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 للسلطة االقتصادية اإلدارة سجل تأهيل إعادة أجل من دويل دعم لتأمين ،2000 مايو/أيار يف مسعى، أول منذ

 ذلك يف. لقائما السياسي السجال يف وثيقاً تداخالً متداخلة واإلصالح والشفافية الفساد قضايا صارت الفلسطينية،
 األعلى اجمللس بتأسيس الدويل، النقد صندوق من بمساندة عرفات، ياسر الفلسطينية السلطة رئيس قام الزمن،

 الدور وكان. العامة املالية وتقوية اإلدارة تعزيز يف الفلسطينية السلطة جهود على اإلشراف أجل من للتنمية
 االقتصادية السياسات توجيه إعادة يف املساعدة هو وزراء، ثالثة ضم الذي اجمللس، بهذا املنوط االستراتيجي

 اجمللس يجتمع ومل. الدولية املعايير مع االنسجام من مزيد نحو الفلسطينية العامة السياسة ودفع الفلسطينية
 معاجلتها مكلفاً كان التي القضايا أن مع املايل، لإلصالح أداة إىل يتحول ومل مرات، بضع إالّ للتنمية األعلى

 اشتملت وقد. الالحقة السنوات مدى على املالية وزارة بها قامت التي اإلصالح عملية يف مركزية بنوداً أصبحت
 العمليات عن التام والكشف اجلارية، العامة النفقات وتقليص املتباينة، العامة العائدات حسابات توحيد على هذه

 وبلورة الفلسطينية، السلطة ألمالك خصخصة استراتيجيا وتصميم الفلسطينية، للسلطة واالستثمارية التجارية
  .العام الدين حيال السلطة سياسة

 الدراسية واحللقات الندوات وعقدت الثالثية، واخلطط السنوية، واخلطط يوم، املئة خطط وضعت التاريخ ذلك ومنذ
 اجملال هذا يف الفلسطيني السجل ملعاجلة فلسطين، إىل الدوليين اخلبراء من لها حصر ال عمل فرق وأوفدت الدولية،

 الفلسطينية القضايا يف التقدم إمكانات تراجع ومع. االقتصادي األداء جماالت من حيوياً جماالً حديثاً بات الذي
 الفلسطينية السلطة على الضغوط تكثفت ،2000 سنة بعد والقدس والسيادة والالجئون االحتالل وهي األساسية،

 اإلنترنت على بحثاً أن ذلك على الدالئل ومن. الواسع الفلسطينية الداخلية" اإلصالحات" جمال يف ما تقدم إلحراز
 عن كشف 2005 مارس/آذار أواسط يف" الفلسطينية اإلصالحات" موضوع عن) Google( غوغل أداة بواسطة

  .نموذجية أيام عشرة فترة يف إخباري بند 7000و املوضوع، بهذا تتعلق الشبكة على صفحة 1.400.000 وجود
  

  الفلسطينية السلطة إصالح
 يمكن ال الدولة، قيام كقضية املستعصية، القضايا أن) الفلسطينية السلطة باستثناء ربما( اليوم األطراف كل يعتبر

 خالل الفلسطينية السلطة يف املسؤولون ظل فقد. النطاق واسعة إصالح عملية السلطة هذه تباشر أن قبل تعالج أن
 إىل يشيرون كانوا األحوال أفضل يف أنهم أو صفوفهم، يف الفساد إىل تلميح أي عند يقشعرون عرفات ياسر عهد
 يحاججوا، أن أيضاً وسعهم يف وكان. كامل أحد ال أن ليبينوا وطني حترر وحركات) ومتقدمة( نامية أُخرى بالد

 إنما واحملسوبية، والفساد، املالية، املساءلة وانعدام الوزارات، يف اإلدارة سوء مشكالت إن بالقول مقبولة، بصورة
 ،1997 لسنة العامة احملاسبة ديوان كتقرير( الفلسطينية السلطة مؤسسات جانب من فيها والتحقيق كشفها تم

 مل التي 2003 سنة يف عباس حممود حكومة تأليف منذ لكن). 1998 لسنة الفلسطيني التشريعي اجمللس وتقرير
 والهيكليات والوظائف، املالية، احلسابات باتت عرفات، بعد ما نظام ظل يف ذلك من أبعد حد إىل بل طويالً، تعمّر
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 اجلهات جانب من فائق لتدقيق كلها تخضع التنمية، وخطط القوانين، ومشاريع السياسية، واألدوار الوزارية،
  .اجلهات ولتلك اجملتمع لهذا التابعة الرقابة ومؤسسات الدويل واجملتمع املانحة

 شيء أي وقبل أوالً  هو اإلصالح أن معتبراً الشكوى يف الفلسطينية السلطة يف املسؤولين بعض يستمر حين ويف
 اجلهات اقترحتها احلكم جمال يف جديدة التزامات من جملةً التزمت الفلسطينية السلطة فإن فلسطيني، شأن

 لندن التزامات معظم وكان. 2005 مارس/آذار يف عقد الذي" الفلسطينية السلطة لدعم لندن اجتماع" يف املانحة
 األولويات، ترتيب فإن ذلك، مع. الفلسطينية السلطة يف اإلصالح خطة إطار يف صادرة سابقة وثائق يف ظهر

 وليينالد والدعم التمويل من مزيداً اليوم يستدعي هذا كل الفلسطينية، السلطة" إصالح" يف واملوجة والتشديد،
 من نظراء مع املشتركة العمل وفرق املانحة والقنوات اجلهات بين التنسيق منتديات من جملة خالل من العمليين،

  .الفلسطينية السلطة
 ال كي شديداً  هزاً الفلسطينية السلطة يف اإلدارة زورق يهز أالّ  على حريصاً  الدويل اجملتمع كان ،2000 سنة قبل

 ولذا،. أوسلو عملية جناح يف أساسياً عنصراً باعتبارها أعلنها طاملا التي" للسالم االقتصادية الثمار" جني يعوق
 تعترض التي العامة التحديات بتحديد أعوام طوال الدولية العمل وفرق الوكاالت بعض قيام من الرغم على فإنه

 مل فإنه ،)1999 سنة روكارد جلنة تقرير مثل( القانون وسيادة احلكم مؤسسات بناء جمال يف الفلسطينية السلطة
 االحتكارات، وهو أال( التقارير يف ذكراً" الفساد" أشكال ألكثر صريحاً تطرقاً  التحقيقات هذه من قليل عدد إالّ  يتطرق

 ،)واحملسوبية واالبتزاز، والرشوة، العام، املال هدر أو الرشيد غير العام واإلنفاق املعلنة، غير العامة واملداخيل
 ببطء املانحة اجلهات حتركت أُخرى، مواضع يف جيداً  توثيقه تم ملا ووفقاً . ودبلوماسية حذراً العبارات بأشد وذلك

 اخلفية والضغوط اخللفية القنوات عبر أساسية بصورة عاملة الفلسطينية، للسلطة قلقها مصادر عن اإلفصاح يف
 معظمها يف املانحة اجلهات امتنعت الواقع، ويف. والبنّاءين والشفافين، املوضوعيين، واحلوار النقاش من بدالً

 سياسية غير أو سياسية شروط بأية الفلسطينية للسلطة مساعداتها ربط من ،2000 سنة حتى واضحاً  امتناعاً
  .الفلسطينية السلطة يف املالية والرقابة اإلدارة بحال اجليدة معرفتها من الرغم على وذلك صريحة،

 الفلسطينية السلطة مالية ومتزايدة دقيقة رقابة تراقب املانحة الدول بدأت السالم، مفاوضات نهاية منذ أنه، غير
 حتوَّل باتت املانحين أموال إن القائلة وللمزاعم الدول، هذه يف االنتخابية القواعد لتساؤالت استجابة وبراجمها

 وذلك أساس، بال معظمها يف كانت الهواجس هذه نأ الحقاً  تبين وقد. عرفات عليه يشرف الذي األمن جهاز لتمويل
 والبرملان األوربية املفوضية بها قامت التي التحقيقات سيما وال مستقلة، وتقارير دولية حتقيقات إجراء بعد

 السلطة نفقات وثّق الذي ،2003 سنة يف الدويل النقد صندوق وتقرير ،2005 وسنة 2003 سنة بين األوروبي
 عند لكن. شرعية غير أغراض خلدمة حتوَّل مل املانحة اجلهات أموال أن إىل وخلص امليزانية، خارج الفلسطينية

 بسرعة يتحول املانحة اجلهات انتباه بدأ ،2004 سنة منذ ماليتها يف والعجز الفلسطينية السلطة هشاشة تزايد
 من كالً  التزامها ودرجة املدنية، اإلدارات وأداء الفلسطينية، السلطة ملالية اإلداري اجلهاز سير تفصيالت نحو

  .عامة االقتصادي والتحرر السوق اقتصاد شفافية
 احلالة يف ممكناً يكن مل التقليدية" الشروط" الدولية اإلقراض ومؤسسات املانحة اجلهات استخدام أن يف شك ال

 فلسطين/الفلسطينية السلطة أن وواقع االحتالل حالة أي( قانونية وأُخرى أخالقية،/سياسية ألسباب الفلسطينية
 االقتصادي الفلسطينيين القطاعين إدارة يف الدويل التدخل كان ،2005 سنة بحلول لكن). بها معترفاً دولة ليست

 فلسطين دولة على دولية مالية وصاية بمثابة فعلياً التدخل جعل واحلميمية االرتفاع من مستوى بلغ قد والعام
 والرقابة والتدقيق، اإلشراف وآليات االئتمانية، املالية الصناديق متنوعة جمموعة خالل فمن. قيامها املزمع

 من يمكنها وضع يف الدولية واملؤسسات املانحة اجلهات باتت التقني، الدعم ومشاريع امليزانية، على الداخلية
 شك وال التامة املالية الشفافية هذه شجعت وقد. شيكل آخر حتى الفلسطينية السلطة لدى املالية اإلدارة سير مراقبة

 السلطة جانب من باعتزاز تعرض وهي غامض، مناخ يف الفلسطينية للميزانية املانحة اجلهات دعم استمرار
 الدولية املعونة أن أيضاً يعني ذلك أن غير. النامية للدول نموذجاً باعتبارها الدويل النقد وصندوق الفلسطينية

" الطلب" بدافع فأقل أقل وتتحرك املانحة، اجلهات أولويات حتدده الذي" العرض" دافعب فأكثر أكثر تتحرك لفلسطين
  .املعونة لتلك املتلقي الفلسطيني للجانب الوطنية االستراتيجيات حتدده الذي
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  الفلسطيني االقتصاد
  دولة إلنشاء والسعي

 اجلذور، عميقة بنيوية واضطرابات تشوهات الدوليين، املراقبين معظم نظر يف يعاين، الفلسطيني االقتصاد يزال ال
 نتيجة املشكالت هذه وتستمر). واملالية والعمالة، اخلارجية، التجارة( اخلارجي قطاعه ويف نفسه االقتصاد داخل

 تنفيذ من التأكد وعدم املؤسسات، واستنزاف واحلرب، الداخلي، والتفتت اجملاورة، الدول عن والفصل االحتالل،
 أية غياب ويف. الطريق خريطة ويف 1397 رقم األمن جملس قرار يف املتضمَّن دولتين، وجود على القائم احلل

 اقتصاد إىل فعلياً يتحول الفلسطيني االقتصاد فإن القائمة، التحديات لهذه اهتماماً تويل وشاملة مقصودة سياسة
 من أكثر األحوال، أفضل يف يكن، مل هذا فإن ،2003 سنة بعد استقر 2000 سنة بدأ الذي التراجع أن ومع. كفاف
 األربع السنوات مر على االقتصادية قاعدته خُمس األقل على فقد جداً راكد اقتصاد وفق تكيف أو عن ارتداد

 عملية ألية بد ال أنه على التشديد مؤخراً) تدعمها التي الدولية واجلهات( الفلسطينية السلطة بدأت وقد. املاضية
 مع. اقتصادية تنمية استراتيجيا بموازاة يجري أن من والسدود القيود هذه تخفيف اجتاه يف حترك أو سياسية،

 واستخدام التعايف على قدرته إثبات من الفلسطيني االقتصاد تمكّن سياسي، تقدم أي غياب يف وحتى ذلك،
 حتى أو الصراع، إنهاء بعد ملا التنمية مشاريع إىل الهادية العناصر توفر أن من بد ال ناجحة، تعامل استراتيجيات

  .الدويل واجملتمع الفلسطينية السلطة تعتمدها أن يمكن التي ظله، يف
 إىل يفتقر األقصى انتفاضة قبل حتى كان الذي االقتصاد ضَعف على الضوء األخيرة السنوات أزمة سلطت لقد

 لتحقيق إسرائيل يف والعمالة املانحة اجلهات مساعدات على عالية درجة إىل يعتمد وكان للنمو، داخلي حمرك
 أو االستثمار، أو للتجارة، غامضة وآفاق معادية بيئة صورة رسم يف الكلية االقتصادية املؤشرات وتستمر. النمو

 التماسك فيمثله أمل، ثمة كان إن الوضع، هذا يف االجتماعي األمل بصيص أمّا. االجتماعية الرعاية أو العمالة،
 تمكن املثال، سبيل فعلى. املؤاتية غير األوضاع كل من الرغم على الفلسطيني اجملتمع يف املسبوق غير االجتماعي

 بين كانوا عامل 77.000 منهم ،1999 سنة يف مما أكثر العمال من عدد تشغيل من ،2003 سنة يف اجملتمع، هذا
 أظهر فقد أدنى، وإنتاجية بأجور وكان مقصوداً، يكن مل التحول هذا أن ومع. إسرائيل يف يعملون عامل 130.000

 من له تيسر ما توزيع يعيد بحيث العمالة، وزيادة التكيف على القاسية، األوضاع يف قادر، الفلسطيني االقتصاد أن
  .االقتصادي احلصار ظل يف دخل

 State Formation كتاب لنشر كان ما in Palestine إلثارة احلالية اللحظة من أفضل حلظة يف يأتي أن 
 واجلهات الفلسطينية السلطة بين العالقات يف فأكثر أكثر سجالية باتت قضية حيال وانفتاحاً صراحة أكثر نقاش

 بإدارة املتعلقة واألرقام والوقائع، احلقائق شأن يف التوثيق حمكم أكاديمي حتليل يُنشر األوىل، وللمرة. املانحة
 عليها نص التي وااللتزامات اخلارجية البيئة مع تفاعالتها إىل إضافة ،1994 سنة منذ الفلسطيني االقتصاد

 الدوليين واالجتماع االقتصاد علماء من كبير فريق به قام الذي هذا، البحث مشروع نتائج إن. أوسلو اتفاق
 أيضاً  بل فحسب، لالختصاصيين متاحة ليست احلكومية، غير الفلسطينية مواطن مؤسسة استضافته والفلسطينيين

  .الدقيق املفاهيمي إطارها من الرغم على وذلك الفلسطينية، بالشؤون مهتم أوسع جلمهور
 التحليل من كلهم يستفيدوا أن السياسات، وصانعي فيه، والعاملين التنمية، جمال يف الناشطين إمكان ففي

 خان مشتاق أظهرها التي التحرير مهارة بفضل وذلك منهجيته، ومن الكتاب هذا يف اجلاد االقتصادي
 بارز واقتصادي) SOAS( لندن جامعة يف واإلفريقية الشرقية الدراسات كلية يف كبير حماضر وهو ومساهماته،

 مع املتعاطفون جملتهم ويف العاديين، القراء من األوسع اجلمهور وسع يف أن كما. االقتصادية التنمية دراسات يف
 أكثر فيكونوا اجمللد هذا يقدمها التي التحليالت من يستفيدوا أن عيوبها، عن يفتشون ومن الفلسطينية السلطة

 تطرح والتي الفلسطينية، للسلطة املتكافئ غير واملؤسساتي السياسي األداء عن جارفة تعميمات طرح يف احتراساً
 التي الراسخة الدراسات إىل الرجوع خالل ومن. التبسيط واملفرط الفضفاض" الفساد" مقولة عنوان حتت عادة

 بحث إىل املستند التعاوين، اجمللد هذا فإن اآلسيوية، التنموية التجارب دراسات من وغيرها خان مشتاق وضعها
 ويعرّف. وتوليده املنتج غير" الريع" التماس باسم احلقل هذا يف تُعرف لظواهر أفضل فهماً  يتيح مكثف، ميداين
 املكاسب من يمكن ما أكثر على احلصول إىل حي إنسان كل ميل" بأنه الريع التماس أكاديمي وغير واضح مصدر
 الناس عن ويقال. البديلة الفرصة تكلفة فوق إضافية دفعة وهو االقتصادي، الريع فكرة عن يصدر وهذا. لنفسه

 احلد تفوق أُخرى دفعة أي أو الربح، من ومزيد أعلى، أجور على احلصول يحاولون عندما الريع يلتمسون إنهم
  ."*به يقبلون الذين األدنى
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 يف واسع نطاق على ممارسته تنحصر ال العادة يف ذكراً" الفساد" أشكال أكثر بعض فإن القارئ، سيالحظ وكما
 يف ومكاسب دائمة تنمية إىل معينة، أوضاع يف أدت، األشكال هذه إن بل ،)املتقدمة الدول عنك دع( النامية الدول
 ويف( هذا كتابه يف خان مشتاق يشير وإذ. املمارسات هذه تشهد التي الدول من كثير يف الدولة تكوين جمال

 االنتقال شواهد" أن يبين والصين، وتايالند، وماليزيا، وتايوان، اجلنوبية، ككوريا دول جتارب إىل) أُخرى مواضع
 املعارف مع تتنافى" الناجح الرأسمايل التطور إىل الدول بهذه أفضت التي اإلصالحات تعاقب أن تظهر التاريخي

 أن يبدو بالذات، الفلسطينية احلالة يف النهج هذا الباحث يسلك وعندما). 26 ص( احلقل هذا يف التقليدي والنهج
 الريع توليد وتأثير تواتر يف قوياً تأثيراً يؤثر واالقتصادي السياسي/الوطني القرار صنع عمليات بين الترابط

 أخالقية مشكلة كان ربما الذي الفساد ودور وجود أن الفلسطيني الوضع يف الواضح فمن. فلسطين يف والتماسه
 صعبة أوضاع يف الرأسمايل التراكم وعملية الدولة تكوّن عملية هما فريدتين عمليتين عن فصلهما يمكن ال خطرة،

 يف تعالَج وأن إصالحها، يجب التي املمارسات تُفهَم أن يجب ،"املصلح" لـ ومنفعة معنى لإلصالح يكون فكي. جداً
 السلطة أداء تقويم منها يمكن جديدة زاوية تفتح أن منفتح بعقل الكتاب هذا قراءة شأن ومن. األعم إطارها

 تكوّن من املقبلة املرحلة يف ممكنة إنمائية وممارسات لسياسات أفضل تصميم ووضع اآلن، حتى الفلسطينية
  .الفلسطينية الدولة
 النتائج يف الثاين الفصل ينظر بينما ككل، للبحث والتاريخي املفاهيمي اإلطار الكتاب من األول الفصل يحدد

 والتنظيمية السياسية البيئة أمّا. اإلطار هذا هدي على للبقاء النتائج هذه وقابلية الدولة تكوّن لعملية احملتملة
 مراجعة ابع،الر الفصل يف تعقبه، ثالث فصل فيغطيها أوسلو منذ الفلسطينية - اإلسرائيلية االقتصادية للعالقات

 الثالثة الفصول وتبحث. الدولة تكوّن إىل بالنسبة وأهميتها واملؤسساتية السياسية الفلسطينية السلطة لتجربة
  .املانحة اجلهات ومساعدات والضرائب، االحتكارات،: الفلسطينية السلطة ملالية األساسية املكونات يف األخيرة
 األحد مؤلفيه ملساهمات املتقنة التوليفة يف متماسكة بصورة متابعتهما تتم أساسيين، هدفين نحو الكتاب ينطلق

 بين الفلسطينية للسلطة املؤسساتية التنمية جتربة حتديد إعادة الواقع ويف مراجعة، هو األول العام هدفه. عشر
 هذا إىل املؤلفون وينظر. االقتصادية اإلدارة مستوى على حتديات من عنها نشأ وما ،2000 وسنة 1994 سنة

 يف املكرسة إسرائيل، مع" املتكافئة غير العالقة" بـ بدءاً مؤاتية، غير أوضاع يف دولة تكوّن عملية باعتباره األمر
 يهدد هذا التكافؤ وعدم. االستقرار وعدم احلرب من أعوام أربعة خالل اجلاري الدمار جرّاء واملتفاقمة أوسلو، اتفاق

 من سلسلة حتديد من بدالً  أنه على املقاربة هذه وتنطوي. املالية بالوسائل بدءاً الوليدة، الدولة بقاء وسائل خمتلف
 والتشوهات االقتصادية القصور ألوجه أساسية مصادر باعتبارها ،"الفاسد" الريع والتماس الريع توليد عمليات

 للتطلعات العليا بالضرورات عالقتها حيث من العمليات هذه حتليل الضروري من فإن إصالحها، يجب التي
 جمال عن السؤال ينشأ ثم ومن. االقتصادية االجتماعية التنمية وأهداف الدولة، وتكوّن الفلسطينية، الوطنية
 تمارس أن تستطيع حد إىل أي معادية؛ بيئة يف الوطنية أجندتها متابعة يف الفلسطينية القيادة أمام املتاح التحرك

 استراتيجيا من األكبر للقسم مرادفاً فعلياً  كان والذي عرفات، إليه أشار طاملا الذي" لاملستق الفلسطيني القرار"
  حياته؟ طوال الوطني عمله

 التوثيق جيد بحث خالل من يبين، أن فهو والتجديد، األهمية يف لألول واملوازي اجمللد، لهذا الثاين الهدف أمّا
 مدى على االقتصادية اإلدارة وعمليات الفلسطينية الدولة تكوّن عملية كانت حد أي إىل والشفافية، والتوازن

 عرفات إمبراطورية" وغايات لنطاق والسائد الفج فالوصف. والتعددية بالتعقيد تتسم املاضية، العشرة األعوام
 يف 2005 فبراير/شباط يف نشر استقصائي مقال يف واقعي منظور يف وضع عندما والذي األسطورية،" املالية

 أدارته الذي والفعال املركب الريع إدارة نظام ضوء يف إقناعاً أقل يبدو ،)Financial Times" (تايمز الفايننشال"
 ضوء يف وتقويمه النظام مراجعة فبعد. اجمللد هذا يف وزمالؤه خان مشتاق صوره والذي الفلسطينية، السلطة
 الهيمنة لصيانة عليه رقيب ال حمسوبية كنظام العابر املراقب يراه ما إظهار الكتاب هذا يعيد االقتصادية، التنمية

  .الدولة لتكوّن مدروسة عملية يف املتبعة العوامل من اإلدارة جيد تماماً عقالين عامل صورة يف السياسية،
 االقتصاد علماء عند السائد التيار صفوف يف املترسخة التقليدية النظرة الهدف، هذا متابعة يف املؤلفون، ويعالج

 واالقتصادية، التنموية السياسات حيال" واشنطن إجماع" إطار يف األخيرين العقدين امتداد على اجلدد الليبراليين
 خان، مشتاق ويجد. هي كما بها تتمسك) الدويل النقد وصندوق الدويل البنك( وودز بريتون مؤسسات زالت ما التي

 به يتصف الذي والعاقل الهادئ التحليل أن كما. اجملال هذا يف مألوفة أرض على نفسه البارع، االقتصادي
 املانحة املؤسسات لكال ينبغي قوياً حجاجاً يدعمان عامة، للفساد املناسب األخالقي بالشجب مشفوعاً الكتاب،
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 إضافة أيضاً الكتاب ويشكل. أنفسهما والواقعية بالشفافية يعاجلانه أن الفلسطيني االقتصادي القرار وصانعي
  .أسره[ العامل يف الريع إدارة بشأن املتنامية لألدبيات ومنهجية جتريبية

  
  والنتائج الرشيد احلكم

  الدولة لتكوّن احملتملة
 عرضه خالل من الريع إدارة يخص فيما السائدة االقتصادية بالنظرية القارئ األساسي خان مشتاق فصل يعرّف
 الفكر يف األساسي املعاصر التيار أي( النيوكالسيكية االقتصادية النظريات يف املتجذر ،"الرشيد احلكم" أجندة

 وكال. احلديثة السياسية العلوم من املأخوذ" النيوباتريمونيايل" النموذج ويف الليبرالية، السياسة ويف ،)االقتصادي
 ازدهار، من ذلك يلي وما السوق، واقتصاد الفساد، مكافحة وسياسات الديمقراطية، يحبط املفاهيميين اإلطارين

  .الفاضلة الدورة من بنوع
 أو يمنع ما بقدر كفوء بأنه التنافسي السوق اقتصاد يوصف ،"الرشيد احلكم" على القائمة التنمية لسياسة وفقاً
 أو احملددة، احلقوق بعض دون من له وجود ال والذي سياسياً، املتولد الدخل" أو الريوع، كتوليد" النقائص" يزيل

 توليد/وجود أمّا). 19 ص" (سياسية عملية خالل من اصطناعياً عليها احملافظة تمت التي التحويالت أو الدعم،
 املوارد إنفاق يف والراغبة املصلحة ذات اجلماعات جانب من الريع والتماس الدولة، تقدير ضمن االقتصادي الريع

 شخصنة فإن النيوباتريمونيايل، التحليل يف وأمّا. اآلخر منهما واحد كل يعزز أمران فهما الريع، هذا على للحصول
 يحكم الذي للزعيم) ملك( هي هنا الدولة" فـ: للمحاسبة قابلة ديمقراطية حكومة وجود عدم نتيجة هي السلطة

 سياسي بتراكم" االقتصاد يف ويبرز النظام بنية يف راسخ احلالة هذه يف الفساد إن). 23 ص" (زبائنه بمساعدة
  .ويعوقه االقتصاد ينهك الذي األمر وهو ،"وزبائنه الزعيم جانب من ةللثرو املنشأ
 أو املستوردة، السلع بعض على تمنح احتكارية حقوق شكل يف الريع يتولد أن يمكن أنه خان مشتاق فصل ويذكر

 الوقت ويف. إليها حاجة ال عامة وظائف خلق أو الدخل، توزيع تعيد التي التحويالت أو الدعم، أشكال من شكل يف
 يف املساهمات أو السياسية االتصاالت على كالنفقات( قانونية بصورة إمّا الريع التماس يتم ما كثيراً نفسه،

 املؤسسات، أو األفراد جانب من الرسميين املسؤولين كرشوة( قانونية غير بصورة وإمّا ،)السياسية األحزاب
 جمال أيضاً  وثمة). القانونية غير النفوذ التماس نماطأ من هذه وسوى قانونية، غير بصورة األحزاب وتمويل
  .ومواردها الدولة إىل الوصول امتياز اكتساب يستتبع ما كثيراً قانونية، شبه بصورة الريع فيه يلتمس رمادي
 يحال أن لذلك ويجب منتج، وغير سلبياً إالّ  يكون أن يمكن ال الريع التماس أثر أن إىل الرشيد احلكم منظرو ويذهب

 هذه تشتمل ،"للكل واحد مقاس" العامة، صيغتها ففي. اإلصالحات من جمموعة خالل من) إزالته يجب أو( دونه
 احملمية، أو املفروضة االحتكارات جميع وإزالة اإلنتاجية، أو التجارية الدولة أمالك خصخصة على اإلصالحات

 نصائح جملة يف وذلك األدنى، باحلد السوق عمليات يف الدولة تدخل وحصر العامة، املالية على الشفافية وتطبيق
 ديمقراطية، حكومة وجود يف تطبق عندما فعالية أكثر تكون اإلجراءات هذه فإن السائد املذهب إىل واستناداً. أُخرى
  .الفاضلة الدورة وحماية الريع، – توليد تشجيع وبالتايل – التماس من األقلوية اجلماعات تمنع للمحاسبة، قابلة
 التماس من الكثير" أن أيضاً يوضح ،"قانونية غير بصورة الريع التماس هو الفساد"أن خان مشتاق يؤكد حين ويف

 ويف). 20 ص" (الريع ملتمسي ملصلحة العامّين املسؤولين يف التأثير إىل تهدف قانونية أنشطة من يتكون الريع
 بقدر مهماً عليها، الدالئل ويف الفلسطيني، اإلطار يف هوإدارت الريع توليد مسببات يف التحقيق يعتبر اجمللد، هذا

 أن تاماً إدراكاً خان مشتاق ويدرك. الدولة تكوّن لعملية املناسب املفاهيمي اإلطار يف العمليات هذه وضع أهمية
 هذا من ةسياسي أنظمة وإىل جمزأة، زبونة أو سالبة، أو عميلة، دولة قيام إىل يفضيا أن يمكن وتوليده الريع التماس

 يسمى ما وخصوصاً – أُخرى نتائج إىل واملؤدية أهمية، تقل ال التي التاريخية التجارب أيضاً يبين أنه غير. النوع
 هذا إدارة وكيفية اقتصاداتها يف الريع انتشار جلهة غيره من األربعة األنماط هذه من كل ويتمايز. التنموية الدولة
 ،)ذلك غير أو دولة( خارجي بفاعل اجلذور عميقة بعالقة عادة الزبونة الدولة سمتت بينما فإنه لذلك. وأهدافه الريع

 التنمية فرص يعوّق حد إىل نظامها من جزءاً الفساد أساس على وتوليده الريع التماس السالبة الدولة جعلت
 املوارد بعض بتخصيص امليزانية موارد حمدودية عن تعوض فإنها اجملزأة الزبونة الدولة يف أمّا. ويوهنها

  .احملسوبيات من منظمة شبكة ضمن من األساسية االقتصادية الهيئات لبعض
 يزال ثم ويدار، يتولد، أن يمكن التنموية الدولة حال يف االقتصادي الريع أن كيف خان مشتاق يبين املقابل، ويف

 يدار الدول، من النوع هذا ويف .للتنمية وطنية أجندة على ترتكز الدولة لبناء استراتيجية عملية ضمن بالتدريج
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 وينطوي. األداء أساس على إالّ الرأسماليين إىل حتويله يتم وال السياسي، االستقرار على احلفاظ أجل من الريع
 معينة أنواع على للحصول السلطة بأهل باتصاالت الناشئين الرأسماليين قيام على األوىل بالدرجة الريع التماس

 التي التاريخية التجربة ويف. املوقت االحتكاري الريع أو الريع، توزيع إعادة ريوع الدخل، حتويالت: الريع من
 الدولة يف أمّا. عال أو معتدل اقتصادي نمو كهذه دول يف التدابير هذه يعقب كثيراً، خان مشتاق بها يستشهد

 بقاء على احلفاظ يف أساسي بدور تقوم اخلارجية املصادر من التحويالت فإن نمواً، األقل النوع وهي الزبائنية،
 إدارتها وتساء( وتدار املوارد وتستعمل. الزبونة للدولة تابع وسيط خالل من داخلية فصائل إىل تسلم وهي الدولة،

 والسيطرة األمن على للحفاظ رسميين مسؤولين جانب من مشروعة، غير قنوات خالل من) األحيان أغلب يف
 اقتصادي تكامل استراتيجيا اتبعت ما إذا هذا املعتدل، النمو بين تتراوح أن االقتصادية للنتائج ويمكن. السياسية

 بالدولة السائدة الدولة عالقة تكون التي احلاالت يف املستقر وغير الضعيف، النمو وبين السائدة، الدول/الدولة مع
  .املتكافئ غير باالحتواء املؤلفون يصفه بما تتسم الزبونة

 االجتماع عامل مع املؤلف كتبه والذي يليه الذي الفصل وكذلك خان، مشتاق كتبه الذي التمهيدي الفصل ويشتمل
 السلطة ظل يف الفلسطينية الدولة تكوّن بين املتبادلة العالقة شأن يف للمجلد املركزية النتائج على هالل، جميل

. أوسلو اتفاق أرساها التي الفلسطيني الذاتي احلكم ترتيبات خصوصيات على التركيز مع الريع، وإدارة الفلسطينية
 الدولة نمطي يف شائعة ممارسات على الفلسطينية التجربة يف" متوسطة أدلة" وجود إىل حتليالتهما وتتوصل

 وتخصيص اقتصادياً، الضارة واالحتكارات االبتزاز حاالت بعض صورة يف اجملزأة الزبونة والدولة السالبة
  .التوايل على الفصائل، لبعض املوارد

 التي الطريقة سيما وال االقتصادي، أوسلو اتفاق أن مقولة الكتاب يف الوارد التحليل يف املركزية املقوالت ومن
 يعتبر كان الطرفين، بين القائمة األمنية/والسياسية االقتصادية للقوى السائد التوازن ظروف ضمن فيها طبق

 االقتصادي السجل يقوّم الكتاب أن والواقع. غالبة اقتصادي حتواءا لسياسة كأداة إسرائيل جانب من) ويستعمل(
 إسرائيل حلاجات األوىل بالدرجة خاضعاً كان باعتباره ،2000 وسنة 1994 سنة بين االنتقالية للفترة

 نظام عليها يرتكز التي االقتصادي التكامل باستراتيجيا لالرتباط متدرجاً فكاً استتبعت التي األمنية/السياسية
 منذئذ وقعت التي احلوادث فإن ،2004 لسنة غزة من اإلسرائيلي االنسحاب خطة يسبق البحث هذا أن ومع. أوسلو

 يف السالم عملية ذروة يف بيرس شمعون روّجه طاملا الذي اجلديد األوسط الشرق أن توكيد على عملت إنما
 ومناطق تفتيش، ونقاط حواجز، إىل اليوم اختزل الذي للتعاون) سراباً أو( منسية رؤية إالّ ليس التسعينيات،

 فإن واملالية، التجارة يف سيما وال باقية، زالت ما الكبرى االقتصادية الصالت أن ومع. إغالق وعمليات حمظورة،
 من وسواهما واالستثمار، العمل، جماالت يف التعاون أن كما املشتركة، املصالح من القليل إالّ يدركان ال الطرفين
  .معدوم شبه بات أوسلو، حقبة جماالت
 الفصل يف السياق هذا يف مستفيضة مناقشة االحتواء سياسة زملط وحسام زاغا عادل االقتصاديان ويناقش

 بالعالقات اخلاص باريس بروتوكول نصوص على اإلحالة عبر بالتفصيل السياسة هذه الكاتبان ويفسر. الثالث
 جانب من البروتوكول هذا وتنفيذ اليوم، حتى بينهما املالية والعالقات اخلارجية التجارة حتكم التي االقتصادية

 معلنة غير موارد( الزبونة الدولة ريع على" كثيرة دالئل" على عالوة السياسة، وهذه). الفلسطينية والسلطة( إسرائيل
 خان تقود) السياسي االستقرار تثبيت أجل من الريع حصص تخصيص وإدارة األمن، على السيطرة سبيل يف تنفق

 ممارسات على الفلسطينية والدالئل. الفلسطينية التجربة يف خاصة بصورة مهماً الدولة من النمط هذا اعتبار إىل
 أنه غير. واحد واضح اجتاه يف بعد تستقر مل الدولة تكوّن عملية أن إىل تشير سالبة اعتبارها يمكن التي الريع إدارة

 والسيادية السياسية القوى مليزان منها مفر ال نتيجة هي إنما الريوع هذه أن إجماالً يرون فوناملؤل وزمالؤه هو
 تعالَج أن الفاسدة الريع إلدارة أريد إذا يعالَج أن هذا التكافؤ لعدم وينبغي. وفلسطين إسرائيل بين املتكافئ غير

  .وفعالة مفيدة بصورة
  

  التنموي الريع توليد
  الفلسطينية الدولة وتكوّن

 للريع الفلسطينية السلطة إدارة عمليات بعض كون مدى كشف اجمللد هذا يف إليها التوصل تم التي النتائج أهم من
. الريع هذا تنظيم على الدولة قدرة حمدودية من الرغم على املمارسات، ويف الغاية حيث من تنموية عمليات

 وعلى ذلك، ومع. "تنموية ريع أنماط بمثابة سواها أو السالبة الريع أنماط اعتبار عدم على كثيراً  املؤلفون ويحرص
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 السلطة نظمتها التي الريع تخصيص طريقة يف عناصر ثمة كان فقد األمر، بهذا الواسع االعتراف عدم من الرغم
 استخدامها كان التنموي الريع هذا أشكال وأبرز). 55 ص" (ناشئة تنموية لدولة مالئمة اعتبارها يمكن الفلسطينية

 إىل يشير أُخرى، مرة عرفات، كان( والتجربة األموال يمتلكون ممن املهجر يف الفلسطينيين الرأسماليين الجتذاب
 ولعل. اقتصادياً فعالية األكثر املشاريع أصحاب اجتاه يف الريع حصص وتصحيح ،")فلسطيني روتشيلد" عن بحثه

 يف العام القطاع وانخراط الفلسطينية، السلطة منحتها التي االستيراد احتكارات بعض هي لهذه األمثلة أفضل
 السلطة جتربة يف األمرين هذين تطبيق فعالية تقدير يف املبالغة يتحاشى الكتاب كان وإن التجارية، النشاطات

  .اآلن حتى الفلسطينية
 االحتكارات عن زيت، بير جامعة يف املتميز البروفسور نصر، حممد كتبه الذي لإلعجاب املثير اخلامس الفصل أمّا
 املوارد تخصيص يف كفاءة عدم إجماالً يعتبر ملا االقتصادية للتكلفة قصيراً تفسيراً فيقدم الفلسطينية، السلطة يف

 مكان أي يف نشر مما توثيقاً واألفضل األدق الدراسة يقيناً هو الفصل وهذا. االحتكارية املمارسات من الناجتة
 والعامة، اخلاصة االحتكارات بها تقوم التي والوظائف األدوار خمتلف توضح وهي. املوضوع هذا عن اآلن حتى
 هي الباقية نصر مساهمة أن غير. شأنها من نصر يقلل ال التي الضارة االقتصادية اآلثار بعض لكالها كان التي

 القطاع يف االستثمارات تنشيط يف إيجابياً دوراً يؤدي أن االحتكارات بعض قدرة يف كان" أنه كيف تبيانه يف
 امليزانية خارج من يوفره كان الذي احليوي التمويل على عالوة واخلدمات، التحتية البنى يف سيما وال... اخلاص

 سياق يف الفلسطينية السلطة جانب من عقالنية استجابات تشكل كانت" التي احلكومية االستيراد احتكارات بعض
  ).188 ص" (باريس بروتوكول بفعل اجلمركية وفرصها اخلارجية لتجارتها البالغة احملدودية

 إجنه السياسة عاملا أعدّه الذي الرابع، فالفصل. الوقائع كشف على قدرة أقل األُخرى الكتاب فصول وليست
 أدلة الفلسطينية، الدولة تكوّن بقصة اإلحاطة منها يمكن مؤسساتية نظر وجهة يطرح زبيدي، وباسم أموندسن
 إرادة" وأبدت" تنموياً كياناً تصبح ألن نسبياً إيجابية فرص" وجود أظهرت الفلسطينية السلطة أن على واضحة
 املقال، هذا ويف). 163 – 162 ص" (سواه خيار لها يكن مل اقتصادي تنموي مسار يف لالنطالق قوية سياسية

 الفلسطينية السلطة بأن تفيد مؤشرات يتجاهلون وال إليه، توصلوا فيما الدقة على املؤلفون يحرص سواه، يف كما
 ويف هنا، التشديد أن غير). والبتريموين الرئاسي املنطق( الزبونة الدولة نموذج مع تنسجم بسمات تتسم كانت

 نصف باعتبارها الكأس إىل النظر( املؤسسي الفلسطينية السلطة لسجل اإليجابية األوجه على برمته، الكتاب
 الفلسطيني احلكم كأس كون إىل أُخرى موضوعات يف الكثيرة اإلشارات عن يقل ال االنتباه من قدراً يستحق) مآلنة
  .األحوال أحسن يف فارغة نصف

 واجلمارك الضرائب إدارة موضوع كفوءة معاجلة زاغا وعادل فييلدشتاد أود االقتصاديان أعدّه آخر فصل ويعالج
 الفلسطينية السلطة بين الزبونة الدولة عالقة على احلفاظ قنوات أهم من كان والذي واحلاسم، املعقد الفلسطينية

 قنوات عن فضالً  وآلياته اجلمركي التخليص ترتيبات واستغاللها املستوردات على الضرائب خالل من( وإسرائيل
 يف الفلسطينية للسلطة واملؤسساتية الوظيفية اإلجنازات على األضواء أيضاً الفصل هذا ويسلط). املانحة اجلهات

 األصلي اخلط التزام على قادرة الفلسطينية السلطة كانت لقد: "األقل على 2000 سنة حتى القطاع، هذا إدارة
 سياسات على عالوة اجملتمع، يف مهمة جلماعات سخية ضريبية حوافز ذاته الوقت يف موفرة الكلي، لالقتصاد

 والفصل). 209 ص" (واالحتكارات اخلارجية املساعدات واتعال من مستمدة مداخيل من تموَّل ما حد إىل تقدمية
 عاملا أعده والذي النخب، وتكوّن الريع، والتماس املانحة، اجلهات تقدمها التي املساعدات يتناول الذي اخلتامي

 اجلهات بين املوارد وحتويالت للمصالح الدقيق التوازن استبار يف جريء فصل طبر، وليندا حنفي ساري االجتماع
 األهلية اجلمعيات" دور إىل يتطرق الذي الرائد بل القصير، القسم أمّا. املدين واجملتمع الفلسطينية، والسلطة املانحة،

 األهلية اجلمعيات رؤساء بروز"و األهلية، اجلمعيات قطاع يف الريع والتماس ،"العمالقة االحتكارية الفلسطينية
 للتجربة وموضوعية تعمقاً  أكثر فهم إىل اجمللد مساهمة فيحوّل ،)236 – 233 ص" (معوملة جديدة كنخبة

  .1994 سنة منذ الفلسطينية اإلنمائية
 املقصود بل باهرة، بصورة به يقوم أمر وهو فحسب، التاريخي السجل بتصحيح يعنى ال الشامل اجمللد هذا أن غير
 البقاء على الدولة قدرة يف تساهم أن شأنها من التنموي الريع توليد إىل مؤشرات لوضع الطريق تمهيد أيضاً  منه
 للمرحلة اإلعداد حيث من إن الفلسطينيين، القرار صانعي إىل بالنسبة حيوية أهمية ذات مهمة وهذه. املستقبل يف

 بصورة تنشأ أن شأنها من التي الشروط مسائل ملواجهة االستعداد حتسين حيث من أو الدولة، تكوّن من املقبلة
. وودز بريتون ومؤسسات املانحة اجلهات مع أشد تركيزاً  مركزة مفاوضات يباشرون عندما مؤكدة شبه
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 واإلداري، السياسي، اإلصالح صعيد على" األداء مؤشرات" يف بالتقدم وتساهل برفق تُربط بدأت فاملساعدات
 سياسات ليشمل هذا يمتد أن قبل طويل وقت يمر لن أنه يبدو وقد. لندن اجتماع بيّن كما واألمني، والقانوين،
 أن األمل ويبقى اإلنذار، نواقيس الكتاب هذا يقرع أن من بد وال. والتجارية اجلمركية، والسياسات الكلي، االقتصاد

  .مصغية الفلسطينية السلطة تكون
 البقاء، على العتيدة الدولة قدرة لضمان كافياً ليس الريع إدارة عملية إصالح أن الدقيق خان مشتاق منطق ويبين

  :التمهيدي الفصل من األخيرة الفقرة تبين كما القدرة هذه يعرقل السياسات من غيره دون من اتبع إذا اإلصالح وأن
  

 قد الناشئ الرأسمايل النظام فإن بالتوازي، يتحققا أن السياسية املؤسسات وترسيخ الرأسمايل للنمو قيض ما إذا
 يوصف يكاد ال فترتنا خالل الفلسطيني االقتصاد كان ملّا لكن... اطيةالديمقر خالل من سياسياً يتعمق أن يستطيع

 اإلصالحات على التركيز فإن الطويل، املدى على املستدام االقتصادي للنمو الضرورية الشروط استوفى بأنه
 على القدرة بالضرورة يضمن أن إمكانه يف يكون لن سياسياً دينامي رأسمايل اقتصاد لترسيخ الضرورية الثانوية

 عن بعيداً  االنتباه اجتذبت ما إذا التضليل شديدة تكون أن هذه اإلصالح ألولويات املمكن فمن. اإلطار هذا يف البقاء
 يف الظاهرة اإلخفاقات بعض كان... الواقع ويف. احلياة على قادرة فلسطينية دولة نشوء دون حالت التي القيود

 اقتصادياً احلياة على الدولة قدرة لتعزيز حماولة يف الريع إلدارة استراتيجيات جمرد فعالً  الفلسطينية السلطة حكم
 كانت التي املشكالت معاجلة دون من القدرات هذه بإزالة اإلصالح قام ما وإذا. االحتواء سياسة إطار يف وسياسياً

  ).60 – 59 ص( يتضاءل قد البقاء على قادرة دولة قيام إمكان فإن لها، التصدي حتاول
  

 قدرة إىل بالنسبة األهمية متزايدة آثار على ينطوي الذي النقاش يف األخيرة الكلمة قطعاً الكتاب هذا يشكل ال
 ممارسات على للتستر متطورة تين ورقة بمثابة يعتبر أالّ  يجب أنه كما. البقاء على العتيدة الفلسطينية الدولة

 وفرة خضم ففي ذلك، ومع. املستقبل يف أو اليوم الفلسطينية السلطة جانب من الريع لتوليد مريبة أو احتيالية
 هذه فإن الفلسطينية، للمالية املفتوح بالسجل املتزايد اإلعالم وسائل واهتمام الدولية، والتقارير الدراسات
 العام للرأي أكبر وإطالعاً الدولية، واملؤسسات القرارات، وصانعي الباحثين، انتباه تستحق اجلديدة البديلة املقاربة

 أكثر يكون قد الذي الوحيد الشكل فإن الفلسطيني، لالقتصاد املدى بعيدة التنمية مصالح منظور ومن. الفلسطيني
 سلوك حسن شهادة بمثابة تكون دولية بمصادقة يحظى شكل هو ربما املاضي، العقد يف ساد الذي ذلك من سوءاً
 والفاسدين الفساد من جديدة أشكاالً ترعى بطريقة االقتصادي الريع توزيعو تنظيم ويعيد السديد، احلكم على

 احلكومة على ويتعيّن. والنزاهة اإلصالح يدّعي زائف شعار حتت والدولة الزبون بين متكافئة غير بعالقة ترتبط
 التركة عن ابتعادهما أثناء يف بحذر السير قريباً، انتخابهم سيتم الذين واملشرِّعين الفلسطينية، للسلطة اجلديدة

 العتيدة، الفلسطينية للدولة األخيرة األساس لَبِن وضعهما وخالل الدولة، قبل ما مرحلة يف احلكم يف" العرفاتية"
  ▄.العكس ال التنمية خدمة يف اإلصالح جلعل ضماناً وذلك

   
  

 األمم آراء ال اخلاصة آراءه تمثل هنا عنها املعبر واآلراء. املتحدة لألمم العامة األمانة يف االقتصاديين كبار من(*) 
  .بالضرورة املتحدة

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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