أو  الطبقية  النضاالت  تستطيع 

االقتصادي ضد هيكليات االضطهاد، يف ذات الوقت الذي تعمل فيه عىل إعادة االرتباط بالحركة الوطنية. 

وتذكّرنا الحركة النسوية والحركة الشعبية التي سادت عىل مدى عقدّي السبعينات والثامنينات من القرن املايض 

برضورة العمل عىل إعادة استثامر رؤية اجتامعية واقتصادية تقدمية ومتداخلة وبرنامج للتحرر يف حركة النضال 

الوطني. كام تلفت الحركة الشعبية التي شهدناها فيام مىض من تاريخنا أنظارنا إىل القوة التي يكتسبها غرس هذا 

الوعي الوطني التقدمي يف العالقات االجتامعية املتساوية، التي تتجسد من خالل العمل اليومي عىل تنظيم القاعدة 

الشعبية. 

ال غنى عن التحرر االقتصادي يف مسرية التحرر الوطني 

الفلسطينيون يف العقدين السابع والثامن من  النضال الشعبي الذي خاضه  أخرياً، يتمثل آخر وأهم درس يقدمه 

القرن املايض لنا يف وقتنا الحارض يف الطريقة التي انتهجتها الحركة يف وضع االقتصاد يف صلب رؤياها لبناء القوة 

والتحرر  االقتصادية  الناحية  من  الذات  عىل  االعتامد  تنظري  يف  اتبعتها  التي  الطريقة  سيام  وال  للشعب،  البديلة 

االقتصادي باعتبارهام مدخالً رضورياً للتحرر الوطني.251 ففي تلك املرحلة، سعت اللجان الشعبية والحركة الشعبية 

بعموم أطيافها إىل تعزيز اعتامد الشعب عىل ذاته يف اقتصاده خارج إطار القوة الكولونيالية من خالل االقتصاد 

االقتصاد  بناء  إىل  تتطلع  أشمل  برؤية  املسعى  ارتبط هذا  وقد  األرض.  إىل  والعودة  التعاونية  والجمعيات  املنزيل 

الوطني الذي يستطيع التخلص من التبعية والخضوع للهيمنة الكولونيالية االستيطانية اإلرسائيلية ومنطق السلب 

الشعب عىل تعزيز نضاله  باعتباره رضورة ملساعدة  الوطني املستقل  االقتصاد  يُنظر إىل  )Kuttab, 1989(. وكان 

 Abdul Hadi et( ”السيايس واالنتقال من اقتصاد البقاء إىل اقتصاد مقاوم أو إىل نوع من “التنمية من أجل التحرر

al, 1992: 171(. ويف الوقت نفسه، كانت الفكرة التي تدعو إىل بناء اقتصاد مستقل ومحرر ترتبط مبجملها برؤية 

تقيض بإيجاد بديل اجتامعي واقتصادي يتسم بقدر أكرب من النزعة اإلنسانية للرأساملية )املصدر السابق، ص. 171(. 
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وتحتل الفلسفة والنظريات التي سيقت حول العالقة بني االقتصاد والسياسة إبان االنتفاضة األوىل أهمية قصوى 

بالنسبة إىل أيامنا هذه. فهي متثل الرتياق للهيمنة النيوليربالية ومبادئ السوق الحر التي ترعاها، والتي تسعى إىل 

إخضاع املجتمع وحرمان الجامعة من الرفاهية ملصلحة السوق وثراء األقلية الرأساملية دومنا أي ضابط. وقد أفىض 

الحلم النيوليربايل بشأن إقامة سوق غري منظم يف غرق أغلبية الشعوب يف أتون الفقر والبؤس يف عامل اليوم. ويف 

املقابل، أكد النضال الشعبي الذي خاضه أبناء الشعب الفلسطيني عىل االقتصاد باعتباره أداة يف يد املجتمع وعىل 

أنه يخضع للمساءلة واملحاسبة بناًء عىل األهداف االجتامعية والوطنية. وتعود هذه النظرة يف أصولها إىل فلسفة 

بديلة عرّفت االقتصاد بأنه وسيلة يتم تحقيق األهداف الوطنية الجامعية من خاللها، وهو بذلك عبارة عن أداة 

تحويلية تخدم املجتمع والصالح العام، وذلك عىل نقيض خدمة املكاسب الخاصة. وتستعرض مراجعة هذه الرؤية 

دروًسا هامة بالنسبة إىل الوقت الراهن. 

النظرية الشعبية لالقتصاد 

القرن  من  والثامن  السابع  العقدين  خالل  الشعبية  القاعدة  تنظيم  وراء  وقفت  التي  االقتصادية  الفلسفة  كانت 

املايض تتألف من عنرصين، هام التنظريات املحلية للمقاومة من جهة، والفكر املاركيس من جهة أخرى. وتستند 

النظرية املحلية التي يسّوقها الدقاق حول “الصمود املقاوم”، والتي استعرضناها أعاله، إىل الفرضية التي تقول بأن 

الرتكيز عىل االقتصاد،  الدقاق بأن  انفصام فيه. ويفرتض  السيايس يرتبطان ببعضهام عىل نحو ال  االقتصاد والعمل 

مبعنى تعزيز اقتصاد السوق مثلام تفعل السلطة الفلسطينية ذلك يف هذه األيام، مبعزل عن النضال ضد الطغيان 

الكولونيايل، وبالتايل فصل االقتصاد عن األهداف الوطنية، سوف يفيض إىل “طريق مسدود” وإىل تطبيع الوقائع 

للتنمية  األمريكية  الوكالة  تنفذها  التي  الربامج  تعرضت  ذاته،  الوقت  ويف   .)Dakkak, 1989: 295( الكولونيالية 

الكولونيايل اإلرسائييل، النتقادات الذعة ألنها  النظام  الحياة” يف ظل  الدولية )USAID( من أجل “تحسني جودة 

تدمج الفلسطينيني ضمن النظام الكولونيايل االستيطاين اإلرسائييل، مام يزيد من استفحال تبعيتهم ويسمح بتكيف 

أوضاعهم مع االضطهاد القائم )املصدر السابق، ص. 291 وKuttab, 1989: 133(. ويف املقابل، يستند املفهوم الذي 

التنمية االقتصادية  يراه الدقاق حول “الصمود املقاوم” ورؤيته لـ”التنمية املقاومة” إىل الفرضية التي تقيض بأن 

ليست هي الغاية يف حد ذاتها، بل هي وسيلة وأداة لتحقيق األهداف االجتامعية والسياسية )املصدر السابق، ص. 

294(. وبحسب ما جاء عىل لسانه، كان تنظيم القاعدة الشعبية الذي شهدته حقبة السبعينات من القرن املايض 

السيايس والتنمية  النضال  الجدلية بني  الذي اقرتن بها يقوم يف أساسه عىل فهم يرى “العالقة  واالقتصاد الشعبي 

باعتبارها أداة للتحرر.”252 ومل يكن يُنظر إىل اعتامد الفلسطينيني عىل أنفسهم من الناحية االقتصادية من خالل 

املشاريع االقتصادية الصغرية باعتبارها متكن الشعب من املشاركة يف النضال طويل األمد ضد الكولونيالية فحسب، 

بل كان يُنظر إىل التنمية باعتبارها أداة للنضال ضد القمع واالضطهاد كذلك. 

أفراد  املقاوم، حول متكني  الوطني  التحرر واالقتصاد  أجل  التنمية من  قبيل  األساسية، من  املفاهيم  وقد متحورت 

الشعب من العودة إىل أراضيهم وتطوير قدراتهم االقتصادية اإلنتاجية، وبالتايل بناء اقتصاد وطني ميلك القدرة عىل 

متكني الشعب القابع تحت نري االستعامر من الصمود ومقارعة الهيكليات الكولونيالية. كام كان يُنظر إليه باعتباره: 

للمساعدات  سلبيني  ومتلقني  مستهلكني  من  الفلسطينيني  تحويل  إىل  يسعى  الذي  املقاومة  اقتصاد  يبني 

 .)Abdul Hadi et al, 1992: 170( األجنبية إىل منتجني يقاومون أي محاوالت ترمي إىل فصلهم عن أراضيهم
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وعىل هذا املنوال، يشري هارولد ديكس )Harold Dicks( إىل أن القوة االقتصادية الوطنية قد متنح املجتمع األصالين 

الهجومية”  “إسرتاتيجياته  وتنمية  االحتالل”  تحت  “الصمود  خاللها  من  يستطيع  التي  املستقلة  والوسائل  املوارد 

بهدف مواجهة الكولونيالية والتخلص من القيود والهيكليات الكولونيالية التي يفرضها االضطهاد )1988: 311-13(. 

وقد دعا ديكس والدقاق إىل بناء اقتصاد وطني من خالل نظام ذايت يستهدف استبدال الواردات التي تلبي “أمناط 

االستهالك املحيل” )Dakkak, 1988: 298; Dicks, 1988: 326(. ولكن فيام يتصل بالوقت الحارض، يستند هذا 

النموذج املقاوم إىل منوذج الربجوازية الوطنية التي “تؤدي دورها التاريخي”، وباتت تشكل واسطة للتحول وإنتاج 

أو   ،)Fanon, 1963: 100-101( األجنبي  املال  لرأس  تابعة  تكون وسيلة  أن  بدالً من  دينامييك”،  “اقتصاد وطني 

تستوجب نظاًما وهيكليات وعالقات لتنسيق عمل االقتصاد الشعبي وإدارته. 

وباإلضافة إىل التنظري املحيل للمقاومة، أسهمت النظريات املاركسية والنظريات التحررية التي عمت العامل الثالث 

يف تشكيل الفلسفة االقتصادية التي عززت مسرية النضال الشعبي يف فلسطني. وبحسب ما بيّناه أعاله، كان اليسار 

الفلسطيني عىل وعي بتجليات النظام الكولونيايل االستيطاين والرأساملية واإلمربيالية وبالعالقات املتشابكة القامئة 

فيام بينها. ولذلك، مل تكن هذه األحزاب معنية بالنضاالت التي تخوضها طبقة العامل فحسب، بل كانت ترى أن 

االقتصاد بحاجة إىل التحرر من الهيمنة الخارجية وإعادة موارده إىل شعوب العامل الثالث ليك تتمكن من االرتقاء 

مبجتمعاتها والنهوض بها. ويف سياق العمل عىل بناء التشكيالت االقتصادية الشعبية، كالجمعيات التعاونية، وظفت 

األحزاب اليسارية يف الوقت ذاته الكثري من هذه التشكيالت لبناء أشكال الحياة االقتصادية واالجتامعية التي تحل 

محل الرأساملية. وكانت الجمعيات التعاونية تشكل هيئات اقتصادية المركزية تُدار عىل أساس جامعي من خالل 

 .)Kuttab, 1989: 133-134( إجراءات صناعة القرار الدميقراطية والهيكليات التي تقوم عىل املساواة يف أساسها

وتكفلت هذه الجمعيات بإعادة تنظيم الحياة االقتصادية عىل هدي من مبادئ املساواة االجتامعية واالقتصادية 

والكرامة واالعتامد عىل الذات يف االقتصاد )Abdul Hadi et al, 1992: 172(. وكانت الجمعيات التعاونية تشكل 

جزًءا من القوة املحركة التي استهدفت إيجاد البدائل للتبعية السياسية واالقتصادية من خالل القاعدة الشعبية: 

مع  مجتمعهم،  يف  التحول  إحداث  أجل  من  الشعب  تعبئة  إىل  تؤدي  أن  شأنها  من  كان  التي  املشاريع 

الرتكيز عىل تنمية جميع أفراد املجتمع عىل قدم املساواة من خالل النهوض بالعالقات التعاونية والتبادل 

 .)Kuttab, 1989: 134( الدميوقراطي

الحياة  السياسية واالقتصادية وإعادة تنظيم  التبعية  الوطنية الجامعية ومقاومة  العمل عىل إنجاز األهداف  ويف إطار 

االقتصادية مبا يتامىش مع مبادئ املساواة واملبادئ الدميقراطية، شكلت الجمعيات التعاونية القاعدة الالزمة لبناء اقتصاد 

 .)Abdul Hadi et al, 1992: 171( ”وطني بديل، يف ذات الوقت الذي خاضت فيه غامر “التنمية من أجل التحرر

العالقة الجدلية بني التحرر االقتصادي والتحرر السيايس 

السياسية  النضاالت  بني  الجدلية  والعالقة  االقتصادية  الفلسفة  فيها  طُبقت  التي  الطريقة  يرى  أن  املرء  بوسع 

اللجان  التي حملتها  الرؤية  ركزت  فقد  أعاله.  أوردناه  ما  الواقع يف ضوء  أرض  التحرر عىل  واالقتصادية يف سبيل 

مع  االقتصادية،  الناحية  من  ذاته  عىل  الشعب  اعتامد  تعزيز  عىل  لالنتفاضة  املوحدة  الوطنية  والقيادة  الشعبية 

الرتكيز عىل العودة إىل األرض وتعزيز تنمية القطاع الزراعي وتحقيق االكتفاء الذايت يف الغذاء. ومرة أخرى، فقد أدى 

هذا النشاط وظيفة من شقني، حيث منح الشعب القوة املستقلة وأسهم يف بناء هيكليات اقتصادية مستقلة. ويف 
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هذا اإلطار، كانت البيانات التي توزَّع خالل االنتفاضة األوىل تدعو إىل زيادة رقعة االقتصاد املنزيل وزراعة األرايض 

UNLU Communi-( – 13  تتكثيف مقاطعة البضائع اإلرسائيلية )القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، البيان رقم

que 13, 1988: 104((. ويف هذا السياق، فقد حيّت بعض البيانات املجتمعات التي ساندت هذه العملية و”أسست 

أسلوبًا جديًدا يف الحياة عىل أساس التعاون واالعتامد عىل الذات” )القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، البيان رقم 

UNLU Communique 23, 1988: 133( - 23(. وعالوًة عىل ذلك، كان يُنظر إىل هذا العمل عىل بناء االعتامد 

عىل الذات باعتباره مرتبطًا بإجراءات أشمل ترى بأن “شعبنا يف بداية الطريق نحو إنشاء نظام وطني جديد وتعزيز 

UNLU Com-( - 13  للطته” من خالل بناء الهيكليات البديلة )القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، البيان رقم

 .))munique 13, 1988: 103

الحجم، ميثل وسيلة  االقتصاد، من خالل إطالق املشاريع صغرية  الذات يف  الفلسطينيني عىل  اعتامد  وبذلك، كان 

يراه  ما  وبحسب  الوطني.  اقتصاده  بناء  اتجاه  يف  للعمل  بيده  واألخذ  االستعامر  لحكم  الخاضع  الشعب  لتمكني 

الربغويث: 

إطار  يف  املنزيل  االقتصاد  جاء  كام  الذات...  عىل  االعتامد  لبناء  وسيلة  متثل  التعاونية  الجمعيات  كانت 

االستجابة للفقر والجوع. وُمنح أفراد الشعب وسيلة متكنهم من تطوير املواد الغذائية التي يحتاجونها. 

وعوًضا عن رشاء البضائع، كان بإمكانهم استهالك ما مل يبيعوه. لقد كان أسلوب املعيشة عىل قدر كبري من 

البساطة، ولكن أبناء الشعب كانوا مقتنعني به ألنه كان يشكل الطريق نحو بناء االستقالل واإلسهام يف بناء 

الهيكليات االقتصادية املستقلة.253 

وكان االقتصاد املنزيل واملشاريع الصغرية والجمعيات التعاونية متثل وسائل لتعزيز صمود الشعب، كام كان يُنظر 

إليها باعتبارها جزءاً من مرشوع أكرب يتسم بالدميومة، يفيض يف نهاية املطاف إىل بناء االقتصاد الشعبي البديل. ويف 

هذا السياق، تضيف سهى الربغويث: 

لألرس  املساعدة  تقديم  نريد  كنا  لقد  التعاونية.  الجمعيات  إنشاء  من  الربح  تحقيق  إىل  نسعى  نكن  مل 

وتأمني دخل لها وتعزيز صمودها. وفضاًل عن ذلك، ففي ظل منع التجول والحصار الذي كان قامئًا يف ذلك 

الوقت، كان من شأن هذه املراكز الصغرية متكني املجتمعات من البقاء، كام أصبحت تشكل مصدًرا للوفاء 

باالحتياجات املحلية... ولذلك، كانت التعاونيات تسعى إىل تحقيق ثالثة أهداف: أولها تعزيز االستقالل 

االقتصادي لدى األرس، وثانيها املساهمة يف إنتاج املنتجات املحلية وبناء اقتصاد وطني، وثالثها تعزيز صمود 
املجتمعات املحلية. كام تحولت هذه الجمعيات إىل مصدر يفي باحتياجات االستهالك املحيل.254

اللجان  أنشأتها  التي  البديلة  الهيكليات  إىل  أنظارنا  الربغويث،  إليه  تشري  الذي  الناشئ،  الشعبي  االقتصاد  ويوجه 

تعزيز  إمكانية  املايض معه  القرن  والثامن من  السابع  العقدان  الذي شهده  الشعبي  النضال  الشعبية. فقد حمل 

التي تحل  البديلة  الشعبية  والهيكليات   ،)Tamari, 1991( البديلة االقتصادية واالجتامعية والسياسية  الهيكليات 

محل النظام الكولونيايل. 

253   مقابلة مع محرم الربغويث، مصدر سابق.

254   مقابلة مع سهى الربغويث، الناشطة يف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، 27 آذار/مارس 2012. 



251

ومع ذلك، فعىل الرغم من هذه اإلمكانية، فشل تنظيم القاعدة الشعبية الذي امتد عىل مدى عقد من الزمان يف 

تعزيز هذه الهيكليات وتحويلها إىل نظام شعبي بديل. ومن بني األسباب الرئيسية التي تقف وراء انهيار هذا النظام 

غياب رؤية طويلة األمد لبناء هيكليات أصالنية بديلة من جانب منظمة التحرير الفلسطينية. ويف هذا السياق، 

يفرتض الكثري من النشطاء واملفكرين أن املنظمة التي كانت تعمل يف املنفى مل تدرك األهمية اإلسرتاتيجية التي 

انطوت عليها التشكيالت الشعبية البديلة، التي أنشأتها الحركة الشعبية تحت الحكم الكولونيايل اإلرسائييل. ومن 

املحتمل، كذلك، أن هذه التشكيالت البديلة كانت تهدد مصالح املنظمة التي تهيمن عليها حركة فتح يف املنفى. 

وبحسب ما جاء عىل لسان فدوى الشاعر، “مل تكن ]تلك التشكيالت[ متلك رؤية طويلة األمد لالستثامر فيام كان 

يحصل عىل األرض. ولو كان الحال غري ذلك، لكان من املمكن أن يستمر ما أنشأناه،”255 وأن يتحول إىل هيكليات 

الفلسطيني بجميع رشائحه وأطيافه. ويف هذا املقام، يفرتض عمر عساف، العضو  اقتصادية بديلة متّكن املجتمع 

السابق يف القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة بأن: 

اقتصاد بديل، بل  لبناء  الوقت مل تكن كافية  التي كانت سائدة يف ذلك  العامة  الشعبية والرؤية  اللجان 

كانت هناك حاجة إىل قدر أكرب من الدعم والتخطيط اإلسرتاتيجي... ولكن منظمة التحرير الفلسطينية 

مل تكن متلك خطة لدعم ما كان يحصل عىل األرض. فقد ركزت املنظمة واللجنة املشرتكة مع األردن عىل 

والزراعة  اإلنتاج  استثامراتهام نحو قطاعات  اإلسكان، ولكنهام مل توجها  الخدمات واالستثامر يف مشاريع 

واستعادة االرايض. فلو أُرسلت األموال لهذه الغايات، لكان بإمكان الشعب االعتامد عىل األرض عىل نحو 
أكرب من التنظيم.256

ويؤكد آخرون عىل هذا الرأي وينتقدون منظمة التحرير الفلسطينية بسبب افتقارها إىل رؤية طويلة األمد وبسبب 

عجزها عن بناء مراكز إنتاجية وإطالق اإلنتاج الزراعي.257 

ويف الوقت نفسه، يكمن أحد العوامل األخرى التي عطلت الهيكليات الوليدة يف استهداف الجمعيات التعاونية – 

واللجان الشعبية كذلك – وإغالقها من قبل النظام الكولونيايل اإلرسائييل. وهذا يثري التساؤل حول طريقة حامية 

الهيكليات البديلة، فيام لو أنشئت يف هذا اليوم، من النظام الكولونيايل االستيطاين؟ 

وعىل الرغم من انهيار االقتصاد الشعبي واملساعي التي بُذلت من أجل إقامة اقتصاد وطني مقاوم يف نهاية املطاف، 

تتكفل هذه  األول،  املقام  الراهن. ففي  الوقت  يُحتذى يف  التجربة تشكل مرجعية هامة ومنوذًجا  تفتأ هذه  فام 

التجربة بتقويض الهيمنة النيوليربالية والظلم الذي يرتبه شكلها الرأساميل الذي يفتقر إىل الضوابط والرحمة، والذي 

يسعى إىل النأي باالقتصاد عن املساءلة واملحاسبة يف ضوء املصالح االجتامعية والسياسية. ويذكّرنا االقتصاد الشعبي 

بأن منوذًجا بدياًل ليس ممكًنا فقط، بل هو رضوري وال غنى عنه كذلك، وال سيام بالنسبة إىل الشعب الذي يرزح 

تحت نري االستعامر. وينبغي علينا، يف أيامنا هذه، أن نحث الخطى نحو استعادة الفكرة التي تقول بأن االقتصاد 

والتنمية يشكالن أدوات تحويلية يجب أن ال تخدم املجتمع وتحقق رفاهية الشعب فحسب، بل ميكنهام أيضاً أن 

يقدما أدوات للتحرر. صحيح أن إمكانية إنجاز مشاريع التنمية التي تفيض إىل التحرر باتت اليوم أصعب يف ظل 

255   مقابلة مع فدوى الشاعر، مصدر سابق. 

256   مقابلة مع عمر عساف، العضو السابق يف القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة، 18 نيسان/أبريل 2012. 

257   مقابلة مع إيلني كتاب، مصدر سابق.
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بروز طبقة رأساملية لها مصالحها الطبقية الخاصة،258 ولكن العديد من املنظامت، مبا فيها الحركة النسوية، باتت 

تعود اليوم إىل الجمعيات التعاونية باعتبارها وسيلة تكفل إعادة بناء االستقالل االقتصادي واالعتامد عىل الذات 

التحرري  النضال  إطالق  إلعادة  عنه  عوض  ال  أساسيًا  االقتصادي رشطًا  االستقالل  ويبقى  االقتصادية.  الناحية  من 

الوطني اليوم. ويف هذا املضامر، تستعرض الفلسفة املتطورة التي استند الشعب إليها يف نضاله الذي خاضه يف حقبة 

السبعينات والثامنينات من القرن املايض دروساً محورية نستطيع االستفادة منها يف الوقت الراهن، وذلك بالرتكيز 

عىل أهمية تحرير االقتصاد من التبعية وتحويله إىل واسطة تحويلية تساند حركة النضال الوطني. وما تزال الرؤية 

التي ترى بناء اقتصاد وطني شعبي يسعى إىل ضامن دميومة قدرة املجتمع األصالين وتعزيزها وترسيخها ليك يتمكن 

من الصمود يف وجه النظام الكولونيايل االستيطاين وخوض نضاله صالحة وهامة يف هذه األيام. وعىل ذات القدر 

من األهمية، تُعترب فكرة التنمية من أجل التحرر، والتي تواجه استعامر األرض وتقاومه وتقاوم التدابري الكولونيالية 

وأشكال القمع واالضطهاد األخرى رضورية، بل وميكننا استعادتها يف هذه اآلونة، مع أن ذلك يتطلب توفر اإلرادة 

العقد  يف  سائدة  كانت  التي  التحررية  الرؤية  نستعيد  أن  لنا  الرضوري  فمن  وأخريًا،  بالنضال.  وااللتزام  السياسية 

السابع من القرن املايض وأن نعيد تشكيلها.  ويف هذا السياق، متثل املساعي التي بذلتها اللجان الشعبية يف سبيل 

بناء اقتصاد شعبي ميلك القدرة عىل تقديم البديل عن الرأساملية وتقديم أشكال من الحياة االجتامعية واالقتصادية 

التي تفوق غريها يف سمتها اإلنسانية مرجعية هامة لنا أن نستفيد منها يف أيامنا هذه، فهي ترشدنا إىل إمكانية بناء 

منوذج اقتصاد بديل يكفل لنا العدالة االجتامعية واملساواة. 

الخالصة 

تناولت هذه الورقة تنظيم القاعدة الشعبية الذي شّكل األساس الذي انطلقت االنتفاضة األوىل منه. وتتميز هذه 

الحركة يف املساعي التي بذلتها لتوحيد النضال الشعبي التحرري، الذي مثل الشعب فيه الوسيلة والغاية يف آن مًعا – 

حيث كان الغاية منه تحريرهم من االضطهاد القومي املتداخل واالستغالل االقتصادي والهيمنة االجتامعية. ويشكل 

هذا النضال مثااًل فريًدا، ارتبطت اللجان الشعبية فيه باألحزاب السياسية من خالل مشاركتها يف العمل اليومي عىل 

تنظيم القاعدة الشعبية. كام مثلت هذه الحركة الشعبية محاولة فريدة استهدفت “تحرير الوعي الجامعي لكل 

قطاع من قطاعات املجتمع” )Rira, 2011( من أجل تحدي هيكليات القمع واالضطهاد. وقد ناضلت هذه الحركة 

الشعبية يف سبيل تقويض أمناط الحكم الكولونيالية واستبدالها ببدائل شعبية تحل محل النظام الكولونيايل، كام 

سعت يف الوقت ذاته إىل تحرير أبناء الشعب من االستغالل الرأساميل والهيمنة األبوية. 

وقد جرى تنظيم الحركة الشعبية وضامن دميومة عملها عىل أساس جملة من املبادئ. فقد أكدت هذه الحركة عىل 

أن الشعب هو مركز القوة وعملت عىل حث أبنائه عىل استعادة القوة التي تخلو عنها لصالح النظام الكولونيايل، 

كام حضتهم عىل فك االرتباط عن النظام الكولونيايل وهيكلياته وبناء أشكال مضادة من القوة بغية ضامن دميومة 

النضال يف سبيل التحرر. وفضالً عن ذلك، كانت الهيكليات املحلية التي مل تتخذ شكالً مركزياً، والتي جاءت عىل 

شكل لجان شعبية ارتبطت مع األحزاب، مستقلة نسبيًا. فقد توىل نشطاء القاعدة الشعبية وأعضاء األحزاب إدارة 

هذه الهيكليات، التي وفرت اإلطار الرضوري الذي مكنهم من نرش هذه الرؤية وتعميمها. كام سمحت الهيكليات 

املذكورة للمقاومة بأن تتحول إىل مامرسة يومية عىل نطاق واسع، مام أسهم يف تعزيز القوة الحقيقية التي يزخر 

بها الشعب. وتكفلت األخالقيات واملبادئ الوطنية الجديدة، من قبيل التضامن والعمل التطوعي والدعم املتبادل 

258   مقابلة مع إيلني كتاب، مصدر سابق.
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يف العمل املبارش، بتوحيد القوى والطبقات االجتامعية املرشذمة وجمعها مع بعضها البعض يف عالقات أفقية عززت 

النضال الجامعي ووطدته. ويف الوقت ذاته، كان العمل عىل تنظيم القاعدة الشعبية يقوم يف أساسه عىل فلسفة 

اقتصادية كانت تنظر إىل االقتصاد باعتباره ركناً مركزياً من أركان املسرية النضالية، كام سعى القامئون عليه إىل خلق 

أشكال مقاومة من التنمية من أجل ترسيخ أهداف التحرر. 

لقد شكلت الحركة الشعبية التي شهدتها حقبة السبعينات والثامنينات من القرن املايض حركة شمولية، كانت ترتبط 

ارتباطًا عضويًا مبنظمة التحرير الفلسطينية وبنظرتها التحررية البديلة إىل العامل. ويف الواقع، فال ميكن إنتاج نسخة 

طبق األصل من هذه الحركة املتطورة يف هذا اليوم، ولكن ما تزال املبادئ وطرق التنظيم التي اسرتشدت بها صالحة 

للتطبيق يف الوقت الحارض، بحيث ميكنها أن تأخذ بيدنا يف توجيه النضال من أجل إعادة تشكيل الحركة التحررية 

الفلسطينية اليوم. وتدعو الرضورة إىل الخروج بجملة من املالحظات الختامية يف هذا املقام. كام تقتيض الرضورة 

منا، قبل أن نبسط هذه املالحظات، أن نؤكد – مثلام يؤكد اآلخرون – عىل أن املساعي التي تُبذل يف سبيل بناء حركة 

التحرر الوطنية الفلسطينية ينبغي أن تقوم عىل تجاوز حالة الترشذم التي يعيشها الشعب الفلسطيني وتقويض 

اإلسرتاتيجيات الكولونيالية االستيطانية الصهيونية، التي ترتكز عىل مبدأ “فرّق تسد”، والتي سعت إىل قطع الصالت 

والروابط بني الفلسطينيني املقيمني يف األرض املحتلة ويف فلسطني املحتلة منذ العام 1948 ويف الشتات. وهذا يشمل 

إعداد اإلسرتاتيجيات االقتصادية التي تقوم عىل االندماج و”إعداد اآلليات التي تكفل استعادة التامسك االقتصادي 

 .)Khalidi, 2012: 4( ”عرب الخط األخرض

ففي املقام األول، يجب عىل الحركات التي تناضل من أجل إعادة بناء إطار للحركة التحررية الفلسطينية، التي تعيد 

ربط جميع مكونات الشعب الفلسطيني وتوحيدها يف إطار النضال ضد النظام الكولونيايل االستيطاين الصهيوين، أن 

تستعيد الفهم النقدي للهيمنة الكولونيالية والرأساملية واألبوية املتداخلة. فقبل أن نتمكن من إعادة تشكيل الوعي 

التحرري الذي يستطيع أن يتخيل نظاًما عاداًل بدياًل يف هذه األيام، ينبغي لنا أن نكون عىل وعي بالطريقة التي 

تتقاطع فيها هذه الهيكليات مع بعضها البعض وتعمل ضمن إطار موحد، وهو عملية أوسلو. وعىل وجه التحديد، 

فمن الرضوري لنا أن نخرج بتشخيص شمويل يفهم الطريقة التي تتوخاها األشكال االقتصادية الجديدة من التبعية 

والخضوع واألشكال النيوليربالية الجشعة الجديدة من الرأساملية، التي متكنت من الظهور بفضل اتفاقيات أوسلو، 

يف تعزيز الهيمنة الكولونيالية االستيطانية السياسية. فتامًما مثلام عملت اللجان الشعبية، وال سيام لجان املرأة، يًدا 

بيد مع أفراد الشعب يف نضاالتهم اليومية من أجل توعيتهم بأساليب عمل أنظمة الهيمنة يف حياتهم اليومية، فمن 

الرضوري مساعدة الشعب عىل الوقوف عىل الطرق التي تتبعها الهيكليات املذكورة يف إنتاج الظروف اليومية التي 

تجرهم إىل بوتقة الحرمان االقتصادي وترسخ اعتامدهم عىل املساعدات الغذائية وتقوض تنمية القطاع الزراعي 

وتيرس لها طرد العامل من أماكن عملهم وعزل أفراد الشعب يف مناطق محددة. 

ويف املقام الثاين، يتعني عىل الحركات التي تسعى إىل إعادة بناء إطار لحركة النضال الفلسطينية أن تعيد تشكيل 

الوعي الوطني التقدمي، الذي يسمو عىل الرموز الجامدة وادعاءات األصالة الثقافية ويوحد أبناء الشعب وأطيافه 

مع بعضها البعض من خالل وعي اجتامعي وسيايس تقدمي يؤكد عىل املساواة االجتامعية واالقتصادية وعىل الهدف 

املتداخل الذي يرمي إىل إنجاز التحرر الوطني. وباإلضافة إىل ذلك، فمن الواضح أنه يف الوقت الذي تربز فيه مثل 

السياسية وتقديم  الحياة  النيوليربايل ونزعته يف استعامر  املنطق  يزال حبيس  العديد منها ما  الحركات، فإن  هذه 

املقاومة عىل أنها حركة احتجاجية منعزلة أو نشاط ذو نزعة فردية، وذلك عىل نحو يستبدل حركات النضال التي 
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والنضال  القوة واملقاومة  استعادة مفاهيم  العمل عىل  إىل تحويل هيكليات االضطهاد وإسقاطها. ويجب  تسعى 

الجامعية يف هذه األيام. ومن بني العقبات الرئيسية التي تحول دون ظهور حركة منظمة جديدة اليوم الطريقة 

التي يعتمدها منط التفكري النيوليربايل يف اختزال النضال يف حركات احتجاجية ومظاهرات عرضية تهب بني الفينة 

واألخرى، والتي تنعزل عن مخيال قادر عىل استعادة قوة الشعب وخلق إطار لحركة تحررية يخوضها جميع أفراده 

اإلبداعية  باألشكال  الحس  عىل  التأكيد  إعادة  إىل  بحاجة  لسنا  ونحن  اليومية.  حياتهم  ثنايا  يف  جذورها  وترضب 

والخالقة للقوة املضادة التي ميلك الشعب القدرة عىل تشكيلها فحسب، بل يستدعي هذا األمر إعداد هيكلية مرنة 

وال مركزية لتنظيم أفراد الشعب يف نضاالته اليومية وتنسيق مقاومته يف وجه القمع واالضطهاد كذلك. 

التي  الشعبية  الحركة  بها  اسرتشدت  التي  االقتصادية  الفلسفة  اليوم  نستعيد  أن  كذلك  علينا  يجب  وأخرياً،  ثالثاً 

شهدها العقدان السابع والثامن من القرن املايض يف ظل حملة االستعامر االستيطاين الذي استهدف ابتالع األرض 

يف رسعة محمومة واإلجراءات التي سعى من خاللها إىل عزل أفراد الشعب الفلسطيني يف غيتوهات وفرض القيود 

التي  الفكرة  إن  فيه.  ال هوادة  نحو  لالقتصاد عىل  اإلنتاجية  القاعدة  وتدمري  الزراعية  التنمية  ووأد  عىل حركتهم 

تقيض ببناء اقتصاد وطني، مبعنى اقتصاد وطني يستند إىل الشعب يف قاعدته ويستطيع الوفاء باحتياجات الصمود 

واملقاومة يف آن معاً، عىل قدر عظيم من األهمية يف هذه األيام. ومن الرضوري بالنسبة إلينا، ليك نتمكن من تعزيز 

هذا املرشوع وإنفاذه، أن نحيي مفاهيم من قبيل االقتصاد املقاوم والتنمية من أجل التحرر وأن نرتجمها إىل رؤية 

وعملها  خطابها  يف  وترويجها  تعزيزها  والحركات  السياسية  واألحزاب  املفكرون  يتوىل  بحيث  وُمحكمة،  مدروسة 

وسياساتها، وبحيث يصار إىل ترجمتها إىل هيمنة مضادة متلك القدرة عىل فرض نفسها عىل السلطة الفلسطينية 

هها النيوليربايل.  وتوجُّ
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املقاومة كُمكّون رضوري للتنمية يف السياق االستعامري: حملة املقاطعة منوذجاً

عمر الربغويث259

“إذا كنت محايداً يف حاالت الظلم، فإنك تكون قد اخرتت طرف املضطِهد )بكرس الهاء(”.260

ديزموند توتو

مقدمة

أفىض املرشوع االستعامري الصهيوين املستمر منذ عام 1948، إىل اجتثاث منهجي إلمكانيات تطور فلسطني جغرافيا 

وسكانيا واجتامعيا وسياسياً. خاصة أن هذا املرشوع، قام عىل مركبات متفاعلة، تعرب مبجملها عن أعىل درجات نفي 

اآلخر )الفلسطيني(، فالجغرافيا يتم احتاللها، واستعامرها، وإحالل كتلة برشية بدل أخرى فيها. فيام يتم تزييف 

الصهيوين عرضة  املرشوع  بدايات هذا  منذ  بات  الذي  الفلسطيني،  للشعب  الجمعية  الذاكرة  واستئصال  التاريخ، 

للتفتيت والتجزئة، فضال عن تعرضه للتطهري واإلبادة العرقية.

وهنا تبدو التنمية خطابا ومامرسة، كام تطرحها دوائر الهيمنة العاملية )مبؤسساتها التمويلية خاصة(، ومتظهراتها يف 

مرشوع أوسلو، حالة من القفز التاريخي عىل السياقات املنتجة عىل امتداد عقود طويلة، والتي أحدثت بنى غري 

طبيعية للقوة والهيمنة، تتشابك حد التامهي مع بنية املجتمع وجغرافيته وتاريخه ومؤسساته.  حيث يصبح أي 

حديث عن التنمية دون فك عرى عالقات القوة املهيمنة، والسعي إىل تحديها، وتغيريها جذريا، رضب من تجاهل 

الواقع –الالطبيعي- إن مل يكن تسويق ملعطياته، ومحاولة لتجميله، والتطبع معه. 

املقاطعة منوذجا«،  االستعامري: حملة  السياق  للتنمية يف  الربغويث »املقاومة كمكون رضوري  مقالة عمر  تستند 

عىل نقد التمويل األجنبي، الذي يقف عند حدود تلميع قيود االحتالل، ال دعم نضال الفلسطينيني من أجل كرسها 

واالنعتاق من أغاللها، وهو ما يقود لطرح أسئلة جوهرية حول تواطؤ »مجتمع املمولني« مع مرشوع االحتالل، 

وعدم قدرتهم –أو رمبا رغبتهم- يف تجاوز عالقات الهيمنة السائدة التي يفرضها عىل الفلسطينيني، وخاصة عرب إنكار 

–هذا االحتالل- الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني.   

ويؤكد الربغويث يف مقالته، عىل أهمية أدوات املقاومة الشعبية، كجزء من مرشوع أكرب إلعادة بناء ومتاسك عالقة 

املجتمع الفلسطيني مع منارصي القضية، بعيداً عن السياسة الرسمية وخطابها ومثقفيها، وباالرتكاز عىل املقاطعة 

املناهضة  العامل  يف  التقدمية  القوى  إىل  الفلسطينية  والسياسية  اإلنسانية  الحقائق  وإيصال  التطبيع،  ومناهضة 

للصهيونية. وهي حقائق تبنيِّ لهم توثيقياً: ملاذا يجب أن ال يُطبِّعوا مع وأن يقاطعوا الكيان الصهيوين باعتبار املقاطعة 

هي الوجه األممي الداعم للقضية الفلسطينية وليك ال يحارص هذا النضال نفسه يف بعديه العريب والفلسطيني. 

259  تعتمد هذه الورقة عىل محارضة ألقيت يف مؤمتر “التنمية يف األرض الفلسطينية املحتلة: تأمالت نقدية يف املامرسات 

الحالية وفتح املجال أمام التفكري يف مناهج بديلة”، مركز دراسات التنمية، جامعة بريزيت، رام الله، فلسطني 23 حزيران 

.2011

 260  حسب االقتباس يف: وليم كوغيل. إنهاء الفقر كام نعرفه: ضامن الحق يف الحصول عىل عمل بأجر يكفل الحياة )2003(، ص 8. يف

http//:en.wikiquote.org/wiki/Desmond_Tutu
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األجانب، تجاهل  املمولني  نقدا ملحاوالت  السياسية، كام توجه  التسوية  املقالة خداع  تنتقد  للمقاومة  يف تعرضها 

طبيعة االحتالل اإلرسائييل املستمر، ومحاولة فرض منوذج ما بعد االستعامر كأساس للسياسات التنموية الفلسطينية. 

وهي مالحظة غاية يف األهمية ال سيام عىل ضوء التساؤالت الكربى بأن: هل حقاً مر محيط النظام الرأساميل العاملي 

مبا ميكن تسميته “ما بعد االستعامر”.

العنرصي  الفصل  أو  أو االستعامر  تنمية حقيقية ومستدامة ومستقلة، يف سياق االحتالل  إن أي احتامل إلحداث 

)األبارتهايد(، يخضع إلعاقة متعمدة وممنهجة من قبل بُنى السلطة املهيمنة التي يفرضها املضطِهد إلدامة نظام 

واألنسنة261،  التمكني  يف  وظيفتها  إىل  باإلضافة  املظلومني،  قبل  من  الفعالة  املقاومة  فإن  وبالتايل،  القائم.  الهيمنة 

تصبح أداة ال غنى عنها لتفكيك العوائق األساسية التي تحول دون تحقيق التنمية. بغض النظر ما إذا كان تركيزها 

عىل الجانب االقتصادي، أو املدين، أو الثقايف، أو االجتامعي، فإن أي إسرتاتيجية تنموية تفشل يف االستجابة بشكل 

متواٍز للمتطلبات األساسية، املبارشة أو غري املبارشة، للنضال من أجل إنهاء حالة االضطهاد، وليس فقط التخفيف 

من آالمها، ال تعترب إسرتاتيجية عقيمة وغري مسؤولة وحسب، بل تعد كذلك ال-أخالقية بامتياز. فهي، والحال كذلك، 

تبلغ درجة التواطؤ املتعمد يف إدامة االضطهاد والظلم تحت مسميات متنوعة، كمساعدة الضحايا يف التعامل مع 

الرشوط املزرية للفقر واملعاناة واليأس.

تلميع القيود

يف ذروة النضال ضد األبارتهايد يف جنوب أفريقيا، وكنتيجة للعزلة الدولية التي تعرض لها النظام عىل إثر انتشار 

املقاطعة، استجابة لدعوات األغلبية السوداء املضطهدة، تبنت حكومتا الواليات املتحدة وبريطانيا سياسة “االرتباط 

البّناء”، املتمثل يف “الدبلوماسية الهادئة”، عوضاً عن فرض العقوبات. وقد أدان املطران ديزموند توتو هذه السياسة 

آنذاك واصفاً إياها بـ”الال أخالقية” و”الرشيرة”. كام رصح توتو أمام اللجنة الفرعية للشؤون األفريقية يف الكونغرس 

السياق  إىل  يعيدنا  وهذا  القيود”262.  هذه  من  التخلص  نريد  مريحة،  قيوداً  نريد  “ال  قائالً:   1984 عام  األمرييك 

الفلسطيني، حيث أن منوذج »التنمية« الذي تتبناه معظم مؤسسات التمويل األجنبية، ومن ضمنها بعض وكاالت 

األمم املتحدة، يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، ينظر إليه الفلسطينيون كأداة لتخفيف القيود االستعامرية 

بالغالب ما تركز عىل نوع واحد  والتحرر منها. كام إن هذه املؤسسات  نهائياً  اإلرسائيلية، ال املساعدة يف كرسها 

من القيود، تلك التي تكبّل ذلك الجزء من الشعب الفلسطيني املتواجد يف األرض الفلسطينية املحتلة عام 1967، 

الشعب  غالبية  املفروضة عىل  االستعامرية  القيود  تتجاهل  بينام  أحياناً،  املحتلة  القدس  ويشمل ذلك فلسطينيي 

الفلسطيني، تحديداً يف الشتات واملناطق املحتلة عام 1948.

261  يف كتابه األيقوين: »بيداغوجيا املضطهدين«، يطرح الفيلسوف الربازييل باولو فريري أن حالة الال- أنسنة »توصم ليس 

فقط من متت رسقة إنسانيتهم، ولكن أيضاً )حتى لو بطريقة مختلفة( أولئك الذين رسقوها«. ويضيف، »بينام يعترب كل من 

األنسنة والال- أنسنة بديلني واقعيني، إال إن األوىل فقط هي وظيفة البرش... يثبطها الظلم، واالستغالل، واالضطهاد، والعنف 

املامرس من قبل املضطِهدين )بكرس الهاء(؛ ويؤكدها توق املضطَهدين )بفتح الهاء( للحرية والعدالة، ونضالهم الستعادة 

إنسانيتهم املفقودة... ليك يكون لنضالهم معنى، عىل املضطَهدين أن يتجنبوا، يف سعيهم الستعادة إنسانيتهم )وهي إحدى 

الطرق لخلقها(، التحول بدورهم إىل مضطِهدين للمضطِهدين، فعليهم أن يسرتجعوا إنسانيتهم وإنسانية من ميارس عليهم 

http://www.webster.edu/~corbetre/philosophy/education/freire/freire-1.html  .»االضطهاد

262  http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,923808,00.html
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عندما تستخدم مؤسسات التمويل الغربية كليشيه “مساعدة الشعب الفلسطيني”، فهي عادة ما تشري إىل متويل 

مشاريع تتعلق، يف أحسن األحوال، بجزء من حقوق الفلسطينيني الرازحني تحت االحتالل اإلرسائييل يف قطاع غزة 

والضفة الغربية )ومن ضمنها القدس الرشقية(، والذين يشكلون أقلية يف الشعب الفلسطيني. وهذا يعني بالرضورة 

حذف الحقوق األساسية للمجموعتني اللتني تشكالن سوياً غالبية الشعب الفلسطيني، أي الالجئون، الذين حرموا من 

حقهم املرشوع –وفق قرارات األمم املتحدة- بالعودة إىل ديارهم األصلية التي هجروا منها قرساً يف نكبة 1948263، و 

»فلسطينيو 48«، حاملو الجنسية اإلرسائيلية، الذين يعيشون يف ظل نظام متييز عنرصي مرشعن ومأمسس264، والذي 

ينطبق عليه تعريف األمم املتحدة لجرمية األبارتهايد )الفصل العنرصي( 265.

يفرتض  التي  األساسية  الخدمات  الفلسطيني عىل متويل  للشعب  الغريب  الدعم  تقترص مساعدة مؤسسات  عندما 

الرئيسية  القضايا  بـ “حياد” سيايس تجاه  املحتلة، وعندما يقرتن ذلك  السلطة  بتوفريها، كونها  تقوم  إرسائيل  أن 

كاالحتالل واألبارتهايد والحرمان من الحقوق األساسية الناجم عنهام، فإن ذلك يعني انحياز هؤالء املمولني “لطرف 

املضطِهد”، عىل حد تعبري املطران توتو.

غزة: حالة غريبة لألولويات التنموية

قليالً ما تتعامل مشاريع “التنمية” املمولة من الغرب مع الحقوق الفلسطينية األكرث جوهرية. ويبدو ذلك جلياً 

بشكل خاص يف قطاع غزة، حيث يقبع أكرث من مليون ونصف املليون فلسطيني تحت حصار قاتل، اعتربه الربوفيسور 

ريتشارد فولك )املبعوث الخاص لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية املحتلة( بأنه متهيد إلبادة 

جامعية266. يعرب فولك -وهو يهودي، باملناسبة- عن قلقه العميق تجاه  الحصار املفروض عىل غزة إذ أنه يؤرش عىل 

»نية متعمدة من إرسائيل وحلفائها إلخضاع مجتمع برشي بأكمله لظروف يف منتهى القسوة، تهدد باملوت«267. 

263  http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A   

264  حتى وزارة الخارجية األمريكية يف تقريرها السنوي حول حقوق اإلنسان تصف التعامل اإلرسائييل مع املواطنني 

/drl/g/gov.state.www//:http   .»الفلسطينيني من حملة الجنسية اإلرسائيلية، بأنه »متييز مؤسيس، وقانوين، واجتامعي

htm.154463/nea/2010/hrrpt/rls

265  ميكن الرجوع إىل املصادر التالية لتعريف األبارتهايد )الفصل العنرصي(: نظام روما حول املحكمة الجنائية الدولية 

:)2002(

 http//:treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume/202187% v2187.pdf. 

وأيضا، امليثاق الدويل ملعاقبة وإخامد جرمية األبارتهايد:

http//:www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres6/C2AB560-3E9D401-D-ACD8-A6F-

7C3AA7F6E.248661/372818/PDF .In،2009  

ودراسة حول املامرسات اإلرسائيلية: االحتالل، الكولونيالية، واألبارتهايد: 

http//:www.bdsmovement.net/files/2011/02/OccupationColonialismApartheid-ExecSummary.pdf

266  »إرسائيل، فلسطني، ونفاق القوة«: مقابلة مع نعوم تشومسيك، 22 آب 2007. 

http//:www.kibush.co.il/show_file.asp?num22676= 

267  ريتشارد فولك، التحرك باتجاه الهولوكسوكت الفلسطيني، متوز 2009.

http//:www.transnational.org/Area_MiddleEast/2007/Falk_PalestineGenocide.html. 
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بعد ما يقارب خمس سنني من الحصار اإلرسائييل املحكم –بتواطؤ غريب ورسمي مرصي- عىل قطاع غزة، وصوالً إىل 

العدوان اإلرسائييل اإلجرامي عىل القطاع، حّولت إرسائيل غزة إىل “معسكر اعتقال”، حسب توصيف رئيس الوزراء 

الربيطاين ديفيد كامريون. وبالرغم من هذا الوضع، بقيت أولويات املمولني مننْصبّة عىل مشاريع خريية، انتقائية، 

ومحصورة جداً، متجاهلة حتى ِذكر األسباب الجذرية لهذا الوضع الكاريث. وقد فاقم االستهداف اإلرسائييل املنهجي 

ملرافق املياه والرصف الصحي يف القطاع حالة قامئة من “الحرمان الشديد وطويل األمد لكرامة اإلنسان”، كام رصح 

ماكسويل جايلرد )منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف األرض الفلسطينية املحتلة(، مام تسبب “يف هبوط حاد 

يف مستويات معيشة الفلسطينيني يف قطاع غزة، كان من أهم خصائصه تآكل موارد الرزق، وتدمري وتدهور البنى 
األساسية، والرتاجع امللحوظ يف توفري ونوعية الخدمات الحيوية، كالصحة واملياه والرصف الصحي”.268

سلط تقرير ملنظمة العفو الدولية صادر يف 2009 الضوء عىل سياسة إرسائيل املتعمدة وطويلة األمد املتعلقة مبنع 

الفلسطينيني من الحصول عىل مواردهم املائية بشكل عادل، ال سيام يف قطاع غزة، حيث أشار التقرير إىل أن “-90

نتائج دراسة  إىل  التقرير  أشار  البرشي”269. وقد  املياه –هناك- ملوثة وغري صالحة لالستهالك  إمدادات  95 % من 

سابقة أعدها برنامج األمم املتحدة البيئي )UNEP(، الذي أكد أن تلوث املياه يف قطاع غزة يعود إىل ارتفاع نسبة 

 ،”)WHO( النرتات يف املياه الجوفية “بشكل أعىل بكثري من املعدالت املسموح بها من قبل منظمة الصحة العاملية

األمر الذي يؤدي إىل اضطرابات صحية خطرية يف الدم لدى األطفال الصغار، وخاصة حديثي الوالدة. وقد تم الكشف 

عن أعراض عديدة ملرض )blue babies(، منها “انتشار اللون األزرق حول الفم واليدين واألقدام”، وتكرار “اإلسهال 

والتقيؤ”، و”فقدان الوعي”، والتي تؤدي يف حال ارتفاع النرتات بشكل أكرب إىل تشنجات، قد تفيض يف النهاية إىل 

الوفاة270.

ال يقف التلوث الذي خلفه العدوان العسكري والحصار اإلرسائييل املستمر عىل قطاع غزة عند تلوث املياه، فقد 

طال التلوث الخطري الرتبة أيضا. أجرت مجموعة مستقلة من األطباء والخرباء من لجنة األسلحة الحديثة –وهي 

لجنة إيطالية املقر متخصصة يف آثار األسلحة الحديثة عىل السكان املدنيني يف مناطق الحرب- دراسة حول استخدام 

التي تعرضت  املناطق  الفلسطينيني املقيمني يف  تناولت اآلثار متوسطة املدى عىل  إرسائيل أسلحة غري تقليدية”، 

للقصف اإلرسائييل عامي 2006 و2009. وقد أظهرت الدراسة أن القصف اإلرسائييل قد “خلّف ارتفاعاً كبرياً يف تركيز 

الخصوبة، وتأثريات خطرية عىل  بأورام، ومشاكل يف  الرتبة، والتي ميكن أن تتسبب يف اإلصابة  السامة يف  املعادن 

األطفال حديثي الوالدة، كالتشوهات واألمراض الخلقية”271.

عىل ضوء ذلك، عندما يطلق االتحاد األورويب –املستمر يف تواطؤه مع إرسائيل يف حصارها لقطاع غزة- حملة إعالمية 

مكلفة نسبياً عىل نطاق واسع يف قطاع غزة –والضفة الغربية- تحت شعار “أولوياتكم أولوياتنا”، دون أدىن سخرية، 

268  ماكسويل جيالرد، نقال عن: »اهتامم املنظامت اإلنسانية بأزمة املياه والرصف الصحي يف قطاع غزة، نداء عاجل لفتح 

معابر غزة«، جمعية وكاالت التنمية الدولية، آب 2009. 

http//:www.ochaopt.org/documents/hc_aida_statement_gaza_watsan_20090803_english.pdf. 

269  منظمة العفو الدولية، “مشاكل املياه، إنكار حق الفلسطينيني بالوصول العادل إىل املياه”، ترشين األول 2009.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/027/2009/en/e9892ce4-7fba-469b-96b9-c1e-

1084c620c/mde150272009en.pdf. 

270  http://postconflict.unep.ch/publications/UNEP_Gaza_EA.pdf. 

271  http://www.newweapons.org/?q=node/110. 
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يبدو كأنه يقدم رسالة رصيحة للفلسطينيني القابعني تحت االحتالل تقول: “لقد حددنا نحن األولويات، وما عليكم 

سوى تبنيها، وإال قطعنا عنكم التمويل«. يتساوق هذا املثال متاماً مع معظم النامذج »التنموية« املدعومة غربياً 

واملطبقة يف دول الجنوب، من أمريكا الالتينية إىل أفريقيا وصوالً إىل جنوب آسيا.

إن الغرب الذي ال يزال يهيمن عليه الشعور بالذنب تجاه مسؤوليته عن املحرقة )الهولوكوست( يرغب يف غسل يديه 

مام اقرتفته ضد اليهود األوروبيني، ضمن ضحايا آخرين، عرب فرض تسوية جائرة للرصاع العريب-اإلرسائييل عىل الشعب 

الفلسطيني )لصالح الطرف االستعامري اإلرسائييل(، تقود إىل إبقاء السيطرة كاملة لالحتالل اإلرسائييل عىل االقتصاد 

الفلسطيني، ناهيك عن السيطرة عىل أكرث األرايض الفلسطينية املحتلة خصوبة، وعىل موارد املياه الجوفية، كام عىل 

الحدود وحتى عىل املصري. واألهم من ذلك، إن هكذا تسوية مفروضة من قبل املانحني تديم حرمان إرسائيل لغالبية 

الشعب الفلسطيني )يف الشتات ومناطق 48( من حقوقه األساسية، ويف مقدمتها الحق غري القابل للترصف يف تقرير 

املصري. إن هذا الحق، تحديداً، مقر من قبل األمم املتحدة كرشط أسايس ومسبق ألن يتمتع أي شعب يقبع تحت 

حكم استعامري بكافة الحقوق األخرى، السياسية والثقافية واالقتصادية، وغريها، كام هو موضح أدناه.

خداع عملية التسوية

الهيمنة، والتي يف معظمها من قوى  الفلسطيني، استغلت قوى  الحقوق األساسية للشعب  التعامل مع  بدالً من 

االستعامر السابقة، قدراتها املالية والسياسية، عىل املستويني النظري والعميل، لتختزل القضية الفلسطينية تدريجياً 

من قضية تقرير مصري وتحرر من االستعامر إىل قضية تتمحور بشكل حرصي عىل ما يسمى بـ “عملية السالم”، 

مع ما يصاحبها من مفاوضات ال نهاية لها. وضمن هذه العملية ذاتها، طفا عىل السطح مؤخراً الحديث عن “بناء 

الدولة”. منذ انهيار االتحاد السوفييتي، والنهاية املبكرة لالنتفاضة الفلسطينية األوىل )1991-1987(، مروراً بإطالق 

الهيمنة، ضمن نظام القطب األوحد، عىل  التسوية منذ مدريد إىل أوسلو، وحتى عقد مىض، عملت قوى  عملية 

تهميش القضية الفلسطينية، إن مل يكن التعامل معها كعامل إزعاج، ال أكرث. ويف هذا السياق، يف عام 2000، أي بعد 

الفلسطينية والحكومة اإلرسائيلية، علق إدوارد  التحرير  اتفاقية أوسلو بني منظمة  مرور سبع سنوات عىل توقيع 

سعيد عىل “عملية السالم” هذه بالقول:

“ماذا عن التبجح بعملية السالم هذه؟ ماذا حققت، وإن كانت بالفعل عملية سالم، فلامذا أصبح الوضع 

املزري للفلسطينيني والخسارة يف األرواح ]بينهم[ أسوأ بكثري مام كان عليه الحال قبل التوقيع عىل اتفاقيات 

أصبحت   ،2000 الثاين  ترشين   5 يف  تاميز  نيويورك  نوهت صحيفة  كام  وملاذا،  1993؟  سبتمرب  يف  أوسلو 

“الساحة الفلسطينية مزيّنة حالياً بأطالل مشاريع افرتضت  تحقق الدمج السلمي”؟ وماذا يعني الحديث 

عن السالم يف ظل استمرار تواجد القوات اإلرسائيلية واملستوطنات بأعداد كبرية؟ ... هل ُضلّل العامل، أم إن 
خطاب “السالم” هذا هو يف جوهره خديعة عمالقة؟”272

انطالقاً من شهيتها األزلية ملوارد الطاقة ذات األسعار املنخفضة بشكل مصطنع، ولحرية الوصول إىل سوق ضخمة، 

متخلفة، وتابعة هيكلياً، وحرصاً عىل تخفيف عقدة الذنب التاريخية تجاه الهولوكوست، عملت بعض القوى الغربية 

عىل إنشاء إرسائيل كقاعدة كولونيالية متقدمة لها يف املنطقة. ومن أجل الحفاظ عىل هيمنة إرسائيل عىل املنطقة، 
272   إدوارد سعيد، “الفلسطينيون تحت الحصار”، مراجعات لندن للكتب 22، رقم 24. 14 كانون األول 2000. نقال عن: 

http://www.lrb.co.uk/v22/n24/edward-said/palestinians-under-siege وملزيد من التفاصيل، ميكن الرجوع إىل    

دراسة حول فشل عملية السالم إلدوارد سعيد، “نهاية عملية السالم”، نيويورك، 2000.
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استمرت هذه القوى، بتفاوت، يف تقديم الدعم السخي لها اقتصادياً ودبلوماسياً وأكادميياً وسياسياً. ويف ضوء ذلك، 

أُجرب العرب عامة، والفلسطينيون عىل وجه الخصوص، عىل دفع الثمن لجرمية إبادة جامعية مل يكن لهم أي ضلع يف 

ارتكابها. واألدهى من ذلك أن الغرب ذاته يعرض عليهم الرشاوى ليقبلوا الظلم املامرس ضدهم كقدر محتوم، حتى 

يتمكن هو أخرياً من إغالق هذا الفصل املظلم من تاريخه. يف هذا السياق، ُوظّفت “عملية السالم” كغطاء الستمرار 

االحتالل اإلرسائييل، واالستعامر، وإلحباط طموح الفلسطينيني بالحرية والعدالة.

تتهم سارة روي، خبرية التنمية يف األرايض الفلسطينية املحتلة من جامعة هارفرد، االتحاد األورويب، جنباً إىل جنب 

de-de- )عع الواليات املتحدة األمريكية، بالتواطؤ مع السياسة اإلرسائيلية املتعمدة والساعية إىل االستالب التنموي 

velopment( يف األرض الفلسطينية املحتلة، والتي تقتل أي إمكانية إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة. 

الدخل وتحسني  للفلسطينيني “منافع ملموسة كزيادة  يأمل من خالل تقدميه  حسب روي، فإن االتحاد األورويب 

يقبل تقديم تنازالت جوهرية يف مفاوضات السالم املزعومة. تستنتج  البنية التحتية” أن يشرتي موقفاً فلسطينياً 

روي: “لقد تم التخيل عن منطق القانون الدويل لصالح الحفاظ عىل عملية سياسية فاشلة”273.

مع مرور الوقت، بدأت محددات “عملية السالم” بالتقلص شيئاً فشيئاً، إذ تم االبتعاد متاماً عن معظم الحقوق 

الفلسطينية، التي يعرّفها الفلسطينيون أنفسهم ضمن أحكام القانون الدويل. فمن اللجنة الرباعية إىل األمم املتحدة 

ذاتها، كانت معظم العروض املقدمة للفلسطينيني تتمحور حول إنهاء املظاهر األبرز لالحتالل يف معظم األرايض 

الفلسطينية املحتلة عام 1967، مع اإلبقاء عىل السيطرة الفعلية الكلية لسلطات االحتالل. ويف مقابل هذا “العرض 

السخي”، يتوجب عىل الفلسطينيني –تحت وطأة أقىس أنواع الضغوط- قبول ضم إرسائيل للكتل االستعامرية الكربى 

كأمر واقع )علامً بأن هذه األرايض هي األكرث خصوبة، واألغنى باملوارد املائية(، والتخيل عن حق العودة إىل الديار، 

واالعرتاف بإرسائيل “دولة يهودية”، أي، بعبارة أخرى، رشعنة نظام األبارتهايد القائم يف هذه الدولة، حيث يتمتع 

لنظام متييز عنرصي عىل  الفلسطينيون(  )السكان األصليون  بامتيازات خاصة، ويخضع آخرون  جزء من مواطنيها 

أساس الدين واإلثنية.

باتت هذه هي الصيغة األساسية املطروحة من قبل القوى العاملية املهيمنة ملا يسمى بالتسوية السلمية، والتي 

األحزاب  طيف  إن  للرؤية(.  أساسا  واملفتقدة  التمثيلية،  وغري  املنتخبة،  )غري  الفلسطينية  “القيادة”  لها  أذعنت 

السياسية الصهيونية يف إرسائيل برمته، ومؤيدي إرسائيل يف الغرب –مع استثناءات قليلة- لطاملا دعوا لهذه الصيغة 

الفلسطينيون  يقبله  مل  وإذا  للفلسطينيني.  الطاولة  املقدم عىل  الوحيد”  “العرض  أنها  القانونية عىل  وغري  الظاملة 

فالتهديد باستخدام العصا الغليظة اإلرسائيلية حارض دوماً. أما مع الصعود الحاد مؤخراً لألصولية اليهودية274 واليمني 

املتطرف داخل إرسائيل، فحتى هذه الصيغة الظاملة مل تعد تحظى بقبول غالبية الجمهور اإلرسائييل275.

273  تقرير CIDSE حول التمويل األورويب لألرض الفلسطينية املحتلة، بروكسل، 7 ترشين الثاين 2008.

274  http://electronicintifada.net/content/israels-latest-massacre-qana-racist-jewish-fundamentalism-factor/6257

275  استطالع رأي أعده مركز )Dahaf(، بتاريخ 14 أيلول 2010، يظهر أن 48 % من اإلرسائيليني يعارضون، و45 % يدعمون، 

القانون الدويل(: »هناك خطة  اتفاقية »سالم« مع الفلسطينيني )ال تحقق الحد األدىن من متطلبات  التالية حول  العبارة 

تشرتط، يف إطار اتفاقية سالم يعرتف فيها الفلسطينيون بإرسائيل كدولة يهودية، قيام إرسائيل باالنسحاب من معظم األرايض 

يف يهودا والسامرة، ولكن مع إبقاء الكتل االستيطانية بأيٍد إرسائيلية، ويف مقابل ذلك ستعيد إرسائيل إىل الفلسطينيني أرض 

مبساحة مامثلة من داخل دولة إرسائيل. هل تدعم هذه الخطة أم تعارضها؟«.
http//:coteret.com/2010/09/14/yediot-to-abe-foxman-are-we-anti-semitic-too#/more2833-
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باختصار، ميكن وصف عملية السالم )peace process( القامئة بأنها عملية تجزئة )piece process(، تهدف إىل 

تقسيم الشعب الفلسطيني إىل “أجزاء”، ثم محو هذه األجزاء تباعاً من تعريف الشعب الفلسطيني، وما ينجم عن 

ذلك من تجاهل كامل لحقوق هؤالء الفلسطينيني، أي ترسيخ اإلنكار اإلرسائييل لحقوقهم األساسية، الذي دام لعقود. 

بحقوقنا  التمتع  يف  حّقنا  لصون  تصبح رضورة  منها،  السلمية  وخاصة  الفلسطينية،  الشعبية  املقاومة  فإن  وعليه، 

بصيغتها الشمولية، والتي بدونها ال ميكن تحقيق سالم عادل وبالتايل دائم.

املساعدات “الخريية” كغطاء للتواطؤ

عىل الرغم من كل ما يكتنف عملية التسوية من عيوب جلية -- ليس أقلها متكني إرسائيل من استمرار حصارها 

غور  يف  )وخاصة  املحتلة  الغربية  الضفة  يف  االستعامري  واالستيطان  األرايض  عىل  االستيالء  وتكثيف  غزة،  لقطاع 

األردن والقدس(، بل وتوفري ورقة التوت لها للتغطية عىل كل جرامئها، يف وقت تستمر فيه بإنكار جميع الحقوق 

الفلسطينية – فقد حظيت عملية أوسلو للتسوية بالتزام يصل حد القداسة لدى الدول الغربية. وقد أدت هذه 

دافعي  أموال  من  الدوالرات  ماليني  تنفق  حيث  السالم”276،  “صناعة  الفلسطينيون  يسميه  ما  نشوء  إىل  العملية 

الرضائب يف الغرب يف متويل مشاريع مشرتكة بني الفلسطينيني )والعرب أحيانا( وإرسائيل، تّدعي جميعها تقريباً 

بأنها »ال سياسية«.

لقد أغدقت األموال بسخاء عىل مركز بريس للسالم، عىل سبيل املثال، تحت شعار مساعدة الفلسطينيني. وقد أدار 

ونفذ مركز برييس بهذه األموال مشاريع عدة ترتاوح بني جراحة القلب وكرة قدم وقضايا متعددة ما بينهام، مع 

عن متويل  املضطِهد واملضطَهد. وعوضاً  الهرمية بني  والهيمنة  السلطة  عالقة  ثانويني، مرسخاً  “رشكاء” فلسطينيني 

التمويل إىل جهات طبية  الطبي والعالجي، ذهب  املجال  أبحاثها يف  بتطوير  للقيام  الفلسطينية، مثالً،  الجامعات 

إرسائيلية، تتمتع مبستوى متطور، لتقوم هذه األخرية بتقديم الخدمات الطبية للفلسطينيني املحرومني منها مقابل 

مبالغ باهظة. لقد تناول مريون بنفنستي، نائب سابق لرئيس بلدية القدس املحتلة، بدقة دور املركز املذكور يف تأبيد 

هذه العالقة االستعامرية حني كتب:

أو  سياسياً،  القائم  الوضع  تغيري  أجل  من  يُبذل  واضح  يوجد مثة جهد  ال  للسالم،  بريس  مركز  نشاط  “يف 

اجتامعياً-اقتصادياً يف األرايض املحتلة، بل العكس متاماً: تبذل جهوداً لتدريب السكان الفلسطينيني لقبول 

وضعهم الدويّن وتهيئتهم للبقاء يف ظل القيود االعتباطية املفروضة عليهم من قبل إرسائيل، وذلك لضامن 

التفوق اإلثني لليهود. وباستعالء كولونيايل، يقدم املركز مزارع زيتون ]فلسطينياً[ يكتشف فوائد التسويق 

التعاوين؛ طبيب/ة أطفال ي/تخضع للتدريب يف مستشفيات إرسائيلية؛ ومستورد فلسطيني يتعلم أرسار 

نقل البضائع عرب املوانئ اإلرسائيلية، املعروفة بكفاءتها؛ وبالطبع منافسات كرة القدم، وأوركسرتات مشرتكة 

من اإلرسائيليني والفلسطينيني، والتي ترسم ]جميعاً[ صورة زائفة للتعايش”277. انطالقاً من إدراكها العميق 

عرب  الفلسطيني  الصحي  القطاع  يف  والتبعية  التخلف  أمد  إطالة  إىل  الرامية  اإلرسائيلية  املحاوالت  لهذه 

276  ملزيد من التحليل حول ما يسميه الفلسطينيون »صناعة السالم«، ميكن الرجوع إىل: فارس جقامن، »هل ميكن أن 

http://electronicintifada.net/v2/ .2009 نتحاور؟ “صناعة السالم” يف الرشق األوسط«، االنتفاضة اإللكرتونية، 20 أب

 article10722.shtml

277  http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/a-monument-to-a-lost-time-and-lost-

hopes-1.256342
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مشاريع تعزيز »الحوار والتعاون« بني أخصائيني إرسائيليني وفلسطينيني أو مؤسسات من »الطرفني« تعمل 

يف املجال الطبي، عربت أهم املؤسسات الصحية الفلسطينية عن »اعرتاضاتها الجذرية« كام ييل278:

إن هذه املبادرات، ومهام كانت حسنة النية، فإنها مفروضة مبعظمها من الخارج، حيث تستدرج . 1

جوع  من  تعاين  بيئة  يف  الفردي  للتقدم  فرص  وبتوفري  واملرافق،  باألموال،  واألكادمييني  املهنيني 

للموارد، أو بتوفري حلول ملشاكل طبية أو مؤسسية فردية أوجدها وحافظ عىل استمرارها االحتالل 

العسكري اإلرسائييل لألرض الفلسطينية.

باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه املشاريع ال تعكس األولويات الفلسطينية الحالية، بل تتجاهل عالقة . 2

عدم املساواة الهائلة بني الطرفني: حيث أحدهام محتل واآلخر يرزح تحت االحتالل.

ال تأخذ ]هذه املشاريع[ بعني االعتبار الرد الصامت للمؤسسة املهنية واألكادميية اإلرسائيلية حيال . 3

بحق  املامرس  والسيايس  واالجتامعي  واالقتصادي  والتعليمي  والصحي  والطبي  العلمي  الخنق 

تطوير  يف  اإلرسائيلية  املؤسسات  هذه  تشارك  الحاالت  بعض  يف  أنه  املعلوم  ومن  الفلسطينيني. 

توفري  األمر حد  تربيرها، حتى وصل  للفلسطينيني، ويف  اإلرسائييل  االحتالل  إسرتاتيجيات وخطط 

الرشعية األكادميية لتسويق هذه اإلسرتاتيجيات والخطط  يف الغرب.

ويف الوقت الذي تعرض فيه دول عديدة واجهة املساعدة الخريية للفلسطينيني، فإنها تقوم بشكل متواٍز بالتواطؤ 

يف االنتهاكات اإلرسائيلية للقانون الدويل. فالحكومة الفرنسية، مثالً، مل تكتف فقط بالرتويج للرشكتني الفرنسيتني، 

فيوليا وألستوم )Veolia and Alstom(، ملساعدتها يف ربح العطاء اإلرسائييل لبناء مرشوع السكة الحديدية )الرتام( 

الذي يصل املستوطنات االستعامرية غري الرشعية حول مدينة القدس باملدينة، بل أصبحت اآلن متلك حصة يف إحدى 

الرشكات املشاركة يف هذا املرشوع279، الذي يتعارض بشكل مبارش مع اتفاقية جنيف الرابعة.

األرض  والتعليمي يف  الثقايف  الحقل  الفلسطينيون مشاريعه يف  امتدح  لطاملا  والذي  الربيطاين،  الثقايف  املجلس  أما 

الفلسطينية املحتلة، فقد قام منذ متوز )يوليو( 2008 بقيادة رشاكة التبادل األكادميي والبحثي الربيطانية-اإلرسائيلية 

)برياكس-BIRAX(280، مام جعل املجلس يدخل يف رشاكة مع جامعات إرسائيلية متورطة بعمق يف خرق القانون 

الدويل، يف مرشوع يحمل بصامت »االرتباط البّناء« والذي تم تطبيقه سابقاً لحامية نظام األبارتهايد يف جنوب أفريقيا 

»دعم  فإن  املرشوع  الربيطاين حول  والكومنولث  الخارجية  مكتب  الدولية. وحسب ترصيح  املقاطعة  انتشار  من 

الحكومة الربيطانية لبرياكس هو مثال ملموس عن حزمنا يف معارضة أي مقاطعة إلرسائيل، والتي نعتربها مرفوضة 

وال تفعل شيئاً لتعزيز التفاهم أو قضية السالم يف الرشق األوسط«.281 

الدويل، فقد  القانون  اإلنسان وتطبيق  يتزعزع لحقوق  الذي ال  بدعمها  الفلسطينيني  املشهورة بني  السويد،  حتى 

اإلرسائيلية  االنتهاكات  املساهمة يف  ويف  اإلنسان  تقويض حقوق  عديدة، يف  وبطرق  مؤخراً،  األخرى  تورطت هي 

التنمية  تقوم وكالة   ،)PIBF( الدويل ملا يسمى منتدى أعامل فلسطني  الكبري  الدويل. فمن خالل متويلها  للقانون 

278  http://pacbi.org/etemplate.php?id=45

279  http://www.transdevplc.co.uk/cmsUploads/news/files/veolia %20Transdev %20merger.pdf 

280  http://pacbi.org/etemplate.php?id=788 

281  http://www.jpost.com/LandedPages/PrintArticle.aspx?id=167873
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الدولية السويدية )سيدا( بشكل واٍع282 بدعم مرشوع يضم يف عضويته رجال أعامل إرسائيليني متورطني يف أعامل 

االستيطان االستعامري، أحدهم، عىل سبيل املثال، رئيس سابق لالستخبارات الداخلية اإلرسائيلية )الشاباك( سيئة 

بانتهاكات  سجلهم  يحفل  ممن  وغريه  الفلسطينيني،  األرسى  من  االعرتافات  النتزاع  التعذيب  الستعاملها  السمعة 

الدويل فاضحة وشبيهة283. باإلضافة إىل ذلك، فإن الجيش السويدي يستورد منتجات صنعت يف املنطقة  للقانون 

الصناعية اإلرسائيلية باركان284، املقامة بشكل مخالف للقانون الدويل عىل األرايض الفلسطينية املحتلة.

والربازيل، التي تنارص حقوق الشعوب الضعيفة يف دول الجنوب، وتؤيد منذ أمد طويل الحقوق الفلسطينية، ومنها 

مؤخراً حق الفلسطينيني يف الحصول عىل دولة، فإنها، من جهة أخرى، قد أصبحت خامس أكرب مستورد للمنتجات 

والخدمات العسكرية اإلرسائيلية285.

ويف ذات السياق، فإن دولة جنوب أفريقيا ما بعد األبارتهايد، والتي كان من املتوقع أن تكون أقرب حليف للشعب 

الفلسطيني، قامت بتطوير تجارتها مع إرسائيل بشكل ضخم، وشمل ذلك الصناعات اإلسرتاتيجية وقطاع “األمن”، 

مام ساهم برتسيخ نظام األبارتهايد والقمع االستعامري اإلرسائييل للشعب الفلسطيني286. ويف مفارقة تاريخية، قامت 

إحدى الرشكات الجنوب أفريقية بتوريد األسالك الشائكة إلرسائيل الستعاملها يف بناء جدار الفصل العنرصي287.

كام هو ملحوظ، فقد استثنيت حكومة الواليات املتحدة األمريكية من القامئة، بشكل متعمد، وذلك كون دورها يف 

دعم ومتويل االحتالل واالستعامر والفصل العنرصي اإلرسائييل يرقى إىل درجة الرشاكة الكاملة يف الجرمية. من هنا، 

ميكن عذر املجتمع الفلسطيني لعدم تحمسه “للعظام” التي ترمى له من قبل الدول املانحة، سواء أكانت إلصالح 

بعض األنابيب، أو لبناء حضانة أطفال، أو تشغيل بعض العامل بشكل مؤقت، أو خالف ذلك مام ميكن اعتباره 

تلميعاً لقيود االحتالل، وغريها من أشكال القمع اإلرسائييل. ففي الوقت ذاته، يوفر تواطؤ نفس هذه الدول إلرسائيل 

كل الحصانة التي تلزمها لالستمرار يف اضطهادها للفلسطينيني. يجب أال تستخدم املساعدات الخريية للتغطية عىل 

التورط بالجرمية؛ وعندما يتم استعامل الصدقة لهذه الغاية، فإن اإلدانة القوية من قبل الفلسطينيني يجب أال تُفرس 

عىل أنها جحود أو حامقة!

املقاومة من أجل تقرير املصري

بينام ال يعول املجتمع املدين الفلسطيني عىل الدول املانحة، حتى اآلن، بأن تقوم بفرض عقوبات شاملة عىل إرسائيل 

كام فعلت يف النهاية ضد نظام األبارتهايد بجنوب أفريقيا، إال أنه يتوقع منها، كحد أدىن، االمتناع عن التواطؤ يف 

تدعيم وتغطية وحامية نظام االضطهاد اإلرسائييل متعدد املستويات. فإذا كانت هذه الدول غري قادرة عىل دعم 

حملة مقاطعة إرسائيل وسحب االستثامرات منها وفرض العقوبات عليها )BDS( كشكل رئييس من أشكال املقاومة 

السلمية الفلسطينية، فيجدر بها عىل األقل أن تحرتم املبادئ التوجيهية ملقاطعتنا امللتزمة بالقانون الدويل ومبادئ 

إياها  متهمة  للتنمية،  السويدية  الوكالة  عمل  من  جوانب  بالنقد  التضامنية  السويدية  املجموعات  بعض  تناولت    282

بالتواطؤ مع االحتالل عرب سكوتها عن انتهاكات حقوق اإلنسان.

283  http://www.pibf.net/ 

284  http://whoprofits.org/Company %20Info.php?id=532

285  http://www.bdsmovement.net/files/2011/03/brazilian_military_ties_with_israel.pdf

286  http://bdsmovement.net/files/SA-Israel %20report %20- %20june %202009.pdf

287  http://bdsmovement.net/files/SA-Israel %20report %20- %20june %202009.pdf
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حقوق اإلنسان، وأن متتنع عن خرق خط احتجاجنا املقاطع إلرسائيل. وإال فإنها تساهم يف تقويض كل شكل من 

أشكال املقاومة الفاعلة التي تتبناها الغالبية الساحقة يف املجتمع املدين الفلسطيني. 

تأكيد حق  وإعادة  الدويل يف دعم  للقانون  اإلرسائيلية  لالنتهاكات  الفلسطينية  للمقاومة  الرئييس  الهدف  يتمحور 

القابلة للترصف. فقد أقرت األمم  الفلسطيني يف تقرير املصري كرشط رضوري ملامرسة كافة حقوقنا غري  الشعب 

املتحدة أن حق تقرير املصري هو رشط مسبق للتمتع بكافة الحقوق اإلنسانية األخرى. دخل هذا الحق ضمن مبادئ 

القانون الدويل، بشكل رسمي عىل األقل، يف ميثاق األمم املتحدة، املادة 1)2(، والتي تنص عىل “أن غايات األمم 
املتحدة هي تطوير عالقات ودية بني األمم استناداً الحرتام مبدأ الحقوق املتساوية وحق تقرير املصري للشعوب.” 288

الحقاً، أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 3236، بتاريخ 22 ترشين الثاين )نوفمرب( لعام 289،1974 

والذي يرفع مستوى تطبيق حق تقرير املصري للشعب الفلسطيني إىل حق »غري قابل للترصف«. والقرار:

1. يؤكد عىل الحقوق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطيني يف فلسطني، مبا يتضمن:

)أ( حق تقرير املصري بدون تدخل خارجي؛

)ب( الحق باالستقالل الوطني والسيادة؛

2. يؤكد من جديد أيضاً عىل الحق غري القابل للترصف للفلسطينيني يف العودة ملنازلهم وممتلكاتهم التي 

أبعدوا وانتزعوا منها، ويدعو لعودتهم؛

3. يشدد عىل أن االحرتام الكامل والتطبيق لهذه الحقوق غري القابلة للترصف للشعب الفلسطيني ال غنى 

عنهام من أجل حل قضية فلسطني...

القضية  لحل   )rights-based approach( حقوقية  مقاربة  عىل  ومبني  أخالقياً  متناسق  حل  أي  يتطلب  وبهذا 

الفلسطينية، معالجة الحقوق الثالثة غري القابلة للترصف للسكان األصليني لفلسطني، بانسجام مع حقوق اإلنسان 

الكونية والقانون الدويل.

يف مؤمتر للخرباء يف تطبيق حق تقرير املصري، عقدته اليونسكو يف برشلونة عام 290،1998 تم التأكيد عىل أن حق 

تقرير املصري ينطبق عىل كل الشعوب حسب القانون الدويل املعارص، مع التشديد عىل انطباقه بشكل خاص عىل 

»الشعوب املقهورة الخاضعة للسيطرة والتي تعاين من األنظمة االستعامرية، والعنرصية، واالحتاللية، وعىل كامل 

سكان الدول، فيام يتعلق بحق تقرير وضعهم السيايس وتطورهم االقتصادي واالجتامعي والثقايف، و]كذلك ينطبق 

هذا الحق[ عىل مجموعات داخل سكان الدول، سواء كانوا أصليني أم غري ذلك، الذين يعتربون “شعوباً” ويعانون 

من أشكال معارصة من االستعامر، مثل االستعامر االستيطاين، والذي ال يتطابق مع املفهوم التقليدي واالعتباطي 

لـ”استعامر املياه املالحة ]أي ما وراء البحار[”»291. بعبارة أخرى، فإن حق تقرير املصري هو أداة لتعزيز السالم العادل 

وإنهاء االضطهاد، ال لتأبيده.

288  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml

289  http://daccess-dds- ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement

290  http://www.unpo.org/content/view/446/83/

291  http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=ltc
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حملة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض العقوبات عىل إرسائيل )BDS(: النضال العاملي من أجل 

الحقوق الفلسطينية

واقعياً، فشل ما يُدعى باملجتمع الدويل، تحت التأثري املهيمن للقوة العظمى الوحيدة وهي الواليات املتحدة، يف 

إجبار إرسائيل عىل وقف بنائها للجدار واملستعمرات، واللذان تم اإلعالن عن عدم قانونيتهام من قبل محكمة العدل 

الدولية عام 2004، ويف املقابل تواطأ –أي املجتمع الدويل- يف تقويض الحقوق الفلسطينية املقرة من قبل األمم 

املتحدة تحت ستار “عملية السالم” املخادعة بامتياز، مام دفع املجتمع الفلسطيني مرة أخرى ليتجاوز “قيادته” 

ويعيد التأكيد عىل حقوقه األساسية. ونتيجة لذلك، يف الذكرى األوىل للرأي االستشاري ملحكمة العدل الدولية ضد 

الجدار، يف 9 متوز )يوليو( 2005، قام املجتمع املدين الفلسطيني – مع متثيل واسع لفلسطينيي الوطن والشتات — 

بإصدار نداء تاريخي يدعو للحرية والعدالة واملساواة، الشعارات الثالث لحملة املقاطعة وسحب االستثامرات وفرض 

العقوبات)BDS( ضد إرسائيل حتى تفي بالتزاماتها حسب القانون الدويل292.

املنفى بشكٍل  التاريخية ويف  الفلسطينيني داخل فلسطني  املقاطعة بشبه إجامع من قبل  بعد أن تم تبني حملة 

مل يسبق حدوثه، ذكّرت حملة املقاطعة العامل بأن الشعب الفلسطيني مبا فيهم الالجئني الذين تم تهجريهم من 

وطنهم – من قبل املليشيات الصهيونية والحقاً دولة إرسائيل- خالل نكبة عام 1948293 وحتى يومنا هذا، وكذلك 

يتضمن الفلسطينيني من حملة الجنسية اإلرسائيلية الذين بقوا عىل أرضهم ويعيشون اآلن تحت نظام متييز عنرصي 

التأكيد عىل  تعيد  عقود  منذ  فلسطينية شعبية  سياسية  وثيقة  أول  املقاطعة  نداء  أصبح  لذلك  ونتيجة  مقنن294. 

الحقوق األساسية للشعب الفلسطيني بكافة فئاته.

استطاعت حملة املقاطعة بارتكازها عىل القانون الدويل ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية، ومعارضتها لكافة أشكال 

العنرصية، مبا يتضمن الصهيونية ومعاداة اليهود، أن تتطور إىل حركة مقاومة عاملية لنظام إرسائيل االستعامري ثاليث 

املستويات وكذلك للتواطؤ الدويل، وخصوصاً الغريب، يف إدامة وترسيخ هذا االضطهاد اإلرسائييل املركّب. وقد تم تبني 

حملة املقاطعة من قبل اتحادات نقابية دولية ومجموعات دينية وشخصيات ثقافية وأكادميية وغريهم، مام قرب 

“اللحظة الجنوب أفريقية” أكرث إلرسائيل295.

املجزرة  تلت  التي  كالفرتة  واسع  نطاق  إنجازات عىل  املقاطعة  فيها حملة  ومنذ متوز 2005، مل متر فرتة حققت 

اإلرسائيلية يف غزة يف خريف 2009-2008، والهجمة الدموية األحدث ضد أسطول الحرية املتجه إىل غزة يف أيار 

http://www.bdsmovement.net/call  292

293  ملزيد حول الخطط الصهيونية املمنهجة لطرد الفلسطينيني وتجريدهم من ملكيتهم، ميكن الرجوع إىل إيالن بابيه، 

التطهري العرقي يف فلسطني، لندن ونيويورك، 2006.

294  يوجد أكرث من عرشين قانوناً إرسائيلياً، مبا فيها القوانني األساسية اإلرسائيلية )التي تعادل القوانني الدستورية(، والتي 

أنظر:  يهود«.  كونهم »غري  دولة إرسائيل،  داخل  الفلسطينيني  املواطنني  اإلرسائييل ضد  العنرصي  النظام  ترشعن ومتأسس 

http://www.adalah.org/ .عدالة، النتائج األساسية لتقرير عدالة املوجه لألمم املتحدة حول التمييز العنرصي اإلرسائييل

eng/intladvocacy/cerd.htm#major

295  للمزيد حول حملة املقاطعة )BDS(، “اللحظة الجنوب أفريقية”، ميكن الرجوع إىل: عمر الربغويث، املقاطعة، سحب 

االستثامرات، والعقوبات: النضال العاملي من أجل الحقوق الفلسطينية، هاي ماركت: شيكاغو، 2011.



269

2010. فقد أيقظ تكرار العدوان والصلف اإلرسائييل الرأي العام العاملي بعد سبات طويل وأجج سخطه عىل إفالت 

إرسائيل من العقاب عىل جرامئها واملكانة االستثنائية التي تتمتع بها كدولة فوق القانون. ويبرش هذا باستنهاض 

أصحاب الضامئر الحية حول العامل وحشدهم لكرس حصانة إرسائيل عن طريق الضغط الفعال، بدالً من محاولة 

إرضائها أو “االرتباط البّناء” معها. 

“حارص حصارك”، الصيحة الخالدة لشاعر فلسطني األبرز، محمود درويش، تكتسب معًنى جديداً يف هذا السياق. مبا 

أن إقناع قوة استعامرية بالتخيل عن امتيازاتها واالستجابة للمطالبة األخالقية بإحقاق العدالة ال يعدو كونه وهامً، 

يف أحسن األحوال، يشعر الكثريون اآلن بالحاجة “لحصار” إرسائيل من خالل مقاطعتها، لرفع مثن حصارها وفصلها 

العنرصي ضد الفلسطينيني. فبدالً من االنجرار وراء وهم محاولة إقناع إرسائيل باالعرتاف بنا كبرش من أجل تحصيل 

نذر يسري من حقوقنا وكرامتنا، فإن غالبية الشعب الفلسطيني اختارت هذه املقاومة السلمية املدنية والشاملة التي 

تواجه كافة مجاالت الظلم اإلرسائييل. 

وعندما قامت تقريبا جميع االتحادات النقابية واملهنية الفلسطينية واألحزاب السياسية وشبكات املنظامت األهلية 

اإلسرتاتيجيات  فقط  تؤيد  مل  فإنها   ،)BDS( املقاطعة  حملة  بتبني  الشعبية  واالتحادات  الجامهريية  واملنظامت 

املنسجمة أخالقيا والفعالة للمقاطعة، بل تبنت كلامت ديزموند توتو الحكيمة، “لست معنياً بلملمة فتات الشفقة 
التي يرميها من أعىل املائدة من يعّد نفَسه سيّدي. بل أريد القامئة )menu( الكاملة للحقوق.” 296

من هنا، فإن أية مشاريع تسعى لتخفيف الظروف الصعبة التي يرزح تحتها الفلسطينيون كنتيجة لالحتالل، مثالً، 

من دون أن تعمل -ولو بشكل غري مبارش- عىل دعم الحق الفلسطيني يف مقاومة هذا االحتالل بهدف إزالته، فإن 

هذه املشاريع تتحول إىل لَفتات خريية، وليست تضامنية، والفرق بينهام هائل. ومهام كانت النوايا نبيلة، فإن أي 

عمل خريي مفصول عن جانبه التضامني املتوازي ال ميكن أن يخدم إال هدف إطالة أمد الظلم واالضطهاد وترسيخهام 

اإلرسائييل  االضطهاد  فواتري  املانحون  خالله  من  يدفع  تواطؤاً،  الخريي  العمل  هذا  يصبح  الحاالت،  أسوأ  يف  أكرث. 

للفلسطينيني، فيعينونه مالياً.

وختاماً، فإن تطبيق منوذج “ما بعد االستعامر” من قبل بعض املانحني، عن وعي، عىل حالة ما زالت ترزح تحت 

الحالة  إدامة  يف  التواطؤ  فرائحة  الضالل؛  أو  السذاجة  أو  الرباءة  يتجاوز  الجدل،  يقبل  ال  بشكل  االستعامر  وطأة 

االستعامرية تفوح منه. ويتفاقم هذا التواطؤ عندما ال تعالج التنمية السريورة الرضورية إلزالة االستعامر، وبهذا 

تصبح التنمية هذه عملية لتلميع قيود االحتالل، ليس إال.

 

1  تشمل وكالة غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني - االنروا

296  http://www.tutufoundation-usa.org/exhibitions.html
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نحو اقتصاد سياسي للتحرر:

قراءات نقدية للتنمية في السياق االستعماري



  



  


