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درا�سات

رجا الخالدي و�صبحي �س ّمور

النيوليبرالية ب�صفتها تحرراً:
الدولة الفل�سطينية و�إعادة
تكوين الحركة الوطنية
�إن برنامج �إقامة الدولة الفل�سطينية بحلول �سنة  ،2011في �إطار بناء م�ؤ�س�ساتي نيوليبرالي ،يعيد
تعريف الن�ضال التحرري الفل�سطيني ويحرف م�ساره .وكاتبا هذه المقالة يركزان على �أبعاد هذا
الموجه �إليه ،والذي يتجاوز التطبيقات
البرنامج االقت�صادية ،وتحديداً على الفكر النيوليبرالي
ّ
ال�ضيقة لل�سيا�سة االقت�صادية� ،إذ يعتبرانه عاجزاً عن �أن ي�ش ّكل قابل ًة قانونية لال�ستقالل� ،أو
ا�ستراتيجيا للتنمية االقت�صادية الفل�سطينية ،ويزعمان �أن نقاط �ضعفه ال تنبع فقط من عجز
النيوليبرالية عن توفير نمو اقت�صادي ب�صورة عادلة في �أرجاء المعمورة ،بل من �أن ''الحوكمة''
تبد ''جيدة'' ،عاجزة عن �أن تكون بدي ًال من الن�ضال الأ�شمل في
النيوليبرالية في ظل االحتالل ،مهما ُ
�سبيل الحقوق الوطنية� ،أو �أن ت�ضمن الحق الفل�سطيني في التنمية والتطور.
''حركة التحرير الوطني الفل�سطينية'' في
مطلع �ستينيات القرن الما�ضي ،وكان
هدفها الأ�سا�سي ''تحرير الأر�ض والإن�سان'' من
اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�صهيونيّ � .أما اليوم ،وفي

برزت

( ) رجا الخالدي من كبار االقت�صاديين العاملين في
*
م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد،
يح�ضر حالي ًا
�سمور باحث واقت�صادي ّ
جنيف) = �صبحي ّ
�أطروحة الدكتوراه في كلية الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية في
تعبر عن
جامعة لندن� .إن الآراء الواردة في هذه الدرا�سة ال ّ
�آراء الأمانة العامة للأمم المتحدة.
) الم�صدرJournal of Palestine Studies 158, vol. XL, :
(

**

no. 2 (Winter 2011), pp. 6-25.

ترجمة :يوال البطل.

ظل ت�سارع الأن�شطة اال�ستعمارية في جميع �أنحاء
فل�سطين ،ومع بقاء الالجئين الفل�سطينيين ــ
المحرومين من حقوقهم الوطنية والمدنية
والإن�سانية ــ م�ش ّتتين في �أرجاء العالم ،ف�إن هذا
()1
ال�شعار يرن ك�صدى محرج راجع من زمن غابر.
لقد �أ�صبح ف�شل ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح في
تحقيق �أهدافها الق�صوى (قبل �سنة � )1967أو حتى
المحدودة (بعد �سنة  ،)1988وا�ضح ًا للعيان مع قمع
االنتفا�ضة الثانية ،وثبت ،في هذه الأثناء� ،أن
ا�ستراتيجيا التحرير البديلة والمتمثلة في تحرير جزء
من فل�سطين التاريخية من خالل المفاو�ضات
والدبلوما�سية ،هي بالقدر نف�سه من العبثية.
لقد كانت حركة التحرير الوطني الفل�سطينية في
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�إبان انطالقتها جزءاً ال يتجز�أ من م�شروع �سيا�سي
�أو�سع للن�ضال �ضد اال�ستعمار يرمي �إلى �إر�ساء نظام
عالمي عادل ،لكن بعدما ا�ستلمت الحركات التحررية
اال�ستقاللية مقاليد ال�سلطة في بالدها ،ف�شل معظمها
في الوفاء بوعوده ،ال بل �سمحت هذه الحركات
لعالقات الإنتاج والتبادل النيوكولونيالية بدعم
�سلطتها الخا�صة ،وب�ضمان امتيازات البورجوازية
الوطنية و''الم�ستثمرين العالميين'' )2(.وقد ا�س ُتكملت
م�ؤخراً ،دينامية هذه العالقات بـ ''منطق''
قاوم ــ و�أبلغ الأمثلة
النيوليبرالية والعولمة الذي ال ُي َ
لذلك هو احت�ضان الم�ؤتمر الوطني الإفريقي
للنيوليبرالية ولـ ''العالج بال�صدمة'' النيوليبرالي،
وكذلك �صعود ''الأوليغار�شية'' (حكم الق ّلة) في دول
()3
ال�شرق الأوروبي والمع�سكر ال�سوفياتي ال�سابقين.
فحينذاك ،كما الآن ،ح ّلت النيوكولونيالية
والنيوليبرالية [في البالد الم�ستعمرة �سابق ًا ،والتي
نالت اال�ستقالل] ،ومن هذا المنطلق ،ف�إن برنامج
�إقامة الدولة الفل�سطينية الذي عنوانه ''�إنهاء
االحتالل و�إقامة الدولة'' ،ي�ش ّكل حالة ا�ستثنائية.
فهذا البرنامج الآتي و�سط منازعة تاريخية ب�ش�أن
�شرعية الحركة الوطنية الفل�سطينية ،وفي �أعقاب
انق�سامات �سيا�سية ال مثيل لها ،ومميتة لجميع
الأطراف ،هو خطة ا�ستراتيجية جديدة تبدو ظاهري ًا
''نابعة من الداخل'' ،وتهدف �إلى �إقامة الدولة من
خالل بناء نيوليبرالي للم�ؤ�س�سات .وهذا التحرير
الوطني من خالل النيوليبرالية ،والذي يحظى بدعم
متنام ،يعيد تعريف الن�ضال التحرري
عالمي
ٍ
الفل�سطيني كما كان ُيعرف حتى هذه المرحلة.
ت ف�صلية The Journal of Palestine
لقد َ�س َب َر ْ
 Studiesم�ؤخراً ،وفي مقابلتين ،طريقة التفكير
ال�سيا�سية واالقت�صادية لأبرز دعاة هذه
اال�ستراتيجيا� ،أي لكل من رئي�س حكومة ال�سلطة
الفل�سطينية �سالم فيا�ض ،والرئي�س التنفيذي ل�صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني (والم�ست�شار االقت�صادي لرئي�س
منظمة التحرير الفل�سطينية ولرئي�س ال�سلطة
()4
الفل�سطينية محمود عبا�س) ،محمد م�صطفى .وهذه
الدرا�سة ،التي ال تتناول قطاع غزة و�أو�ضاعه

االقت�صادية )5(،لي�ست تعليق ًا على هاتين المقابلتين
بقدر ما هي مراجعة لعقيدة  worldviewالنيوليبرالية
[وهي عقيدة ت�ؤمن ،بين ما ت�ؤمن ،ب�أن دور الدولة
يكون باحتكام االقت�صاد الوطني �إلى منطق ال�سوق
الحرة وقوانينها] التي تحكم الفكر ال�سيا�سي
واالقت�صادي الفل�سطيني الجديد ،والتي ،بح�سب ر�أينا،
تعر�ض م�شروع التحرير الوطني الفل�سطيني للخطر،
ّ
()6
لما تحويه من �أخطاء الإهمال �أو الإغفال.

برنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية:
�إنهاء االحتالل و�إقامة الدولة؟
منذ احتالل �إ�سرائيل ال�ضفة الغربية وقطاع غزة
في �سنة  ،1967وقعت موجات متكررة من المقاومة
الم�سلحة وال�شعبية التي واجهتها �إ�سرائيل بالقمع
ال�شديد ،وبالعقوبات االقت�صادية ،ثم بترميم متدرج
للعالقات بالفل�سطينيين ،وب�إغراءات اقت�صادية
بغر�ض التهدئة .وت�ش ّكل �سيا�سة ''ال�سالم االقت�صادي''
الإ�سرائيلية �أحدث هذه الإغراءات ،وقد �شملت
ف�صولها ال�سابقة �سيا�سة مو�شيه دايان للج�سور
المفتوحة واال�ستعانة بالنخب التقليدية في
�سبعينيات القرن الع�شرين ،والإدارة المدنية
الإ�سرائيلية لمناحم ميل�سون وروابط القرى
الفل�سطينية في ثمانينيات القرن الع�شرين .لكن
بروتوكول العالقات االقت�صادية ل�سنة  1994بين
�إ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية �أعطى معنى
جديداً بالكامل لـ ''التهدئة'' بما حمله من تبا�شير
''عوائد ال�سالم'' ،ومن المنافع المادية ل�شريحة حديثة
من بيروقراطيي منظمة التحرير الفل�سطينية
العائدين من المنفى ،ولبنى ''الإدارة الذاتية''
()7
الم�ستوحاة من اتفاق �أو�سلو.
وكانت المكا�سب االقت�صادية الممنوحة خالل
فترات ''الهدوء'' الظاهر و''النمو'' ،اعتباراً من �سنة
 ،1967قابلة للتراجع عنها ب�سهولة ،ولم ت� ِّؤد هذه
اال�ستراحات �إ ّال �إلى �إفراغ المقاومة الفل�سطينية من
محتواها ،والتي ا�ستمرت ب�أ�ساليب متعددة منذ بداية
االحتالل .وفي الواقع ،كانت النتائج االقت�صادية

076

مجلة الدرا�سات الفل�سطينية

88

خريف

2011

الجلية الوحيدة هي الت�آكل المنتظم لإمكانات تنمية
فل�سطين ،وتراجع ر�أ�سمالها الب�شري ،واال�ستنزاف
()8
المتدرج لمواردها الطبيعية.
� ّأما اليوم ،وبعد �أن �أ�صبح ف�شل الكفاح الم�سلح
ملمو�س ًا لم�س اليد ،ف�إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
تقدم �إلى ال�شعب الفل�سطيني في ال�ضفة الغربية
ّ
برنامج ًا مبني ًا على تحقيق النمو واالزدهار من دون
تحد لنظام االحتالل .وهذا
�أي ا�ستراتيجيا مقاومة� ،أو ٍّ
البرنامج م�ستوحى من نموذج الحوكمة النيوليبرالية
الآخذ في االنت�شار في المنطقة ،في الدول
النيوكولونيالية في �أرجاء العالم ،والتي تبقى،
اجتماعي ًا وثقافي ًا و�سيا�سياً ،مخلوق ًا دخي ًال وليد
الم�ؤ�س�سات الدولية المالية التي مركزها وا�شنطن.
واقترنت االنعطافة النيوليبرالية لل�سلطة الفل�سطينية
بتولي �سالم فيا�ض رئا�سة الحكومة الفل�سطينية
اعتباراً من �سنة  ،2007في �أعقاب اندالع ال�صراع
بين حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' ،وت�أليف حكومتين
منف�صلتين في كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة .بيد
�أن تكوين هذه الأيديولوجيا في ال�سياق الفل�سطيني
هو �أعمق ويعود �إلى فترة زمنية بعيدة جداً.
وتهدف خطة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لبناء
م�ؤ�س�سات �إلى توفير الجهوزية الوطنية لإقامة دولة
فل�سطينية بما ال يتجاوز �أوا�سط �سنة  ،2011ويرتكز
هذا البرنامج كلي ًا على االفترا�ض ال�سهل �أنه بحلول
هذا التاريخ� ،ستكون �إ�سرائيل ومنظمة التحرير
الفل�سطينية قد �أحرزتا تقدم ًا ملحوظ ًا نحو التو�صل
�إلى اتفاق الحل النهائي� ،أو على الأقل نحو االعتراف
بدولة ذي حدود متفق عليها .ويكرر تقرير التقدم
الف�صلي لل�سلطة الفل�سطينية الذي ُن�شر في �آب/
�أغ�سط�س  ،2010وعنوانه ''موعد مع الحرية'' ،هذا
الإطار الزمني ،كما �أن ت�صريحات فيا�ض الأخيرة
()9
�أكدت �إيمانه بهذا الحدث الو�شيك.
وفي حال عدم حدوث اختراق في جدار
صال ،ف�إن بقاء دولة مولودة
المفاو�ضات المراوغة �أ� ً
ي�صبح ،في �أو�ضاع كهذه ،مرهون ًا باالعتراف الدولي
غير الم�ضمون ــ مع �أن المطلوب اليوم ،وبكل ت�أكيد،
هو �أكثر من مجرد لفتة رمزية باالعتراف من طرف

�أكثر من  100دولة ،بـ ''�إعالن اال�ستقالل'' الذي
�أعلنته منظمة التحرير الفل�سطينية في �سنة .1988
وفي �أي حال ،وفي غ�ضون عامين من العر�ض الأول
للبرنامج المذكور ،ف�إن من المفتر�ض �إيجاد ''حقائق
م�ؤ�س�ساتية ميدانية'' تحظى بدعم �شعبي عارم،
وتبرهن للعالم �أجمع �أن الفل�سطينيين جاهزون
لإقامة دولتهم.
وفي هذه الأثناء ،ف�إن تمويل الجهات المانحة
لخزينة ال�سلطة الفل�سطينية تخطى مبلغ  1.5مليار
دوالر �أميركي �سنوي ًا منذ �سنة  ،2007ومع تح�سن
الو�ضع الأمني الداخلي بالتدريج ،بد�أ االقت�صاد
الفل�سطيني ينتع�ش في �سن َتي  2009و ،2010بعد
تراجع دام ثمانية �أعوام .وا�س ُتب�شر خيراً بن�سبة � ،%8أو
�أكثر ،من النمو االقت�صادي في ال�ضفة الغربية اعتباراً
من �سنة  ،2008ب�صفتها البراعم الخ�ضراء الأولى
للخطة الإ�صالحية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،كما
ُنظر �إلى طفرة العمران المدني ،و�إلى معار�ض
ال�سيارات ،والفنادق العالمية ،والمطاعم الراقية،
و�أنظمة تجارة الأ�سهم االفترا�ضية ،والحكومة
الإلكترونية ،على �أنها برهان على اقت�صاد ناب�ض
بالحياة .وال �شك في �أن هذه التطورات �أعطت �صدقية
ل�سردية ''� ّإما �إقامة الدولة ــ و� ّإما ــ االنهيار'' ،الأمر
الذي �أوجد �شيئ ًا �أقرب ما يكون �إلى ''فقاعة ال�سالم
االقت�صادي'' المنبثقة من رام اللـه .ويعتقد محمد
م�صطفى �أن ال�سيا�سة االقت�صادية لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية في ظل اتفاق �سالم مبرم ،قد تو ّلد نمواً
اقت�صادي ًا �سنوي ًا بن�سبة  )10(%20ــ وهي ن�سبة كان
يمكن لأكثر البالد الآ�سيوية النامية نجاح ًا �أن تحلم
ذكر �أي�ض ًا بت�سويق ال�سلطة
بها فقط ،الأمر الذي ُي ّ
الوطنية الفل�سطينية لغزة في �أوا�سط ت�سعينيات القرن
الع�شرين على �أنها �سنغافورة المقبلة.
�إن برنامج بناء الدولة الذي تطرحه ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،ا�ستناداً �إلى �أ�صالة توجهات
مهند�س ْيه
الرئي�سيين )11(،مفعم بالمنا�شدات المغرية
َّ
َ
�إلى التعددية ،والمحا�سبة ،وتكاف�ؤ الفر�ص ،وتمكين
''المواطنين'' ،وحماية حقوقهم االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية ،وتوفير الدولة للخدمات

النيوليبرالية ب�صفتها تحرراً

وال�سلع العامة بكفاءة عالية .وتعك�س خطة بناء
الدولة ،وكذلك ''خطة الإ�صالح والتنمية الفل�سطينية''
ل�سنة  2008الم�شمولة فيها ،ب�أمانة كبيرة� ،أجندة
ال�سيا�سة االقت�صادية المعلنة في عقيدة ما ا�صطُ لح
على ت�سميته ''�إجماع ما بعد وا�شنطن'' ( ،)PWCالذي
تج�سده م�ؤ�س�سات بريتون وودز ( ،)BWIومجموعة
البنك الدولي ،و�صندوق النقد الدولي ،منذ �أواخر
()12
ت�سعينيات القرن الما�ضي.
�إن المراجعة التي هي بالغية �أكثر منها جوهرية،
لما كان يعرف �سابق ًا بـ ''�إجماع وا�شنطن'' تعك�س
�شك ًال ''�أ�شمل'' من النيوليبرالية ،من دون التخلي عن
الموقع المركزي لحرية االقت�صاد و�ضبط الإنفاق في
تدخل الدولة
الميزانية العامة ،واللم�سة الخفيفة من ّ
المنظم .وكان االنتقال �إلى ''�إجماع ما بعد وا�شنطن''
ِّ
نتيجة حتمية للخيبة ال�سيا�سية والفكرية على �صعيد
عالمي (وحتى من داخل الم�ؤ�س�سات المعنية) من
هزالة نتائج هذا الإجماع وق�صور �أ�س�سه النظرية.
وفي المقابل ،ف�إن ''�إجماع ما بعد وا�شنطن'' يفتر�ض
�أن تكون الدولة دولة قادرة وم�ستجيبة تحافظ على
وتقوي
الأمن والنظام العام ،وت�ضمن تكاف�ؤ الفر�صّ ،
مواطنيها الذين تقع عليهم الم�س�ؤولية الأخالقية
لجهة االعتماد على �أنف�سهم عو�ض ًا عن االتكال على
()13
الدولة الراعية والأبوية.
وبالن�سبة �إلى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ف�إن
�إنجاز بناء الدولة الفل�سطينية يعتمد ،على الأقل ،على
�أربعة مكونات مترابطة ومت�ضافرة ،ومعلن عنها
بتعابير ال لب�س فيها ،في وثائقها الرئي�سية التي
تكرر خطاب ''�إجماع ما بعد وا�شنطن'' ،وهي �أوالً،
�ضمان الأمن العام و�سيادة القانون .فاحت�ضان
خطة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الكامل لمبد�أ
االرتباط الوثيق والخا�ص بين الأمن والتنمية،
والموجود في ''�إجماع ما بعد وا�شنطن'' ،وا�ضح
تمام ًا من تخ�صي�صها مبلغ  228مليون دوالر
لبرنامج تغيير القطاع الأمني و�إ�صالحه للفترة
 .2010 – 2008وهذا الرابط الذي ال توجد بموجبه
تنمية م�ستدامة من دون قانون ونظام ــ وبالعك�س،
ال يوجد �أمن م�ستدام من دون تنمية ــ كان هو
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التعويذة التي د�أب على تكرارها على مر ال�سنين لي�س
الجهات المانحة فح�سب ،بل الحكومة الإ�سرائيلية
�أي�ض ًا .وقد ا�ستغل الإ�سرائيليون هذا المنطق الدائري
لم�صلحتهم ،وو�ضعوا �شروط ًا �أمنية تعجيزية على
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وبالتالي ،و ّفروا ذرائع
م�سبقة للت�ضييق على الأن�شطة االقت�صادية
()14
الفل�سطينية.
المكون الثاني هو االلتزام ببناء م�ؤ�س�سات
ّ
خا�ضعة للم�ساءلة والمحا�سبة ،وهو ال�سمة المميزة
لت�صريحات و�سيا�سات حكومة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية الحالية ،كو�سيلة للتمايز من حكومات
''فتح'' ال�سابقة .وتق�ضي خطة بناء الم�ؤ�س�سات ب�أن
تقوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية بـ ''تح�سين
متوا�صل لأداء القطاع العام ،و�ضمان �شفافيته
ومحا�سبته ،وذلك عبر �إ�صالحات غايتها وقف الهدر
()15
ومكافحة عدم الكفاءة وممار�سات الف�ساد''.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن هناك قلة من الم�ؤ�س�سات
الم�ستحدثة التي تتميز بوظائف اقت�صادية �سيادية،
هذا �إذا ُوجدت ،لكن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية في
الواقع ،توا�صل التم�سك ب�أهداب م�ؤ�س�سات م�ضى على
ت�صميمها خم�سة ع�شر عام ًا لخدمة ''حكم ذاتي''
ضال عن ذلك،
انتقالي م�صمم لمدة خم�سة �أعوام .ف� ً
تميز بالتركيز
ف�إن معظم ''الإ�صالح الم�ؤ�س�ساتي'' ّ
المفرط على تعزيز الميزانية العامة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،والخا�ضعة ل�سيطرة رئي�س الحكومة
المطلقة.
المكون الثالث لنموذج حوكمة ال�سلطة الوطنية
ّ
الفل�سطينية هو توفير الخدمات ب�صورة فاعلة
كو�سيلة لك�سب الم�شروعية من المواطنين
والم�ستثمرين في �آن واحد .وكان ال�سعي لتحقيق هذا
تركز ال�سلطات المالية ــ وبع�ض
ي�سره ُّ
الهدف ،والذي َّ
ال�سلطات ال�سيا�سية والأمنية ــ في يد �شخ�ص واحد،
على ر�أ�س الأولويات ،لأن تح�سين الخدمات البلدية،
وعمل المرافق العامة ،وحتى بع�ض الخدمات
االجتماعية الأ�سا�سية ،هي ،في الأ�سا�س ،في متناول
�أدوات الحوكمة المحدودة التي تملكها ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
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وبعد اال�ستجابة العتبارات الأمن و�سيادة
القانون ،ف�إن وجود الم�ؤ�س�سات الخا�ضعة للم�ساءلة
والمحا�سبة ،والتوفير الفاعل للخدمات ،و�ضمانها
من طرف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رفعت
بحد
الوطني
الحوكمة الر�شيدة �إلى م�صاف ''الهدف
ّ
المكون الرابع
ذاته ولذاته في �آن واحد'' )16(،وهذا هو
ّ
الم�سبق لبناء الدولة :نمو القطاع الخا�ص ،والذي
يتطلب ''عملية �شاملة من الإ�صالح القانوني
والتنظيمي والإداري ....كجزء من ال�سعي لتحقيق قدر
()17
كبير جداً من االعتماد على الذات اقت�صادي ًا''،
تدخل الدولة في االقت�صاد يجب
الأمر الذي يعني �أن ّ
�أن يقت�صر على اال�ستثمار في البنية التحتية العامة،
وعلى �إيجاد م�ؤ�س�سات �صديقة لل�سوق ،وعلى عدم
تدخل الدولة مبا�شرة �إ ّال عند �إخفاق فاعلية عمل
ّ
الأ�سواق .وبتعبير �آخر ،ف�إن مفهوم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لدور القطاع العام ي�ستند �إلى ا�ستراتيجيا
التنمية المدفوعة بالت�صدير ،وعلى �سيا�سة ماكرو ــ
اقت�صادية ''�سليمة''� ،أي تلك التي خ�ضعت ادعاءاتها
النظرية للت�شكيك في الآونة الأخيرة ،منذ �أن جرى
نعي ودفن هذا النموذج التنموي مع الأزمة المالية
()18
العالمية الأخيرة.
و�أي ًا تكن عيوب ال�سيا�سات االقت�صادية لل�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،ف�إنه يجب �أ ّال ُيفهم �أن ال�سلطة
منف�صلة عن الواقع ،ذلك ب�أن را�سمي خططها
يعترفون ،ومن دون تردد ،بالتحديات التي
يواجهونها ،فهم يدركون �أن هذا النمط من بناء
الم�ؤ�س�سات الذي ي�سعون لتحقيقه ال يملك الآليات
الذاتية لتحفيز النمو ،وهم يعون بالكامل ت�سارع
وتيرة الأن�شطة اال�ستعمارية ،و�أن �إ�سرائيل تتحكم في
معظم القرارات االقت�صادية الح�سا�سة ،حتى �إنهم
يعترفون ب�أن ا�ستراتيجيتهم لي�ست بدي ًال من
ال�سيا�سة ،فهم يق�ضون �ساعات عديدة في التفاو�ض
مع �إ�سرائيل للح�صول على موافقة �سلطة االحتالل
على بناء طرق ،وا�ستيراد معدات ،و�إقامة مناطق
�صناعية ،وت�سريع تخلي�ص المعامالت التجارية على
الحدود ،وخف�ض تكاليف المعامالت� ،إلخ .لكن الأمر
الذي ي�صعب فهمه هو �أنهم لماذا ،على الرغم من

�إدراكهم هذا كله ،ي�ستمرون في االنخراط مجدداً في
م�سارات حددتها معايير االحتالل �إياها التي تكفل
العبث والالجدوى؟
ت�صور ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
وبالن�سبة �إلى ّ
لـ ''الممكنات'' ،ف�إن هذا البرنامج يمثل �أف�ضل خيار
�سيا�سي لـ ''�سلطة وطنية'' عاجزة تكافح للحفاظ على
دورها الحيوي كالمزود الوحيد الباقي للخدمات،
وبالتالي على م�شروعيتها ومنطق وجودها .عالوة
على ذلك ،ف�إن فر�ص النجاح االقت�صادي ال�شخ�صي
المتاحة في �سيا�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
تمثل قوة جذب كبيرة للطبقة الو�سطى الفل�سطينية،
وربما ت�صلح لأن تكون منطلق ًا قوي ًا للمطالبة
بالم�شروعية ال�سيا�سية� .إ ّال �إن هذه ا�ستراتيجيا
مجربة� ،إذ بقدر ما تكون
محفوفة بالمخاطر وغير َّ
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية منظوراً �إليها من طرف
ناخبيها كامتداد لالحتالل ،ف�إن هذه اال�ستراتيجيا
�ستعطي عك�س النتائج المرجوة ،وخ�صو�ص ًا �إذا مر
''الموعد مع الحرية'' بحلول �سنة  ،2011من دون
()19
تحرير.
غير �أن ر�ؤية مخططي �سيا�سات ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية وداعميهم الم�ؤثرين هي �أكثر �إ�شكالية من
المنظور التنموي� ،إذ �إنهم يعتبرون �أن هذا البرنامج
هو �أف�ضل خيار اقت�صادي ــ لي�س لم�ستقبل ما بعد
التحرير فح�سب ،بل للحا�ضر �أي�ض ًا� ،أي تحت
االحتالل ومن دون �سيادة وطنية .وما يثير الده�شة
هو ال�سهولة التي قبل بها هذا ال�شعب الذي يكافح في
�سبيل ا�ستقالله وهويته منذ �أجيال ،فكر َة �أن هذا
والمحير �أي�ض ًا،
البرنامج هو �أف�ضل خيار اقت�صادي.
ّ
قيا�س ًا لعراقة م�شاركة الفل�سطينيين في النقا�ش
ال�سيا�سي التعددي والناب�ض بالحياة ،هو حما�سة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لل�سيا�سة النيوليبرالية،
وت�صويرها على �أن ال بديل منها و�أن �صدقيتها ال
ٍ
اعترا�ضات لمحللين معدودين،
نقا�ش فيها ،عدا
و�أحيان ًا ،لمنظمة غير حكومية دولية� ،أو لهيئات
تابعة للأمم المتحدة (وحتى �إن كان بع�ضها ،ف�إنها
تبقى منقو�صة) )20(.وفي حين �أن �سيا�سة ''حما�س''
تحظ بفر�صة للتطور ،ف�إن الممار�سات
االقت�صادية لم َ

النيوليبرالية ب�صفتها تحرراً

االقت�صادية في قطاع غزة ،اتخذت ،تحت وط�أة
الأو�ضاع ،منحى تحقيق االكتفاء الذاتي والتما�س
الريع (�إدارة اقت�صاد الأنفاق) .وفي غ�ضون ذلك،
�شغل بع�ض المثقفين المارك�سيين و''الي�ساريين''
المنتمين �إلى حركة ''فتح'' ،منا�صب وزارية في
حكومات �سالم فيا�ض المتعاقبة منذ �سنة ،2007
محت�ضنين البرنامج النيوليبرالي ،وبالتالي
خا�ضعين للهيمنة الأميركية ومعززين وكالتها
المحلية.

تناق�ضات الأجندة النيوليبرالية
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية
�إن االمتداد العالمي للنيوليبرالية مرتبط ارتباط ًا
غير منف�صم بالم�صالح االقت�صادية وال�سيا�سية
للواليات المتحدة الأميركية ،وبم�ؤ�س�سات بريتون
وودز الخا�ضعة لهاّ � )21(.أما في منطقة ال�شرق
الأو�سط ،ف�إن الم�صالح الجيو�سيا�سية الأميركية
ومخططات �سيا�سات م�ؤ�س�سات بريتون وودز،
تتمحور في المقام الأول ،حول �ضمان بيئة م�ستقرة
لكل من �إمدادات النفط ،واال�ستثمارات الأميركية في
المنطقة بداللتها المو�سعة ،والفائ�ض المالي لبالد
''مجل�س التعاون الخليجي'' .وكم يتناغم م�صيري ًا
تحرير االقت�صاد والأ�صناف الجديدة لمبادرات
التجارة مع �أجندة التطبيع ال�سيا�سي واالقت�صادي
()22
مع �إ�سرائيل (''ال�شرق الأو�سط الجديد'').
لقد بد�أ احت�ضان نظم الحكم العربية ونخبها
لل�سيا�سات النيوليبرالية في مطلع ت�سعينيات القرن
الما�ضي ،و�أ�سا�س ًا في دول �شمال �إفريقيا ،ب�صفتها
ترياق ًا مزعوم ًا ال�ستراتيجيات التنمية اال�شتراكية �أو
الدولتية الفا�شلة .وكانت �سيا�سة ''االنفتاح'' ال�ساداتية
قد �ضبطت النغمة ،لي�س باعتبارها احت�ضان ًا لتحرير
التجارة واالقت�صاد ،و�إنما من �أجل تخفيف �ضوابط
الدولة على االقت�صاد .وقد �أُطلقت الأجندة
النيوليبرالية في الأردن في �إبان توقيع معاهدة
ال�سالم الأردنية ــ الإ�سرائيلية ،التي �أوجدت فر�ص ًا
جديدة �أمام ال�صادرات الإ�سرائيلية من �سلع
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ور�ساميل.
وفي �أكثر الأحيان� ،شهدت البالد التي ن ّفذت
�إ�صالحات نيوليبرالية ارتفاع معدالت الفقر
والبطالة ،المترافق في معظم الحاالت مع �صعود
طبقة اجتماعية جديدة من �أولئك الذين ارتبطت
ثرواتهم الحديثة بخ�صخ�صة مرافق الدولة وبتحرير
االقت�صاد )23(.وفي الآونة الأخيرةُ ،و�صفت
ال�سيا�سات النيوليبرالية المتطرفة والمفرو�ضة في
�أثناء االحتالل الأميركي للعراق ــ بدءاً برفع القيود
عن تم ّلك الأجانب ،مروراً بالخ�صخ�صة على نطاق
وا�سع ،وو�صو ًال �إلى تعرفة جمركية موحدة منخف�ضة
بمقدار  %5على جميع الم�ستوردات ،و�إلى �أدنى
معدالت �ضريبية في العالم ــ ب�أنها ''بناء للدولة
()24
بالعك�س''.
�إن االنعطافة النيوليبرالية لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يجب �أن ُتو�ضع في �سياق الجهود
الطويلة الأجل لإعادة تكوين دول منطقة ال�شرق
الأو�سط واقت�صاداتها ،وكذلك المنطقة ككل� .إنها
ا�ستجابة لمحاولة ترعاها الواليات المتحدة
الأميركية لتدعيم قيادة فل�سطينية ''معتدلة''
ومطواعة �أكثر ،ولدمج �إ�سرائيل في المنطقة بداللتها
المو�سعة ،ولإدارة ال�صراع (ولي�س ح ّله) .وكانت
محاوالت دفع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �إلى
تكون ال�سلطة في
احت�ضان النيوليبرالية قائمة قبل ُّ
�سنة  ،1994وذلك في �سياق دور م�ؤ�س�سات بريتون
وودز والفكر النيوليبرالي ال�صاعد ،من خالل ما
�سمي ''مجموعة عمل التنمية االقت�صادية الإقليمية''
[ ]1993المنبثقة عن مفاو�ضات مدريد المتعددة
الأطراف ،وال�سابقة التفاق �أو�سلو ،والتي �شاركت
فيها منظمة التحرير الفل�سطينية.
وبحلول �سنة  ،1993كان قد دخل �إلى الحلبة
اقت�صاديو هارفرد وخبراء البنك الدولي ،بالتعاون
مع اقت�صاديين فل�سطينيين عديدين .و�أو�صى ه�ؤالء
جميع ًا بمجموعة معقولة من ال�سيا�سات االقت�صادية
النيوليبرالية لتوجيه ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
خالل خم�سة �أعوام من الحكم االنتقالي ،نحو
اال�ستقالل )25(.وعلى نحو مماثل ،ف�إن درا�سة
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تف�صيلية لمجل�س العالقات الخارجية (بالتعاون مع
خبراء فل�سطينيين) ،طرحت مقولة �أن تنفيذ �إ�صالحات
الحوكمة الر�شيدة ،و�سيادة القانون ،وال�سيا�سات
الكفيلة بتوفير مناخ مالئم لال�ستثمار ،هي �شروط
()26
�ضرورية م�سبقة لتحقيق اال�ستقالل الفل�سطيني.
ولدى تعيين وتحديد ال�سيا�سات النيوليبرالية
''القائمة حق ًا'' والتي تطبقها ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ف�إن من المهم �أن نو�ضح التناق�ض
الظاهر بين القدرات الم�ؤ�س�ساتية لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية وحدود �إمكاناتها .فحتى لو �أرادت
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سلوك ا�ستراتيجيا تنمية
بديلة ،لكان اعتر�ض طريقها ال�ضغط الأميركي،
والوقائع البنيوية لالحتالل الإ�سرائيلي ،واالرتهان
للجهات المانحة ،ومدافعة م�ؤ�س�سات بريتون وودز
[عن طروحاتها] .فجميع هذه العوامل �ساهم في
حده الأدنى ــ والمق�صود
''حيز ال�سيا�سة'' �إلى ّ
خف�ض ّ
هنا هو حرية تقرير ال�سيا�سات االقت�صادية من دون
مكبلة ،وهذا الو�ضع ال يزال هو
�إكراهات خارجية ِّ
حيز ال�سيا�سة المتاح محدوداً
نف�سه اليوم .و�أن يكون ّ
يعني �أن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية محرومة من
�أدوات ال�سيا�سة المطلوبة لتنفيذ فعلي للحزمة
المتكاملة من ال�سيا�سات النيوليبرالية المعهودة.
وعلى الرغم من هذه المحدودية ،ف�إن برنامج
حيز
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يحاول ا�ستغالل �أي ّ
�سيا�سة وطني متاح (وال �سيما المالي الذي في
متناول �إمكاناته) في �سبيل دفع �أجندة نيوليبرالية
قدم ًا .ولهذا ،ف�إن من الالفت جداً �أن ما تمثله خطة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لبناء الدولة ،في �أح�سن
حيز ال�سيا�سة
الأحوال ،هو ا�ستراتيجيا لتو�سيع ّ
الوطني ،في �سبيل تو�سيع الإطار النيوليبرالي ،بحيث
ي�شمل مجاالت ال �سلطة لها عليها حالي ًا ،ب�سبب
التكوين الحالي لنظام االحتالل الإ�سرائيلي .وهذه
اللحظة التاريخية الحالية تحاكي نقل القليل من
�سلطة الحوكمة االقت�صادية في مرحلة �سابقة (من
االحتالل الإ�سرائيلي) �إلى ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
الم�ستحدثة .وكما �أ�صبح جلي ًا مذاك ،ف�إن هذا النقل
في �سنة � ،1994أف�ضى �إلى تحويل �أعباء االحتالل

والتزاماته وتكلفة تمويله� ،إلى �أكتاف محلية.
ولي�س ثمة حاجة �إلى البحث بعيداً عن �أمثلة
للمحدودية الق�صوى لحيز ال�سيا�سة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،فمن دون م�صرف مركزي م�ستقل ال
ت�ستطيع ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية خف�ض معدالت
الفائدة �أو الت�ضخم� ،أو تحديد �سعر �صرف تناف�سي
للعملة ،دعم ًا للنمو االقت�صادي المدفوع
بالت�صدير ــ وهي الإجراءات الم�ألوفة التي ين�صح
بها �أي برنامج نيوليبرالي تقليدي .وعلى نحو
مماثل ،ف�إن التزام ال�سلطة بالبروتوكول االقت�صادي
مع الجانب الإ�سرائيلي يعني �أنها ال ت�ستطيع،
ب�صورة م�ستقلة ،خف�ض التعرفات الجمركية �أو
�ضرائب القيمة الم�ضافة ،وعليه ،ف�إن برنامجها
لتحرير التجارة يجب �أن ي�سير في ركاب البرنامج
الإ�سرائيلي ،كما �أنه لم يبق كثير �أمام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية لخ�صخ�صته ،نظراً �إلى �أن
الملكية العامة لالت�صاالت جرى بيعها في وقت
�سابق لم�ستثمرين في القطاع الخا�ص في عهد يا�سر
عرفات .عالوة على ذلك ،ف�إن �أغلبية الموجودات
العامة الباقية� ،أي المن�ش�آت التي تملكها ال�سلطة �أو
التي لديها �أ�سهم فيها ،وكذلك �إيرادات االمتيازات
واالحتكارات العامة� ،أ�صبحت مدمجة في ''�صندوق
اال�ستثمار الفل�سطيني'' ،وذلك عقب تنفيذ �إ�صالحات
الميزانية و�شفافية المالية العامة في �سنة ،2003
تطبيق ًا لمبادئ ''ميثاق �صندوق النقد الدولي'' ب�ش�أن
()27
عد في �سنة .]1998
ال�شفافية [�أُ ّ
وحتى مجاالت ال�سيا�سة النيوليبرالية التي
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية بع�ض ال�سلطة ال�شكلية
عليها ،ف�إنها مطوقة ب�شدة بالحقائق البنيوية
لالحتالل الإ�سرائيلي .فعلى �سبيل المثال ،ف�إن م�ؤتمر
فل�سطين لال�ستثمار الأول الذي ُعقد في بيت لحم في
�أيار/مايو  ،2008في �إطار �إعالن ''فل�سطين تفتح
�أبوابها �أمام الأعمال'' بغية جذب اال�ستثمار
الخارجي المبا�شر� )28(،أف�ضى �إلى الإعالن المحتفى
به كثيراً ب�ش�أن تمويل الحكومة القطرية لأول مدينة
فل�سطينية نموذجية مخططة تخطيط ًا مدني ًا ،هي
الروابي .بيد �أن الم�شروع الذي ابتد�أ في مطلع �سنة

النيوليبرالية ب�صفتها تحرراً

 ،2010ت�أجل مراراً ل�صعوبة الح�صول على
الت�صاريح الإ�سرائيلية في كل مرحلة من مراحل
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التخطيط والإن�شاء ،وال يزال اليوم عر�ضة للمماطلة
()29
''دواع بيئية''.
بذريعة
ٍ

ر�أ�س تل يجري تح�ضيره ،في  6ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2010من �أجل بناء مدينة الروابي ،وهي �أول مدينة فل�سطينية ُمخططة في ال�ضفة الغربية ،وم�صممة
لتت�سع لـ � 40.000شخ�ص غداة ا�ستكمال بنائها .وقد ثار جدل ب�ش�أن هذه المدينة لدى كل من الر�أي العام الإ�سرائيلي والفل�سطيني منذ بداية الم�شروع.
الم�صدر :عبا�س مومنيGetty Images/AFP/

�إن حقائق االحتالل الإ�سرائيلي وم�صادرة
الأرا�ضي الفل�سطينية المتوا�صلة ،بالت�ضافر مع �سلطة
ق�ضائية محدودة جداً لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
تمنع التطبيق الكامل لو�صفة �أُخرى من �سيا�سات
م�ؤ�س�سات بريتون وودز ،هي حماية وتعزيز حقوق
الملكية المحددة تمام ًا ،فهما �شرطان م�سبقان
ت�صور
لت�أمين بيئة �صديقة لال�ستثمار ،بح�سب ّ
ال�سيا�سة االقت�صادية النيوليبرالية .وبكالم �آخر ،ف�إنه
مهما تبذل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من جهود
لعر�ض ال�ضفة الغربية كمق�صد جاذب لال�ستثمار،
ومهما يحاول توني بلير الح�صول على موافقة
�إ�سرائيل على هذا الت�صريح �أو ذاك الم�شروع ،ف�إن
�إ�سرائيل ال تزال هي الآمر الناهي ،وهذا من �ش�أنه

ت�أخير �أو �إحباط محاوالت اال�ستثمار التي يبذلها
م�ستثمرون دوليون وفل�سطينيون ،بل �إن هذا ما
يحدث فع ًال.
� ّأما الحيز الوحيد المتاح �أمام ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لممار�سة مجدية لل�سيا�سات النيوليبرالية
فيقع �ضمن مجال ال�سيا�سة المالية ،وال �سيما من
خالل� :أ) خف�ض الإنفاق العام (وتحديداً نفقات
الأجور والرواتب في القطاع العام وما ُيعرف
بـ ''�صافي الإقرا�ض'')؛ ب) زيادة الإيرادات
ال�ضريبية )30(.فال�سلطة الوطنية الفل�سطينية تريد
خف�ض نفقات الأجور عبر حزمة من الت�سريحات،
قطاعي ال�صحة
وتجميد التوظيف (با�ستثناء
َ
والتعليم) ،وتجميد �أجور ورواتب م�ستخدمي القطاع
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العام لخف�ض ح�صتها من الميزانية من � %27إلى
 %22في نهاية �سنة  )31(.2010وقد و�صف مراقبون
حجم الت�سريح الذي ي�صل �إلى نحو � 40.000شخ�ص
من موظفي القطاع العام ،ب�أنه ''ربما �أق�سى هجوم
على �أي قطاع عام في بلد �شرق �أو�سطي في التاريخ
الحديث )32(''.و�ستظل قدرة بيروقراطية ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية على مقاومة هذه الإجراءات في
قيد النظر.
�إن ''�صافي الإقرا�ض'' هو دعم ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية غير المبا�شر للعمالء �أو البلديات الذين
ف�شلوا في �سداد فواتير الخدمات العامة الم�ستحقة
ل�شركات �إ�سرائيلية ،وذلك بما تخ�صمه �إ�سرائيل من
�إيرادات المقا�صة التي تح�صل عليها ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية من الحكومة الإ�سرائيلية .وقد حاولت
هذه ال�سلطة خف�ض هذا الخ�صم عن م�ستوى %10.6
من الناتج المحلي القومي الفل�سطيني )33(،من خالل
مطالبة المواطنين ب�إثبات �سدادهم فواتير الخدمات
العامة قبل �أن ُي�سمح لهم بطلب وثائق مدنية ،لكنها
ا�ضطرت �إلى التراجع عقب عا�صفة من االحتجاجات
ال�شعبية� )34(،إ ّال �إنها بد�أت في الوقت ذاته تنفيذ خطة
لتركيب نحو  300.000عداد كهرباء في المنازل
الفل�سطينية لو�ضع حد لما يو�صف بـ ''ثقافة
اال�ستحقاق'' في خطاب م�ؤ�س�سات بريتون وودز.
و�سي�شمل هذا التدبير بلدات الالجئين وقراهم
يذكر بتركيب عدادات
ومخيماتهم ،الأمر الذي ّ
[المياه] في مدينة �سويتو في جنوب �إفريقيا
(الطليعية في الن�ضال �ضد التمييز العن�صري) قبل
عقد م�ضى .ف�آنذاك كما اليوم ،يتم تبرير قطع
الخدمات عن المنازل التي ال ي�شملها تعريف
الحكومة لـ ''الفئات ال�ضعيفة'' ،باعتبارات ال�سوق� ،أي
()35
بما يو�صف ب�أنه �إدارة �سيئة لموارد المنزل.
�إن محاوالت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
للإ�صالح المالي تواجه حتماً ،في ظل �أو�ضاع
االحتالل ،عقبات بالغة ال�صعوبة ،فهي مثقلة بعجز
الميزانية الكبير والمزمن )36(،والذي ال يعني ارتهان ًا
مطرداً للم�ساعدة الخارجية فح�سب ،بل موارد �أقل
لنفقات التنمية �أي�ض ًا (كالنفقات اال�ستثمارية في

البنية التحتية العامة) .ومن �ش�أن التزام ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية العلني ببذل ق�صارى جهدها
لخف�ض االرتهان بالم�ساعدة الخارجية �أن يفاقم
الحالة االقت�صادية اله�شة ،نظراً �إلى معدالت الت�ضخم
العالية ،الم�ستوردة في الغالب ،و�إلى معدل البطالة
الذي تخطى ن�سبة  ،%20و�إلى كون ثلث ال�سكان
يعي�ش تحت خط الفقر ،و�إلى واقع �أن هناك �أ�سرة
واحدة من مجموع خم�س �أ�سر تعتمد مبا�شرة� ،أو غير
()37
مبا�شرة ،على الوظيفة العامة التي ت�ؤمنها ال�سلطة.
وكما ُي�ست�شف من بنود خطة التنمية والإ�صالح
الفل�سطينية ،ف�إن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ت�سعى
لزيادة الإيرادات ال�ضريبة من خالل �إجراءات �إدارية
تهدف �إلى تح�سين فاعلية الجباية المحلية وعوائد
ضال عن �أنها تدر�س �إمكان �إدخال
الجمارك ،ف� ً
�ضرائب جديدة على الورثة وعلى العقارات .وتعك�س
مقاربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لخف�ض العجز
تركيزاً �أو�سع على بند الإنفاق في معادلة الميزانية
العامة كما �أ�سلفنا.
وعلى الرغم من �أن المكا�سب االقت�صادية من
�سيا�سات كهذه هي قابلة للتراجع عنها ،ف�إن من
المتوقع �أ ّال تحيد ال�سلطة عن م�سار هذه الإ�صالحات،
ال بل �إن تو�صيات البنك الدولي و�صندوق النقد
الدولي تن�صح ب�إ�صالحات �أ�شمل ،مع �أنها تعترف في
يقو�ض
الوقت نف�سه ب�أن االحتالل الإ�سرائيلي ّ
()38
الإنجازات المحدودة وال�ضئيلة لهذه الإ�صالحات.
لكن هذا التركيز الهو�سي على الإ�صالح المفتوح بال
حدود �سيجعل االحتالل متواري ًا �أكثر عن �أنظار
الفل�سطينيين ،و�أقل تكلفة لإ�سرائيل وللجهات
المانحة ،وبالتالي� ،أكثر فاعلية ،ومع ذلك ،ف�إن
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ت�أمل ب�أن يعو�ض
انتعا�ش القطاع الخا�ص الفل�سطيني االنعكا�سات
ال�سلبية لهذه الإجراءات .و�إذا افتر�ضنا �أن الدعم
المقدم من المانحين لالقت�صاد �سي�ستمر ،ف�إن الفكرة
ّ
هي �أن القطاع الخا�ص ــ المطمئن �إلى �أن �إ�صالحات
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �ستوجِ د م�ؤ�س�سات
�صديقة لال�ستثمار ــ �سيغدو محرك النمو االقت�صادي.
غير �أن نمو القطاع الخا�ص يعتمد �إلى حد كبير على
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تخفيف تقييدات �إ�سرائيل للأن�شطة االقت�صادية
الفل�سطينية ،و�أول منطق في الأمن الإ�سرائيلي يوحي
ب�أن تخفيف ًا كهذا ربما ي�صبح و�شيك ًا �إذا تعززت قدرة
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على حفظ ''الأمن
والنظام'' ،والذي ي�شمل �إ�صالحات في منظومة العدل
الجنائي ،ومبادرات لت�شجيع �سيادة القانون ،وبرامج
لتوعية المواطنين ،وتح�سين فاعلية المحاكم،
وممار�سة ال�شرطة لمهماتها اليومية ،و�أي�ض ًا �إعادة
ملء الوظائف ال�شاغرة في �أجهزة �أمن ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وا�ستخباراتها ،و�إحالة قدامى
منظمة التحرير الفل�سطينية على التقاعد ــ باخت�صار،
()39
المطلوب هو نوع من التغيير ال�سلمي للنظام.
بالت�أكيد ،وعلى �ضوء الم�شكالت الداخلية العديدة
التي اب ُتلي بها النظام ال�سيا�سي لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،كالتدخل ال�سيا�سي في �أحكام الق�ضاء،
و''فو�ضى ال�سالح'' ،وغياب الرقابة الق�ضائية ،ف�إن
يتبين من
الحاجة �إلى التغيير كانت �ضاغطة .لكن ّ
مراجعة �أولية للإ�صالحات الق�ضائية والت�شريعية
لحكومة �سالم فيا�ض� ،أن نجاحاتها كانت متفاوتة
وبطيئة ،و�أن بناء الم�ؤ�س�سات كان �سلطوي ًا �أكثر منه
()40
ديمقراطي ًا.
من ناحية �أُخرى ،ف�إن الحكم على جهود ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية لتعزيز �أجهزتها الأمنية،
بم�ساعدة ''بعثة ال�شرطة الأوروبية لتن�سيق الدعم �إلى
ال�شرطة المدنية الفل�سطينية'' [''بعثة �شرطة االتحاد
الأوروبي في الأرا�ضي الفل�سطينية''EUPOL/
 ،]COPPSوالجنرال الأميركي كيث دايتون [المن�سق
الأمني بين �إ�سرائيل وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية]،
كان حكم ًا �إيجابي ًا� ،إلى حد �أن الم�ؤ�س�سة الأمنية
الإ�سرائيلية �أثنت عليها )41(.ومما ال �شك فيه� ،أن
كتائب قوات الأمن الوطني التابعة لل�سلطة
الفل�سطينية ،والتي تلقت تدريب ًا �أميركي ًا� ،ساهمت في
خف�ض تكلفة االحتالل ،وجعلت اال�ستعانة بم�صادر
مما
خارجية ،بالن�سبة �إلى �إ�سرائيل� ،أكثر فاعلية ّ
كانت عليه في عهد ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سابقة� )42(.إ ّال �إن هذا النظام الأمني الجديد لل�سلطة
الفل�سطينية ترافق ،في هذه الأثناء ،بتزايد حوادث
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التعذيب والترهيب وقمع الحقوق المدنية لمعار�ضي
ال�سلطة )43(.وقد تبدو هذه االنتهاكات لحقوق
الإن�سان كتناق�ض �إ�ضافي بين الأجندة النيوليبرالية
لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية وتركيزها على ''�سيادة
القانون'' ،لكن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لي�ست هي
الحكومة الأولى في العالم التي ُتبرهن فائدة الدمج
()44
بين النيوليبرالية وقوة ذراع الجهاز الأمني.
وهناك دور من الممكن جداً �أن ت�ؤديه قوات الأمن
الداخلي في االقت�صاد الفل�سطيني الجديد ،هو �ضمان
المزودين
التدفق ال�سل�س للعمال الفل�سطينيين
َّ
بت�صاريح �أمنية �إلى المناطق ال�صناعية المقترحة
بالقرب من الحدود مع �إ�سرائيل (غالب ًا في منطقة
التما�س مع جدار الف�صل) للتحايل على الإغالق
الإ�سرائيلي .وت�أمل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ب�أن
مناطق �صناعية كهذه ،مح�صورة في معازل ،طبق ًا
للنموذج النيوليبرالي الم�ألوف للتنمية عبر الحدود،
والذي يت�ضمن ر�أ�س المال العالمي والعمالة المحلية
الرخي�صة� ،ست�ساهم في ا�ستراتيجيا التنمية المدفوعة
بالت�صدير.
وعليه ،ف�إن ا�ستراتيجيا ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية للتنمية مبنية على التن�سيق الأمني مع
الجانب الإ�سرائيلي ،وعلى مهمات ال�شرطة المحلية،
واالحتواء الفاعل للمعار�ضين ال�سيا�سيين في الداخل،
وهي �ستتعزز بف�ضل ذلك كله .وقد كتب �شخ�صان من
م�ؤيدي هذه اال�ستراتيجيا م�ؤخراً في �صحيفة ''وول
�ستريت جورنال'' �أن جهود ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لإ�صالح القطاع الأمني هي ''�شرط
�أ�سا�سي ال بد منه للتو�سع االقت�صادي ....ونموذج لأي
برنامج لبناء الدولة ب�شكل عام� )45(''.إن هذا الت�أكيد
ال يكتفي بقلب تجربة التنمية االقت�صادية ر�أ�س ًا على
عقب ،و�إنما يبعث بر�سالة مقلقة ب�ش�أن الثمن الذي
تكبده النمو االقت�صادي النيوليبرالي.
هكذا ،ولأنه لي�س لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية �أي
ا�ستراتيجيا وا�ضحة لرفع القيود والمعوقات
''الخارجية'' ،ف�إنها حولت انتباهها نحو ما تعتبره
عقبات ''داخلية'' تعوق بناء الدولة ،ويهدف
برنامجها �إلى اقتالعها .ومن وجهة النظر هذه،
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ينبغي لبرنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لبناء
الدولة �أن يغر�س خطاب النيوليبرالية وممار�ستها في
داخل المجتمع الفل�سطيني ،فهنا بالذات ،يثبت
المفهوم المركزي ل�سيادة القانون ،في خطابات
�إجماع ''ما بعد وا�شنطن'' ،قيمته اال�ستخدامية،
وي�ست�شف من مفرداته التقنية والحيادية الرغبة في
ُ
الهروب من ال�سيا�سة ،وفع ًال ،من الجوهر ال�سيا�سي
ويد ّل�س برنامج بناء الدولة فكرة �أن
لق�ضية فل�سطينُ .
المواطنين ربما يكون عليهم الإذعان لالحتالل من
دون �أن ُيحرموا من فوائد حركة مرور �أكثر �سال�سة،
ومن مناهج تعليمية ليبرالية ،ومن خدمات عامة
فاعلة ،وبالن�سبة �إلى الطبقة الو�سطى ،من �سل�سلة
الفنادق الفخمة وعرو�ض الفرق الم�سرحية العالمية.
وفي �إطار جهود ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لجعل
م�ؤ�س�ساتها �شفافة وخا�ضعة للمحا�سبة ،ول�ضمان
م�ستوى �أف�ضل من الخدماتُ ،و ِع َد المجتمع المدني
بو�سائل �أكف�أ للتعبير عن ا�ستيائه ،وللتبليغ عن
البيروقراطيين الفا�سدين .وال�سلطة ت�أمل ب�أن تر�سي
دعائم ''ديمقراطية م�شاركة'' ،وت�ؤ�س�س ''اقت�صاداً
ناب�ض ًا بالحياة'' ،من خالل هذه اال�ستراتيجيا التي ما
�إن يتم ا�ستبطانها ،وبف�ضل تعهد ال�سلطة ب�ضمان
خدمات م�ؤ�س�سات التعليم والرعاية ال�صحية
يوهمون ــ
الأ�سا�سية� ،سيتم ّكن الفل�سطينيون ــ �أو هكذا َ
من الم�شاركة في الأ�سواق المحلية والعالمية ،ومن
التمتع بن�صيبهم من فوائد النمو االقت�صادي.
لقد ندد ممثلو ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بال�سالم االقت�صادي الإ�سرائيلي ال�صنع ،وبمحاوالت
�إحالله مكان ال�سالم الحقيقي ،لكن �إطار ال�سيا�سة
النيوليبرالية الذي يحاولون تركيبه ،بالت�ضافر مع
عجزهم عن تحدي �إ�سرائيل ميداني ًا (�أو في �أي مجال
�آخر) ،يعني �أن ال�سلطة الفل�سطينية �ست�ضطر �إلى �أن
تعتمد على �إ�سرائيل لت�سهيل جدول �أعمال بناء
الدولة .ومن �أجل جميع المقا�صد والأغرا�ض ،ف�إن
هذا يعني التعامل مع ال�سالم االقت�صادي ب�شكل
يتجلى فيه الت�سامح تجاه االحتالل ،والتعامل
االقت�صادي مع �إ�سرائيل وفق المعايير التي تحددها
�سلطة االحتالل .ويبقى �أن نرى ما �إذا كان َمن

يتحدى ا�ستراتيجيا ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
المعادلة لتطبيع الن�ضال الفل�سطيني ،وتفكيك
ت�سيي�سه ،وتحويله النيوليبرالي� ،سي�ستفز غ�ضب جهاز
ال�سلطة الأمني ''المعاد �إ�صالحه'' ،ويتعر�ض للإق�صاء
من م�ؤ�س�ساتها.

هل حق ًا ال يوجد بديل؟
من المثير للده�شة �أن ''التملك المحلي'' للإ�صالح
النيوليبرالي [�أي الم�شاركة المحلية في تخطيطه
وتنفيذه] ،الذي يعلقون عليه �أهمية كبيرة ،وكما
يتجلى في برنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ي�أتي
في الوقت الذي تو ّلد الأزمة المالية العالمية �أزم َة
ٍ
م�شروعية بالن�سبة �إلى النيوليبرالية� ،إن لم يكن �أزمة
النيوليبرالية بحد ذاتها .ويبدو اعتماد ال�سلطة لإطار
من ال�سيا�سة االقت�صادية يخ�ضع اليوم للمراجعة من
م�صمميه ،خياراً غريب ًا بالن�سبة �إلى اقت�صاد
طرف
ّ
()46
الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة المه�شم والممزق.
لكن بعد كفاح م�سلح ال يمكن الفوز به ،وم�سار �سلمي
غير مقنع ،ربما يجد الفل�سطينيون الذين �أنهكتهم
الحروب� ،أن من ال�صعب مقاومة وعود ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية )47(.وبغ�ض النظر عن الطبقة
االجتماعية التي ينتمي �إليها الفل�سطينيون ،و�سواء
�أكانوا يعي�شون في ''المنطقة ج'' بموجب اتفاق
�أو�سلو ،الخا�ضعة ل�سيطرة الجي�ش الإ�سرائيلي
الع�سكرية والمدنية في ال�ضفة الغربية� ،أم في القد�س،
�أم يعي�شون في مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
�أي تحت االحتالل غير المبا�شر ،ف�إن من الطبيعي �أن
يع ّلق العديد منهم �أهمية على جودة الحياة ،لعلمهم
ب�أن �إ�سرائيل �ستنتزع منهم ثمن ًا باهظ ًا بالأعناق
والأرزاق لمعاقبة �أعمال المقاومة.
وفي هذه الأو�ضاع ،ا�ستطاع الإ�سرائيليون،
والم�ؤ�س�سات المالية الدولية ،والجهات المانحة،
وو�سائل الإعالم� ،أن يخلطوا عمداً بين فكرة ال�سالم
االقت�صادي التي دعا �إليها رئي�س حكومة �إ�سرائيلية
ن ّفذ في ت�سعينيات القرن الع�شرين �إ�صالحات
اقت�صادية جذرية لتحرير الأ�سواق ،وبين برنامج

النيوليبرالية ب�صفتها تحرراً

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لبناء الدولة الذي هند�سه
طبق ب�أمانة الو�صفات
رئي�س حكومة فل�سطينية ّ
النيوليبرالية لـ ''�إجماع ما بعد وا�شنطن'' في ظل
نظام االحتالل .وعليه ،ال يوجد حق ًا تباين كبير بين
المبادرتين في بع�ض الجوانب .فالمقاي�ضة التي
يقترحها ال�سالم االقت�صادي تعني �أن ي�ستدفئ كيان
فل�سطيني ي�شبه دولة بالنمو االقت�صادي الإ�سرائيلي،
ال بل �أن ينعم ببع�ض النمو �أي�ض ًا ،لكن في المقابل،
�سيتوجب عليه ت�أجيل �أو التخلي فع ًال عن الن�ضال
في �سبيل الحقوق الوطنية الفل�سطينية .وما َي ِعد به
برنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية لي�س �أن ك ًال من
الطرازين ''المالئمين'' للدولة والقت�صاد ال�سوق الحرة
قابل للبناء فح�سب ،بل �إنه يمكن ت�صميمه وتهيئته
في ظل ا�ستمرار االحتالل �أي�ض ًا ،وفي ظل بقاء
الحكومة الفل�سطينية منق�سمة �سيا�سي ًا وجغرافي ًا.
وفي التواء ا�ستثنائي ،ف�إن برنامج ال�سلطة َي ِعد ب�أن
دولة كهذه ،وفي غياب ت�سوية �سلمية تفاو�ضية،
�ستتمكن من فر�ض نف�سها ككيان م�ستقل وقابل
للحياة ،معترف به ومقبول من �إ�سرائيل.
�إ ّال �إن �أكثر ما يقلق هو �أن نموذج الدولة المقترح
من ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية هو بال�ضبط ذاك
دمر اقت�صادات �سيادية قائمة حول العالم
الذي ّ
ب�سبب تطبيق برامج م�ستوحاة من النيوليبرالية.
فكيان كهذا ،حتى لو جرى االعتراف به كدولة،
�سيكون عاجزاً عن مقاومة �سيا�سات و�أوامر
وممار�سات االحتالل الإ�سرائيلي المتوا�صل �أي ًا يكن
�شكله ،ذلك ب�أن الحدود الطبيعية اللينة ال ت�ستطيع �أن
تحمي الأمن القومي الفل�سطيني ،كما �أن الحدود
االقت�صادية اللينة لن تتمكن �إ ّال من �إدامة التبعية
لإ�سرائيل ،ثم تحقيق ازدهار �شخ�صي للبع�ض ،و�إفقار
جماعي ل�سائر ال�سكان.
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن ثمة تجارب تنموية
�أُخرى ومالئمة يمكن �أن ُيحتذى بها ،بدءاً من دول
�أميركا الالتينية ،و�صو ًال �إلى دول جنوب �شرق �آ�سيا،
هذا من دون ذكر �أمثلة من الجوار (�إ�سرائيل) .فقد
�شهدت هذه الدول نمواً اقت�صادي ًا �سريع ًا ومطرداً من
وممنهجين
خالل تخطيط
ّ
وتدخل متوا�صلين ُ
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ومنظمين مركزي ًا ،من طرف الدولة ،كما �أن التجربة
َّ
بتدخل الحكومة في ال�سوق
الفل�سطينية فيما يتعلق ّ
كانت مختلطة ،و�شملت �أ�سا�س ًا ركائز ''�إجماع ما بعد
وا�شنطن'' الخا�صة ببيع موجودات مرافق تابعة
للقطاع العام ،وباال�ستثمار في الم�شروعات الخا�صة
ضال عن دور
(الم�شتركة في �أغلب الأحيان) ،ف� ً
منظم وخافت )48(.ومع ذلك ،ال يزال من
للحكومة ِّ
�شبه الم�ستحيل �أن نجد �أي دليل ،تاريخي �أو نظري،
على نمو اقت�صادي مطرد ــ وال �سيما في �سياق بناء
()49
تدخل الدولة على نطاق وا�سع،
الدولة ــ من دون ّ
وهذا بعيد كل البعد عن التدخل االنتقائي لت�صحيح
ال�سوق ،والذي ي�سمح به ''�إجماع ما بعد وا�شنطن''.
� ّأما البديل� ،أي �سيا�سة تنموية غير تقليدية
( )heterodoxمن �ضروب ال�سيا�سة االقت�صادية التي
هم�شها الخطاب النيوكال�سيكي ال�سائد الذي يهيمن
ّ
عليه الم�سار االقت�صادي ،وممار�سات م�ؤ�س�سات
بريتون وودز ،فلي�س مو�ضوع هذه المقالة .لكن يبدو
�أن الملكية العامة ،والخدمات العامة ،واال�ستثمار
العام ،والرعاية االجتماعية العامة ،هي مفتاح
ابتكارات ال�سيا�سة التي �ستبزغ في المرحلة المقبلة،
وتجري حالي ًا �إعادة �ضبط الحكمة التقليدية ،لي�س
فقط ا�ستجابة لطبيعة ''ال�سلع العامة'' ()public goods
التي تت�صف بها الحوكمة االقت�صادية ،بل اعتراف ًا
تنوع تجارب التنمية ي�ستدعي مجموعة
بحقيقة �أن ّ
متنوعة من ا�ستجابات ال�سيا�سة العامة ومن الأ�شكال
()50
الم�ؤ�س�ساتية �أي�ض ًا.
عالوة على ذلك ،ف�إن عقوداً من العالقات
االقت�صادية الفل�سطينية ــ الإ�سرائيلية �أظهرت �أن �أي
ا�ستراتيجيا تنمية اقت�صادية فل�سطينية لن يكون في
�إمكانها �أن تكون فاعلة �إ ّال �إذا جرى تفكيك �سيا�سة
االحتالل الإ�سرائيلي القائمة على االحتواء غير
المتناظر ،وذلك من خالل �إنهاء االحتالل وتحقيق
ال�سيادة والحقوق الوطنية .وبما �أن هذا لي�س و�شيك ًا،
وبما �أن الخطاب العام النيوليبرالي را�سخ ،ف�إنه يبدو
من المنطقي اال�ستنتاج �أن �سردية ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية لبناء الدولة هي ''اللعبة الوحيدة في
()51
البلدة'' كما ي�صفها توني بلير.
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� ّأما ال�سيناريوهات الأُخرى ،كالتخلي عن تجربة
برمتها ،وترك حكم
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ّ
المناطق المحتلة لإ�سرائيل� ،أو لمجل�س و�صاية دولية،
فتبدو بعيدة االحتمال ،ذلك ب�أن ''�ألعاب ًا جديدة''
كهذه ،ت�شكل قطيعة حا�سمة مع خم�سة ع�شر عام ًا من
الإدارة الذاتية تحت االحتالل ،ورجوع ًا عنها .وحتى
لو و�ضعنا جانب ًا الفائدة ال�سيا�سية من ت�أجيل �إنهاء
ال�صراع �إلى حين ت�صبح موازين القوة �أقل رجحان ًا
�ضد الم�صالح الفل�سطينية ،ف�إنه يجب عدم تجاهل
ف�ضائلها اال�ستراتيجية الممكنة بالن�سبة �إلى
االقت�صاد ،لأن تغيير قواعد اللعبة ربما يحول دون
ت�ضمين االنتهاكات النيوليبرالية الحالية لل�سيا�سة
الفل�سطينيين ،في
االقت�صادية وللإطار القانوني
َّ
ترتيبات الو�ضع النهائي ،وربما يف�سح وقت ًا �أكبر
العتبار خيارات �سيا�سة �أُخرى �ضمن �سياق �أو�سع.
وحتى لو َع َنت �سيناريوهات �سيا�سية بديلة كهذه،
قيام �إدارة نيوليبرالية مماثلة (�إ�سرائيلية �أو عالمية)،
ف�إنها ،مجدداً ،قد تنقل النقا�ش ب�ش�أن الحيز
االقت�صادي واال�ستراتيجيا ال�سيا�سية لفل�سطين� ،إلى
م�ستعمر ،منقو�ص
�أر�ض الواقع الذي يعانيه �شعب
َ
ال�سيادة ،وينا�ضل في �سبيل التحرر.
ومع عدم وجود خيارات كهذه ،ف�إن من الأ�سلم �أن
نفتر�ض �أن منظمة التحرير الفل�سطينية� ،أو ما تب ّقى
منها ،والتي تفتقر �إلى مثل هذه الخيارات ،لن تنحني
وتن�سحب تاركة ال�شعب الفل�سطيني يواجه قدره تحت
االحتالل �إلى �أجل غير م�سمى ،كما �أنه من الم�ستبعد
�أن تتحقق ال�سيناريوهات المذكورة �أعاله .لكن في
معر�ض احتمال ا�ستمرار ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
كحكومة غير �سيادية� ،أال توجد بدائل اقت�صادية
ت�ستطيع الحكومة ال�سعي العتمادها في حال �أرادت
و�ضع �أ�سا�س يمكن البناء عليه لتحقيق ال�سيادة
و�إقامة الدولة؟
و�إذا افتر�ضنا جد ًال �أن نيوليبرالية ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية �سيجري طرحها جانب ًا في الغد ،ف�إنه
ت�صور ا�ستراتيجيا مجدية وقادرة على
ي�صبح ممكن ًا ّ
مواجهة االحتواء الإ�سرائيلي غير المتنا�سق وتداركه،
من خالل ما ربما ت�صلح ت�سميته ''المقاومة

االقت�صادية'' .وقد ال ي�ؤدي هذا الخيار �إلى نمو كبير
�أو متوا�صل ،لكن من �ش�أنه وقف �أو عك�س اتجاه دورة
نكو�ص التنمية ) (de-developmentالجارية ،كما �أن
من �ش�أن م�سار �صنع القرار التنموي بالم�شاركة �أن
ي�ضع اقت�صاداً مزقته الحرب على �أ�سا�س متين يم ّكنه
من مواجهة �إكراهات فر�ضها احتالل طال �أمده.
وغني عن القول �أن رجوع ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية عن النيوليبرالية لن يعني حدوث
تحوالت �سيا�سية واجتماعية كبرى فح�سب ،بل
يفتر�ض �أي�ض ًا نقلة حا�سمة في طريقة التفكير
االقت�صادي الفل�سطيني ب�ش�أن ال�سيا�سة العامة،
وق�صور �آليات الأ�سواق ،والحاجة �إلى توجيه
وت�شجيع التراكم الر�أ�سمالي الذي يدعم القدرة
الإنتاجية .ففي �سيناريو كهذا ،يجب تدعيم القوة
االقت�صادية الفل�سطينية ،كما هي عليه الآن ،في
حيز ال�سيا�سة الوطني،
ن�ضال ،من �أجل ا�ستعادة ّ
ولتقلي�ص ال�سيطرة الإ�سرائيلية من خالل �إجراءات
اقت�صادية �أحادية الطرف �إذا كانت مجدية ،والكفاح
�ضد القيود الإ�سرائيلية من خالل �إجراءات حافة
الهاوية ،ودفع الإ�سرائيليين �إلى نفاد �صبرهم.
والهدف هو البحث الجدي عن ترتيبات جديدة
ت�سمح باالنف�صال بالتدريج عن االقت�صاد
الإ�سرائيلي ،حتى لو كان ال بد من الخ�ضوع لل�سيطرة
الأمنية واال�ستعمارية الإ�سرائيلية .فالمهم هو �أ ّال
تخ�ضع ال�سيا�سة االقت�صادية الفل�سطينية تحت
االحتالل لبرنامج تكوين للدولة منف�صل عن الوقائع
وم�ض َّلل بنظرية اقت�صادية خط�أ ،وعر�ضة
ال�سيا�سيةُ ،
للخطر ب�سبب الفراغ الناجم عن ت�شظي الحركة
الوطنية الفل�سطينية ،بينما المطلوب هو عملية بناء
للدولة تكون نتيج ًة ،بين �أمور �أُخرى ،لبرنامج
مقاومة اقت�صاديةُ ،م َق ّر علني ًا ،ومتوا�صل ود�ؤوب،
ومف�صل على مراحل ،الأمر الذي بدوره ي�ستدعي
ّ
�سيا�سات تجارية ن�شيطة تهدف �إلى تنويع الأ�سواق
التجارية وال�صادرات الفل�سطينية كو�سيلة لتقلي�ص
االرتهان الطاغي للتجارة مع� ،أو عبر الجانب
الإ�سرائيلي .لكن ال�س�ؤال المطروح هو :هل فات الأوان
يا ترى ،وهل و�صل تغلغل الفيرو�س النيوليبرالي في
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ج�سم م�ؤ�س�سة �صنع ال�سيا�سة الفل�سطينية وم�ؤيديها
حد جعل ال�سردية البديلة (وفي الواقع ال�سردية
�إلى ّ
الأ�صلية) الخا�صة بـ ''تحرير الأر�ض والإن�سان''
مجرد �إرث من الما�ضي؟

القوة والقبول والإقناع
من المعروف �أن ا�ستطالعات الر�أي الفل�سطينية
ب�ش�أن التطورات ال�سيا�سية غير موثوق بها ،ويجب
تف�سير نتائجها بعناية )52(.ومع ذلك ،ف�إن ا�ستطالع ًا
للر�أي في الآونة الأخيرة �أظهر �أن �أغلبية كبيرة من
الفل�سطينيين ،في ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،م�ؤيدة
جداً ل�سالم فيا�ض و�سيا�ساته %82 :من الم�ستط َلعين
يعتقدون �أن �سيا�ساته ''تخدم الم�صلحة الفل�سطينية''،
و %72منهم يعتبرون ''�أن في ا�ستطاعته �أن يكون
رئي�س ال�سلطة الوطنية المقبل'' ،على الرغم من �أن
 %54من الم�ستط َلعين ال يعتقدون �أن برنامجه
()53
لإقامة الدولة �سيحقق هدفه المعلن.
قد تبدو هذه النتائج متناق�ضة مع زعمنا �أن
برنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ينطوي على
ت�ضمينات م�سيئة للمجتمع الفل�سطيني وللن�ضال في
�سبيل التحرير� ،إ ّال �إنها ،وبكل ت�أكيدُ ،تظهر �أن عامة
النا�س (في ال�ضفة الغربية �أكثر منهم في قطاع غزة)
بتح�سن توفير الخدمات العامة والأمن
يعترفون
ّ
الداخلي .كما يبدو �أنها ت�شير �إلى �أنه على الرغم من
�أن الفل�سطينيين ،في معظمهم ،ال يعتقدون �أن
برنامج �سالم فيا�ض �سينجح في تحقيق هدفه،
ف�إنهم ين�سبون الم�شكلة لي�س �إلى البرنامج بحد ذاته،
بل �إلى التعنت الإ�سرائيلي .وبالتالي ،ف�إن هذه
النتائج ربما تعني �أن هذا الت�أييد ال يعك�س اقتناع ًا
كبيراً ب�صحة البرنامج بقدر ما يعك�س نق�ص ًا عام ًا
في البدائل ،في خ�ضم �شقاق �سيا�سي عميق ،من دون
ذكر االعتماد المادي على ما تو ّفره ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية من خدمات ووظائف وبنية تحتية.
ومع �أن هذه النتائج غير حا�سمة� ،إ ّال �إن من المهم
�أن ن�ضعها في �سياق �أو�سع ،مادي ًا وتاريخي ًا
واجتماعياً .وفي البداية ،ف�إن �أي محاولة لفر�ض
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الهيمنة النيوليبرالية ال تعتمد على القوة فح�سب (بما
في ذلك العنف الرمزي) )54(،بل على الوكالة ()agency
المحلية للقبول الن�شيط (�أو التعاون المبا�شر) ،وعلى
مهارة الإقناع �أي�ضاً .وباعتراف الجميع ،ف�إن الحدود
بين القبول الن�شيط والإقناع والقوة ،ربما يكون
بع�ضها مفتوح على بع�ضها الآخر ،والنقا�ش التالي ال
يلمح �إلى التف�سيرات الممكنة لـ ''الت�أييد''
يمكنه �إ ّال �أن ّ
الذي تحظى به الأجندة النيوليبرالية لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية داخل المجتمع الفل�سطيني.
ويت�صل القبول الن�شيط مبا�شرة بتحقيق ونيل
المكاف�آت ،الرمزية �أو المادية ،وتتكون �شرائح
المجتمع الفل�سطيني التي توافق بن�شاط على الأجندة
النيوليبرالية وتدفعها قدم ًا ،من الم�س�ؤولين في �أعلى
مراتب ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،ومن قطاع
المنظمات غير الحكومية ،ومن جزء من الطبقة
الر�أ�سمالية المنتفعة من �إ�صالح القطاع الأمني ومن
االنتعا�ش االقت�صادي الذي تجيزه �إ�سرائيل في
ال�ضفة الغربية .وت�شمل ال�شريحة الأخيرة قطاع
الخدمات ذا القيمة العالية ،والذي يت�ش ّكل من
الم�صارف ،و�شركات الت�أمين ،وقطاع تكنولوجيا
المعلومات ،ومن المطاعم والفنادق والعقارات .وهذه
المجموعات كلها ،لديها م�صلحة مادية في �إدامة
الو�ضع الراهن ال�سيا�سي.
الممولة من
لقد �أدت المنظمات غير الحكومية
َّ
المانحين الدوليين دوراً مهم ًا ب�شكل بارز على هذا
ال�صعيد .فمنذ �إطالق م�سار �أو�سلو ،كانت المنظمات
غير الحكومية هي �أول قطاعات المجتمع المدني
الفل�سطيني التي احت�ضنت النيوليبرالية ،وم ّثلت
و�سيلة نقل لنموذجها التنموي )55(.عالوة على ذلك،
(و�شركاءها المحليين) �ش ّكلت ــ
ف�إن ''�صناعة التنمية''
َ
عن ق�صد �أو من دونه ــ ''ماكينة م�ضادة لل�سيا�سة''
التي عملت على �إبعاد المجتمع الفل�سطيني عن
الت�سيي�س ،الأمر الذي �أطال �أمد االحتالل ،و�أطلق
الم�سيرة الطويلة نحو الهيمنة النيوليبرالية التي
وجدت تج ّليها المحكم في برنامج ال�سلطة الوطنية
()56
الفل�سطينية لبناء الدولة.
ويهدف الإقناع �إلى �إعادة �إنتاج �أيديولوجيا
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معينة وت�أهيلها اجتماعي ًا من خالل تفاعل دينامي
بين الحوافز المادية من جهة ،والر�أي العام الذي
ي�ساهم في ت�شكيله كل من و�سائل الإعالم،
والم�ؤ�س�سات التعليمية ،ومجموعات التفكير� ،أو
المثقفين ،من جهة �أُخرى .فالإقناع يفعل فعله من
خالل حوافز الأجور المرتفعة التي ُتدفع في
القطاعات التي ت�شهد نمواً ،ورواتب الوظيفة العامة
المنتظمة ،و�أي�ض ًا من خالل الوعد بالحراك بالن�سبة
�إلى خريجي الجامعات� ،أو �إلى الذين ي�أملون
باالنتفاع من النمو االقت�صادي.
وال يقت�صر الأمر على �إقناع الطبقة الو�سطى ،ذلك
ب�أن الأو�ضاع الكارثية في قطاع غزة ،والمعرو�ضة
كبديل من تجربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية،
متناق�ضة مع االزدهار االقت�صادي في رام اللـه،
كفعل برهان على ثمن المقاومة ،وكعامل �إغراء
موجه �إلى جميع الطبقات االجتماعية والمناطق في
ّ
الأرا�ضي المحتلة .ف�سيا�سة الإقناع وخطابه،
والتكيف،
بت�شديدهما على البراغماتية واالعتدال
ّ
لي�سا جديدين على المجتمع الفل�سطيني ،و�إنما
ُيربطان عادة بجعل المواقف ال�سيا�سية (المتغيرة)
لمنظمة التحرير الفل�سطينية تت�أقلم وفق
()57
قدمان بالثوب
مجتمعها ،لكنهما عندما ُي َّ
الع�صري الذي تطرحه منا�شدة �سالم فيا�ض ،ف�إنهما
يحمالن مدلو ًال وغاية جديدين اليوم .وفي الوقت
نف�سه ،ف�إن م�ضمون �إقناع حكومة ''حما�س'' ،في �ش ّقه
االقت�صادي على الأقل ،م�شابه لذلك ،بح�سب ما
ت�سوقي وتد�شين فندق فخم
يوحي به افتتاح ّ
مجمع ّ
[في قطاع غزة] .ومع ذلك ،تجدر المالحظة �إلى �أن
حركة ''فتح'' ،في م�ؤتمرها الذي ُعقد في �سنة ،2009
وفي االجتماعات الالحقة لقيادتها ،امتنعت من
�إقرار برنامج بناء الدولة ر�سمي ًا ،على الرغم من
الجهود التي ُبذلت لح ّثها على ذلك .ومع �أن مناورة
فيا�ض ال�سيا�سية ،واالرتياب من طموحه ال�سيا�سي،
ربما يف�سران هذه الممانعة� ،إ ّال �إنها قد ت�ؤ�شر �أي�ض ًا
�إلى وجود عدم ا�ستعداد للخ�ضوع لت�ضمينات
االنعطافة النيوليبرالية كافة.
ونحن كاقت�صاديين ،ندرك �أهمية الدور الذي

ي�ؤديه االقت�صاد ب�صفته فرع ًا من فروع المعرفة،
وكذلك االقت�صاديون الفل�سطينيون كممثلين عن هذه
المهنة ،في مرحلة ما بعد �أو�سلو ــ و�إن كنا نعترف
ب�أن �سلطتهم الفعلية هي �أقل مما يعتقدون )58(.فقد
�ساهم االقت�صاديون ،من خالل ن�شر المعرفة
االقت�صادية في الجامعات ،وفي مجموعات التفكير،
والوزارات ،والمنظمات الدولية ،وب�صورة مجزية لهم
غالب ًا ،في تر�سيخ الهيمنة النيوليبرالية .وبقدر ما
ت�سوء الأو�ضاع ال�سيا�سية الميدانية ،بقدر ما تكون
مخططاتهم/برامجهم ( )blueprintsمنف�صلة عن هذه
()59
يفوت
الوقائع .بيد �أن من يتهمهم بجهل الحقائق ّ
المق�صد ،لأنهم اختاروا عن وعي عدم عر�ضها كي ال
ذوبوا ''المحتوى العلمي'' لتحليلهم االقت�صادي.
ُي ّ
وتتجلى مح�صلة هذا التحليل في معتقدات �شعبية
م�ستجدة ت�ساوي بين التجارة الحرة والحرية ،وبين
تم ّلك منزل وبناء الدولة ،وبين م�صرف مركزي
م�ستقل واال�ستقالل ال�سيا�سي .وبالتالي ،ال مفر من
يزود هذا التحليل الجانب الإ�سرائيلي بمادة
�أن ّ
تم ّكنه من ك�سب الدعم الدولي ــ والفل�سطيني ــ
ال�ستراتيجيا ال�سالم االقت�صادي ،وفي الوقت ذاته� ،أن
يزود القيادة الفكرية بما يلزم لتعزيز الم�شروع
ّ
ال�سيا�سي بامتياز لنيو ــ َل ْب َرلة المجتمع الفل�سطيني،
ومن ثم ،للتخلي فعلي ًا عن تحريره .وتتجلى �سخرية
الموقف في �أن الدبلوما�سيين الإ�سرائيليين يوزعون
في المحافل الدولية ،تقارير فل�سطينية تعر�ض
�صيرورة المعجزة االقت�صادية الحالية في ال�ضفة
الغربية ،دعم ًا للمزاعم الإ�سرائيلية ب�ش�أن نجاحات
ال�سالم االقت�صادي.
وعلى حد قول كارل مارك�س يوم ًا ،ف�إن ''�سالح
النقد ال ي�ستطيع ،طبع ًا� ،أن يحل محل نقد ال�سالح،
فالقوة المادية يجب �أن تطيحها قوة مادية �أُخرى؛
لكن النظرية ت�صبح قوة مادية �إذا ما ا�ستحوذت على
الجماهير )60(''.وعندما نت�أمل في هذا القول ،يظهر
لنا �أن من ال�ضروري تفكيك النظرية والقوات المادية
التي تدعم برنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
لإقامة الدولة ،كي ت�ساهم نظرية �أُخرى �سديدة وذات
معنى في ''تحرير الأر�ض والإن�سان''n .
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