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درا�سات

رجا الخالدي من كبار االقت�ساديين العاملين في   )*(

 م�ؤتمر االأمم المتحدة للتجارة والتنمية )االأونكتاد،

ر حاليًا  جنيف( = �سبحي �سّم�ر باحث واقت�سادي يح�سّ

اأطروحة الدكت�راه في كلية الدرا�سات ال�سرقية واالإفريقية في 

جامعة لندن. اإن االآراء ال�اردة في هذه الدرا�سة ال تعّبر عن 

اآراء االأمانة العامة للأمم المتحدة.
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رجا الخالدي و�سبحي �سّمور

النيوليبرالية ب�سفتها تحرراً:

 

الدولة الفل�سطينية واإعادة

تكوين الحركة الوطنية

اإطار بناء موؤ�س�ساتي نيوليبرالي، يعيد  اإقامة الدولة الفل�سطينية بحلول �سنة 2011، في  اإن برنامج 

هذا  اأبعاد  على  يركزان  المقالة  هذه  وكاتبا  م�ساره.  ويحرف  الفل�سطيني  التحرري  الن�سال  تعريف 

التطبيقات  يتجاوز  والذي  اإليه،  ه 
ّ

الموج النيوليبرالي  الفكر  على  وتحديداً  االقت�سادية،  البرنامج 

اأو  لال�ستقالل،  قانونية  قابلًة  ي�سّكل  اأن  عن  عاجزاً  يعتبرانه  اإذ  االقت�سادية،  لل�سيا�سة  ال�سيقة 

عجز  من  فقط  تنبع  ال  �سعفه  نقاط  اأن  ويزعمان  الفل�سطينية،  االقت�سادية  للتنمية  ا�ستراتيجيا 

''الحوكمة''  اأن  من  بل  المعمورة،  اأرجاء  في  عادلة  ب�سورة  اقت�سادي  نمو  توفير  عن  النيوليبرالية 

النيوليبرالية في ظل االحتالل، مهما تبُد ''جيدة''، عاجزة عن اأن تكون بدياًل من الن�سال االأ�سمل في 

�سبيل الحقوق الوطنية، اأو اأن ت�سمن الحق الفل�سطيني في التنمية والتطور.

برزت 
''حركة التحرير ال�طني الفل�سطينية'' في 

مطلع �ستينيات القرن الما�سي، وكان 

هدفها االأ�سا�سي ''تحرير االأر�ض واالإن�سان'' من 

ا الي�م، وفي 
ّ
اال�ستعمار اال�ستيطاني ال�سهي�ني. اأم

ظل ت�سارع االأن�سطة اال�ستعمارية في جميع اأنحاء 

فل�سطين، ومع بقاء اللجئين الفل�سطينيين ــ 

المحرومين من حق�قهم ال�طنية والمدنية 

واالإن�سانية ــ م�سّتتين في اأرجاء العالم، فاإن هذا 

  
)1(

ال�سعار يرن ك�سدى محرج راجع من زمن غابر.

لقد اأ�سبح ف�سل ا�ستراتيجيا الكفاح الم�سلح في 

تحقيق اأهدافها الق�س�ى )قبل �سنة 1967( اأو حتى 

المحدودة )بعد �سنة 1988(، وا�سحًا للعيان مع قمع 

االنتفا�سة الثانية، وثبت، في هذه االأثناء، اأن 

ا�ستراتيجيا التحرير البديلة والمتمثلة في تحرير جزء 

من فل�سطين التاريخية من خلل المفاو�سات 

والدبل�ما�سية، هي بالقدر نف�سه من العبثية.

لقد كانت حركة التحرير ال�طني الفل�سطينية في 
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  لي�ست تعليقًا على هاتين المقابلتين 
)5(

االقت�سادية،

بقدر ما هي مراجعة لعقيدة worldview الني�ليبرالية 

]وهي عقيدة ت�ؤمن، بين ما ت�ؤمن، باأن دور الدولة 
يك�ن باحتكام االقت�ساد ال�طني اإلى منطق ال�س�ق 

الحرة وق�انينها[ التي تحكم الفكر ال�سيا�سي 

واالقت�سادي الفل�سطيني الجديد، والتي، بح�سب راأينا، 

�ض م�سروع التحرير ال�طني الفل�سطيني للخطر، 
ّ
تعر

)6(
لما تح�يه من اأخطاء االإهمال اأو االإغفال.

برنامج ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية: 

اإنهاء االحتالل واإقامة الدولة؟

منذ احتلل اإ�سرائيل ال�سفة الغربية وقطاع غزة 

في �سنة 1967، وقعت م�جات متكررة من المقاومة 

الم�سلحة وال�سعبية التي واجهتها اإ�سرائيل بالقمع 

ال�سديد، وبالعق�بات االقت�سادية، ثم بترميم متدرج 

للعلقات بالفل�سطينيين، وباإغراءات اقت�سادية 

بغر�ض التهدئة. وت�سّكل �سيا�سة ''ال�سلم االقت�سادي'' 

االإ�سرائيلية اأحدث هذه االإغراءات، وقد �سملت 

ف�س�لها ال�سابقة �سيا�سة م��سيه دايان للج�س�ر 

المفت�حة واال�ستعانة بالنخب التقليدية في 

�سبعينيات القرن الع�سرين، واالإدارة المدنية 

االإ�سرائيلية لمناحم ميل�س�ن وروابط القرى 

الفل�سطينية في ثمانينيات القرن الع�سرين. لكن 

بروت�ك�ل العلقات االقت�سادية ل�سنة 1994 بين 

اإ�سرائيل ومنظمة التحرير الفل�سطينية اأعطى معنى 

جديداً بالكامل لـ ''التهدئة'' بما حمله من تبا�سير 

''ع�ائد ال�سلم''، ومن المنافع المادية ل�سريحة حديثة 

من بيروقراطيي منظمة التحرير الفل�سطينية 

العائدين من المنفى، ولبنى ''االإدارة الذاتية'' 

)7(
الم�ست�حاة من اتفاق اأو�سل�.

وكانت المكا�سب االقت�سادية الممن�حة خلل 

فترات ''الهدوء'' الظاهر و''النم�''، اعتباراً من �سنة 

1967، قابلة للتراجع عنها ب�سه�لة، ولم ت�ؤدِّ هذه 

اال�ستراحات اإاّل اإلى اإفراغ المقاومة الفل�سطينية من 

محت�اها، والتي ا�ستمرت باأ�ساليب متعددة منذ بداية 

االحتلل. وفي ال�اقع، كانت النتائج االقت�سادية 

اإبان انطلقتها جزءاً ال يتجزاأ من م�سروع �سيا�سي 

اأو�سع للن�سال �سد اال�ستعمار يرمي اإلى اإر�ساء نظام 

عالمي عادل، لكن بعدما ا�ستلمت الحركات التحررية 

اال�ستقللية مقاليد ال�سلطة في بلدها، ف�سل معظمها 

في ال�فاء ب�ع�ده، ال بل �سمحت هذه الحركات 

لعلقات االإنتاج والتبادل الني�ك�ل�نيالية بدعم 

�سلطتها الخا�سة، وب�سمان امتيازات الب�رج�ازية 

  وقد ا�سُتكملت 
)2(

ال�طنية و''الم�ستثمرين العالميين''.

م�ؤخراً، دينامية هذه العلقات بـ ''منطق'' 

الني�ليبرالية والع�لمة الذي ال ُيقاَوم ــ واأبلغ االأمثلة 

لذلك ه� احت�سان الم�ؤتمر ال�طني االإفريقي 

للني�ليبرالية ولـ ''العلج بال�سدمة'' الني�ليبرالي، 

وكذلك �سع�د ''االأوليغار�سية'' )حكم القّلة( في دول 

  
)3(

ال�سرق االأوروبي والمع�سكر ال�س�فياتي ال�سابقين.

فحينذاك، كما االآن، حّلت الني�ك�ل�نيالية 

والني�ليبرالية ]في البلد الم�ستعمرة �سابقًا، والتي 

نالت اال�ستقلل[، ومن هذا المنطلق، فاإن برنامج 

اإقامة الدولة الفل�سطينية الذي عن�انه ''اإنهاء 

االحتلل واإقامة الدولة''، ي�سّكل حالة ا�ستثنائية. 

فهذا البرنامج االآتي و�سط منازعة تاريخية ب�ساأن 

�سرعية الحركة ال�طنية الفل�سطينية، وفي اأعقاب 

انق�سامات �سيا�سية ال مثيل لها، ومميتة لجميع 

االأطراف، ه� خطة ا�ستراتيجية جديدة تبدو ظاهريًا 

''نابعة من الداخل''، وتهدف اإلى اإقامة الدولة من 

خلل بناء ني�ليبرالي للم�ؤ�س�سات. وهذا التحرير 

ال�طني من خلل الني�ليبرالية، والذي يحظى بدعم 

عالمي متناٍم، يعيد تعريف الن�سال التحرري 

عرف حتى هذه المرحلة.
ُ
الفل�سطيني كما كان ي
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َ
ر
َ
ب

َ
لقد �س

Studies م�ؤخراً، وفي مقابلتين، طريقة التفكير 

ال�سيا�سية واالقت�سادية الأبرز دعاة هذه 

اال�ستراتيجيا، اأي لكل من رئي�ض حك�مة ال�سلطة 

الفل�سطينية �سلم فيا�ض، والرئي�ض التنفيذي ل�سندوق 

اال�ستثمار الفل�سطيني )والم�ست�سار االقت�سادي لرئي�ض 

منظمة التحرير الفل�سطينية ولرئي�ض ال�سلطة 

  وهذه 
)4(

الفل�سطينية محم�د عبا�ض(، محمد م�سطفى.

الدرا�سة، التي ال تتناول قطاع غزة واأو�ساعه 
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اأكثر من 100 دولة، بـ ''اإعلن اال�ستقلل'' الذي 

اأعلنته منظمة التحرير الفل�سطينية في �سنة 1988. 

وفي اأي حال، وفي غ�س�ن عامين من العر�ض االأول 

للبرنامج المذك�ر، فاإن من المفتر�ض اإيجاد ''حقائق 

م�ؤ�س�ساتية ميدانية'' تحظى بدعم �سعبي عارم، 

وتبرهن للعالم اأجمع اأن الفل�سطينيين جاهزون 

الإقامة دولتهم.

وفي هذه االأثناء، فاإن تم�يل الجهات المانحة 

لخزينة ال�سلطة الفل�سطينية تخطى مبلغ 1.5 مليار 

دوالر اأميركي �سن�يًا منذ �سنة 2007، ومع تح�سن 

ال��سع االأمني الداخلي بالتدريج، بداأ االقت�ساد 

الفل�سطيني ينتع�ض في �سنَتي 2009 و2010، بعد 

تراجع دام ثمانية اأع�ام. وا�سُتب�سر خيراً بن�سبة 8%، اأو 

اأكثر، من النم� االقت�سادي في ال�سفة الغربية اعتباراً 

من �سنة 2008، ب�سفتها البراعم الخ�سراء االأولى 

للخطة االإ�سلحية لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، كما 

ُنظر اإلى طفرة العمران المدني، واإلى معار�ض 

ال�سيارات، والفنادق العالمية، والمطاعم الراقية، 

واأنظمة تجارة االأ�سهم االفترا�سية، والحك�مة 

االإلكترونية، على اأنها برهان على اقت�ساد ناب�ض 

بالحياة. وال �سك في اأن هذه التط�رات اأعطت �سدقية 

ا ــ االنهيار''، االأمر 
ّ
ا اإقامة الدولة ــ واإم

ّ
ل�سردية ''اإم

الذي اأوجد �سيئًا اأقرب ما يك�ن اإلى ''فقاعة ال�سلم 

االقت�سادي'' المنبثقة من رام اللـه. ويعتقد محمد 

م�سطفى اأن ال�سيا�سة االقت�سادية لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية في ظل اتفاق �سلم مبرم، قد ت�ّلد نم�اً 

  ــ وهي ن�سبة كان 
)10(

اقت�ساديًا �سن�يًا بن�سبة %20

يمكن الأكثر البلد االآ�سي�ية النامية نجاحًا اأن تحلم 

ذّكر اأي�سًا بت�س�يق ال�سلطة 
ُ
بها فقط، االأمر الذي ي

ال�طنية الفل�سطينية لغزة في اأوا�سط ت�سعينيات القرن 

الع�سرين على اأنها �سنغاف�رة المقبلة.

اإن برنامج بناء الدولة الذي تطرحه ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية، ا�ستناداً اإلى اأ�سالة ت�جهات 

  مفعم بالمنا�سدات المغرية 
)11(

ين،
َّ
ه الرئي�سي

ْ
ي

َ
مهند�س

اإلى التعددية، والمحا�سبة، وتكاف�ؤ الفر�ض، وتمكين 

''الم�اطنين''، وحماية حق�قهم االجتماعية 

واالقت�سادية وال�سيا�سية، وت�فير الدولة للخدمات 

الجلية ال�حيدة هي التاآكل المنتظم الإمكانات تنمية 

فل�سطين، وتراجع راأ�سمالها الب�سري، واال�ستنزاف 

)8(
المتدرج لم�اردها الطبيعية.

ا الي�م، وبعد اأن اأ�سبح ف�سل الكفاح الم�سلح 
ّ
اأم

ملم��سًا لم�ض اليد، فاإن ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

تقّدم اإلى ال�سعب الفل�سطيني في ال�سفة الغربية 

برنامجًا مبنيًا على تحقيق النم� واالزدهار من دون 

اأي ا�ستراتيجيا مقاومة، اأو تحدٍّ لنظام االحتلل. وهذا 

البرنامج م�ست�حى من نم�ذج الح�كمة الني�ليبرالية 

االآخذ في االنت�سار في المنطقة، في الدول 

الني�ك�ل�نيالية في اأرجاء العالم، والتي تبقى، 

اجتماعيًا وثقافيًا و�سيا�سيًا، مخل�قًا دخيًل وليد 

الم�ؤ�س�سات الدولية المالية التي مركزها وا�سنطن. 

واقترنت االنعطافة الني�ليبرالية لل�سلطة الفل�سطينية 

بت�لي �سلم فيا�ض رئا�سة الحك�مة الفل�سطينية 

اعتباراً من �سنة 2007، في اأعقاب اندالع ال�سراع 

بين حركَتي ''فتح'' و''حما�ض''، وتاأليف حك�متين 

منف�سلتين في كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة. بيد 

اأن تك�ين هذه االأيدي�ل�جيا في ال�سياق الفل�سطيني 

ه� اأعمق ويع�د اإلى فترة زمنية بعيدة جداً.

وتهدف خطة ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لبناء 

م�ؤ�س�سات اإلى ت�فير الجه�زية ال�طنية الإقامة دولة 

فل�سطينية بما ال يتجاوز اأوا�سط �سنة 2011، ويرتكز 

هذا البرنامج كليًا على االفترا�ض ال�سهل اأنه بحل�ل 

هذا التاريخ، �ستك�ن اإ�سرائيل ومنظمة التحرير 

الفل�سطينية قد اأحرزتا تقدمًا ملح�ظًا نح� الت��سل 

اإلى اتفاق الحل النهائي، اأو على االأقل نح� االعتراف 

بدولة ذي حدود متفق عليها. ويكرر تقرير التقدم 

الف�سلي لل�سلطة الفل�سطينية الذي ُن�سر في اآب/

اأغ�سط�ض 2010، وعن�انه ''م�عد مع الحرية''، هذا 

االإطار الزمني، كما اأن ت�سريحات فيا�ض االأخيرة 

)9(
اأكدت اإيمانه بهذا الحدث ال��سيك.

وفي حال عدم حدوث اختراق في جدار 

المفاو�سات المراوغة اأ�سًل، فاإن بقاء دولة م�ل�دة 

ي�سبح، في اأو�ساع كهذه، مره�نًا باالعتراف الدولي 

غير الم�سم�ن ــ مع اأن المطل�ب الي�م، وبكل تاأكيد، 

ه� اأكثر من مجرد لفتة رمزية باالعتراف من طرف 
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التع�يذة التي داأب على تكرارها على مر ال�سنين لي�ض 

الجهات المانحة فح�سب، بل الحك�مة االإ�سرائيلية 

اأي�سًا. وقد ا�ستغل االإ�سرائيلي�ن هذا المنطق الدائري 

لم�سلحتهم، وو�سع�ا �سروطًا اأمنية تعجيزية على 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، وبالتالي، وّفروا ذرائع 

م�سبقة للت�سييق على االأن�سطة االقت�سادية 

)14(
الفل�سطينية.

ن الثاني ه� االلتزام ببناء م�ؤ�س�سات 
ّ
المك�

خا�سعة للم�ساءلة والمحا�سبة، وه� ال�سمة المميزة 

لت�سريحات و�سيا�سات حك�مة ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية الحالية، ك��سيلة للتمايز من حك�مات 

''فتح'' ال�سابقة. وتق�سي خطة بناء الم�ؤ�س�سات باأن 

تق�م ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية بـ ''تح�سين 

مت�ا�سل الأداء القطاع العام، و�سمان �سفافيته 

ومحا�سبته، وذلك عبر اإ�سلحات غايتها وقف الهدر 

  
)15(

ومكافحة عدم الكفاءة وممار�سات الف�ساد.''

وتجدر االإ�سارة اإلى اأن هناك قلة من الم�ؤ�س�سات 

الم�ستحدثة التي تتميز ب�ظائف اقت�سادية �سيادية، 

جدت، لكن ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية في 
ُ
هذا اإذا و

ال�اقع، ت�ا�سل التم�سك باأهداب م�ؤ�س�سات م�سى على 

ت�سميمها خم�سة ع�سر عامًا لخدمة ''حكم ذاتي'' 

انتقالي م�سمم لمدة خم�سة اأع�ام. ف�سًل عن ذلك، 

ز بالتركيز 
ّ
فاإن معظم ''االإ�سلح الم�ؤ�س�ساتي'' تمي

المفرط على تعزيز الميزانية العامة لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية، والخا�سعة ل�سيطرة رئي�ض الحك�مة 

المطلقة.

ن الثالث لنم�ذج ح�كمة ال�سلطة ال�طنية 
ّ
المك�

الفل�سطينية ه� ت�فير الخدمات ب�س�رة فاعلة 

ك��سيلة لك�سب الم�سروعية من الم�اطنين 

والم�ستثمرين في اآن واحد. وكان ال�سعي لتحقيق هذا 

ز ال�سلطات المالية ــ وبع�ض  ره تركُّ
َّ
الهدف، والذي ي�س

ال�سلطات ال�سيا�سية واالأمنية ــ في يد �سخ�ض واحد، 

على راأ�ض االأول�يات، الأن تح�سين الخدمات البلدية، 

وعمل المرافق العامة، وحتى بع�ض الخدمات 

االجتماعية االأ�سا�سية، هي، في االأ�سا�ض، في متناول 

اأدوات الح�كمة المحدودة التي تملكها ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية.

وال�سلع العامة بكفاءة عالية. وتعك�ض خطة بناء 

الدولة، وكذلك ''خطة االإ�سلح والتنمية الفل�سطينية'' 

ل�سنة 2008 الم�سم�لة فيها، باأمانة كبيرة، اأجندة 

ال�سيا�سة االقت�سادية المعلنة في عقيدة ما ا�سُطلح 

على ت�سميته ''اإجماع ما بعد وا�سنطن'' )PWC(، الذي 

تج�سده م�ؤ�س�سات بريت�ن وودز )BWI(، ومجم�عة 

البنك الدولي، و�سندوق النقد الدولي، منذ اأواخر 

)12(
ت�سعينيات القرن الما�سي.

اإن المراجعة التي هي بلغية اأكثر منها ج�هرية، 

لما كان يعرف �سابقًا بـ ''اإجماع وا�سنطن'' تعك�ض 

�سكًل ''اأ�سمل'' من الني�ليبرالية، من دون التخلي عن 

الم�قع المركزي لحرية االقت�ساد و�سبط االإنفاق في 

الميزانية العامة، واللم�سة الخفيفة من تدّخل الدولة 

م. وكان االنتقال اإلى ''اإجماع ما بعد وا�سنطن''  المنظِّ

نتيجة حتمية للخيبة ال�سيا�سية والفكرية على �سعيد 

عالمي )وحتى من داخل الم�ؤ�س�سات المعنية( من 

هزالة نتائج هذا االإجماع وق�س�ر اأ�س�سه النظرية. 

وفي المقابل، فاإن ''اإجماع ما بعد وا�سنطن'' يفتر�ض 

اأن تك�ن الدولة دولة قادرة وم�ستجيبة تحافظ على 

ي 
ّ
االأمن والنظام العام، وت�سمن تكاف�ؤ الفر�ض، وتق�

م�اطنيها الذين تقع عليهم الم�س�ؤولية االأخلقية 

لجهة االعتماد على اأنف�سهم ع��سًا عن االتكال على 

)13(
الدولة الراعية واالأب�ية.

وبالن�سبة اإلى ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، فاإن 

اإنجاز بناء الدولة الفل�سطينية يعتمد، على االأقل، على 

اأربعة مك�نات مترابطة ومت�سافرة، ومعلن عنها 

بتعابير ال لب�ض فيها، في وثائقها الرئي�سية التي 

تكرر خطاب ''اإجماع ما بعد وا�سنطن''، وهي اأواًل، 

�سمان االأمن العام و�سيادة القان�ن. فاحت�سان 

خطة ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية الكامل لمبداأ 

االرتباط ال�ثيق والخا�ض بين االأمن والتنمية، 

والم�ج�د في ''اإجماع ما بعد وا�سنطن''، وا�سح 

تمامًا من تخ�سي�سها مبلغ 228 ملي�ن دوالر 

لبرنامج تغيير القطاع االأمني واإ�سلحه للفترة 

2008 – 2010. وهذا الرابط الذي ال ت�جد بم�جبه 

تنمية م�ستدامة من دون قان�ن ونظام ــ وبالعك�ض، 

ال ي�جد اأمن م�ستدام من دون تنمية ــ كان ه� 
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اإدراكهم هذا كله، ي�ستمرون في االنخراط مجدداً في 

م�سارات حددتها معايير االحتلل اإياها التي تكفل 

العبث واللجدوى؟

ر ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 
ّ
وبالن�سبة اإلى ت�س�

لـ ''الممكنات''، فاإن هذا البرنامج يمثل اأف�سل خيار 

�سيا�سي لـ ''�سلطة وطنية'' عاجزة تكافح للحفاظ على 

دورها الحي�ي كالمزود ال�حيد الباقي للخدمات، 

وبالتالي على م�سروعيتها ومنطق وج�دها. علوة 

على ذلك، فاإن فر�ض النجاح االقت�سادي ال�سخ�سي 

المتاحة في �سيا�سات ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، 

تمثل ق�ة جذب كبيرة للطبقة ال��سطى الفل�سطينية، 

وربما ت�سلح الأن تك�ن منطلقًا ق�يًا للمطالبة 

بالم�سروعية ال�سيا�سية. اإاّل اإن هذه ا�ستراتيجيا 

بة، اإذ بقدر ما تك�ن 
َّ
محف�فة بالمخاطر وغير مجر

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية منظ�راً اإليها من طرف 

ناخبيها كامتداد للحتلل، فاإن هذه اال�ستراتيجيا 

�ستعطي عك�ض النتائج المرج�ة، وخ�س��سًا اإذا مر 

''الم�عد مع الحرية'' بحل�ل �سنة 2011، من دون 

)19(
تحرير.

غير اأن روؤية مخططي �سيا�سات ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية وداعميهم الم�ؤثرين هي اأكثر اإ�سكالية من 

المنظ�ر التنم�ي، اإذ اإنهم يعتبرون اأن هذا البرنامج 

ه� اأف�سل خيار اقت�سادي ــ لي�ض لم�ستقبل ما بعد 

التحرير فح�سب، بل للحا�سر اأي�سًا، اأي تحت 

االحتلل ومن دون �سيادة وطنية. وما يثير الده�سة 

ه� ال�سه�لة التي قبل بها هذا ال�سعب الذي يكافح في 

�سبيل ا�ستقلله وه�يته منذ اأجيال، فكرَة اأن هذا 

ر اأي�سًا، 
ّ
البرنامج ه� اأف�سل خيار اقت�سادي. والمحي

قيا�سًا لعراقة م�ساركة الفل�سطينيين في النقا�ض 

ال�سيا�سي التعددي والناب�ض بالحياة، ه� حما�سة 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لل�سيا�سة الني�ليبرالية، 

وت�س�يرها على اأن ال بديل منها واأن �سدقيتها ال 

نقا�ض فيها، عدا اعترا�ساٍت لمحللين معدودين، 

واأحيانًا، لمنظمة غير حك�مية دولية، اأو لهيئات 

تابعة للأمم المتحدة )وحتى اإن كان بع�سها، فاإنها 

  وفي حين اأن �سيا�سة ''حما�ض'' 
)20(

تبقى منق��سة(.

االقت�سادية لم تحَظ بفر�سة للتط�ر، فاإن الممار�سات 

وبعد اال�ستجابة العتبارات االأمن و�سيادة 

القان�ن، فاإن وج�د الم�ؤ�س�سات الخا�سعة للم�ساءلة 

والمحا�سبة، والت�فير الفاعل للخدمات، و�سمانها 

من طرف ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، رفعت 

الح�كمة الر�سيدة اإلى م�ساف ''الهدف ال�طني بحّد 

ن الرابع 
ّ
  وهذا ه� المك�

)16(
ذاته ولذاته في اآن واحد''،

الم�سبق لبناء الدولة: نم� القطاع الخا�ض، والذي 

يتطلب ''عملية �ساملة من االإ�سلح القان�ني 

والتنظيمي واالإداري.... كجزء من ال�سعي لتحقيق قدر 

  
)17(

كبير جداً من االعتماد على الذات اقت�ساديًا''،

االأمر الذي يعني اأن تدّخل الدولة في االقت�ساد يجب 

اأن يقت�سر على اال�ستثمار في البنية التحتية العامة، 

وعلى اإيجاد م�ؤ�س�سات �سديقة لل�س�ق، وعلى عدم 

تدّخل الدولة مبا�سرة اإاّل عند اإخفاق فاعلية عمل 

االأ�س�اق. وبتعبير اآخر، فاإن مفه�م ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية لدور القطاع العام ي�ستند اإلى ا�ستراتيجيا 

التنمية المدف�عة بالت�سدير، وعلى �سيا�سة ماكرو ــ 

اقت�سادية ''�سليمة''، اأي تلك التي خ�سعت ادعاءاتها 

النظرية للت�سكيك في االآونة االأخيرة، منذ اأن جرى 

نعي ودفن هذا النم�ذج التنم�ي مع االأزمة المالية 

)18(
العالمية االأخيرة.

واأيًا تكن عي�ب ال�سيا�سات االقت�سادية لل�سلطة 

فهم اأن ال�سلطة 
ُ
ال�طنية الفل�سطينية، فاإنه يجب اأاّل ي

منف�سلة عن ال�اقع، ذلك باأن را�سمي خططها 

يعترف�ن، ومن دون تردد، بالتحديات التي 

ي�اجه�نها، فهم يدرك�ن اأن هذا النمط من بناء 

الم�ؤ�س�سات الذي ي�سع�ن لتحقيقه ال يملك االآليات 

الذاتية لتحفيز النم�، وهم يع�ن بالكامل ت�سارع 

وتيرة االأن�سطة اال�ستعمارية، واأن اإ�سرائيل تتحكم في 

معظم القرارات االقت�سادية الح�سا�سة، حتى اإنهم 

يعترف�ن باأن ا�ستراتيجيتهم لي�ست بديًل من 

ال�سيا�سة، فهم يق�س�ن �ساعات عديدة في التفاو�ض 

مع اإ�سرائيل للح�س�ل على م�افقة �سلطة االحتلل 

على بناء طرق، وا�ستيراد معدات، واإقامة مناطق 

�سناعية، وت�سريع تخلي�ض المعاملت التجارية على 

الحدود، وخف�ض تكاليف المعاملت، اإلخ. لكن االأمر 

الذي ي�سعب فهمه ه� اأنهم لماذا، على الرغم من 
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ور�ساميل.

وفي اأكثر االأحيان، �سهدت البلد التي نّفذت 

اإ�سلحات ني�ليبرالية ارتفاع معدالت الفقر 

والبطالة، المترافق في معظم الحاالت مع �سع�د 

طبقة اجتماعية جديدة من اأولئك الذين ارتبطت 

ثرواتهم الحديثة بخ�سخ�سة مرافق الدولة وبتحرير 

�سفت 
ُ
  وفي االآونة االأخيرة، و

)23(
االقت�ساد.

ال�سيا�سات الني�ليبرالية المتطرفة والمفرو�سة في 

اأثناء االحتلل االأميركي للعراق ــ بدءاً برفع القي�د 

عن تمّلك االأجانب، مروراً بالخ�سخ�سة على نطاق 

وا�سع، وو�س�اًل اإلى تعرفة جمركية م�حدة منخف�سة 

بمقدار 5% على جميع الم�ست�ردات، واإلى اأدنى 

معدالت �سريبية في العالم ــ باأنها ''بناء للدولة 

)24(
بالعك�ض''.

اإن االنعطافة الني�ليبرالية لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية يجب اأن ُت��سع في �سياق الجه�د 

الط�يلة االأجل الإعادة تك�ين دول منطقة ال�سرق 

االأو�سط واقت�ساداتها، وكذلك المنطقة ككل. اإنها 

ا�ستجابة لمحاولة ترعاها ال�اليات المتحدة 

االأميركية لتدعيم قيادة فل�سطينية ''معتدلة'' 

ومط�اعة اأكثر، ولدمج اإ�سرائيل في المنطقة بداللتها 

الم��سعة، والإدارة ال�سراع )ولي�ض حّله(. وكانت 

محاوالت دفع ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية اإلى 

ن ال�سلطة في 
ُّ
احت�سان الني�ليبرالية قائمة قبل تك�

�سنة 1994، وذلك في �سياق دور م�ؤ�س�سات بريت�ن 

وودز والفكر الني�ليبرالي ال�ساعد، من خلل ما 

�سمي ''مجم�عة عمل التنمية االقت�سادية االإقليمية'' 

]1993[ المنبثقة عن مفاو�سات مدريد المتعددة 
االأطراف، وال�سابقة التفاق اأو�سل�، والتي �ساركت 

فيها منظمة التحرير الفل�سطينية.

وبحل�ل �سنة 1993، كان قد دخل اإلى الحلبة 

اقت�سادي� هارفرد وخبراء البنك الدولي، بالتعاون 

مع اقت�ساديين فل�سطينيين عديدين. واأو�سى ه�ؤالء 

جميعًا بمجم�عة معق�لة من ال�سيا�سات االقت�سادية 

الني�ليبرالية لت�جيه ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، 

خلل خم�سة اأع�ام من الحكم االنتقالي، نح� 

  وعلى نح� مماثل، فاإن درا�سة 
)25(

اال�ستقلل.

االقت�سادية في قطاع غزة، اتخذت، تحت وطاأة 

االأو�ساع، منحى تحقيق االكتفاء الذاتي والتما�ض 

الريع )اإدارة اقت�ساد االأنفاق(. وفي غ�س�ن ذلك، 

�سغل بع�ض المثقفين المارك�سيين و''الي�ساريين'' 

المنتمين اإلى حركة ''فتح''، منا�سب وزارية في 

حك�مات �سلم فيا�ض المتعاقبة منذ �سنة 2007، 

محت�سنين البرنامج الني�ليبرالي، وبالتالي 

خا�سعين للهيمنة االأميركية ومعززين وكالتها 

المحلية.

تناق�سات االأجندة النيوليبرالية 

لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية

اإن االمتداد العالمي للني�ليبرالية مرتبط ارتباطًا 

غير منف�سم بالم�سالح االقت�سادية وال�سيا�سية 

لل�اليات المتحدة االأميركية، وبم�ؤ�س�سات بريت�ن 

ا في منطقة ال�سرق 
ّ
  اأم

)21(
وودز الخا�سعة لها.

االأو�سط، فاإن الم�سالح الجي��سيا�سية االأميركية 

ومخططات �سيا�سات م�ؤ�س�سات بريت�ن وودز، 

تتمح�ر في المقام االأول، ح�ل �سمان بيئة م�ستقرة 

لكل من اإمدادات النفط، واال�ستثمارات االأميركية في 

المنطقة بداللتها الم��سعة، والفائ�ض المالي لبلد 

''مجل�ض التعاون الخليجي''. وكم يتناغم م�سيريًا 

تحرير االقت�ساد واالأ�سناف الجديدة لمبادرات 

التجارة مع اأجندة التطبيع ال�سيا�سي واالقت�سادي 

)22(
مع اإ�سرائيل )''ال�سرق االأو�سط الجديد''(.

لقد بداأ احت�سان نظم الحكم العربية ونخبها 

لل�سيا�سات الني�ليبرالية في مطلع ت�سعينيات القرن 

الما�سي، واأ�سا�سًا في دول �سمال اإفريقيا، ب�سفتها 

ترياقًا مزع�مًا ال�ستراتيجيات التنمية اال�ستراكية اأو 

الدولتية الفا�سلة. وكانت �سيا�سة ''االنفتاح'' ال�ساداتية 

قد �سبطت النغمة، لي�ض باعتبارها احت�سانًا لتحرير 

التجارة واالقت�ساد، واإنما من اأجل تخفيف �س�ابط 

الدولة على االقت�ساد. وقد اأُطلقت االأجندة 

الني�ليبرالية في االأردن في اإبان ت�قيع معاهدة 

ال�سلم االأردنية ــ االإ�سرائيلية، التي اأوجدت فر�سًا 

جديدة اأمام ال�سادرات االإ�سرائيلية من �سلع 
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والتزاماته وتكلفة تم�يله، اإلى اأكتاف محلية.

ولي�ض ثمة حاجة اإلى البحث بعيداً عن اأمثلة 

للمحدودية الق�س�ى لحيز ال�سيا�سة لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية، فمن دون م�سرف مركزي م�ستقل ال 

ت�ستطيع ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية خف�ض معدالت 

الفائدة اأو الت�سخم، اأو تحديد �سعر �سرف تناف�سي 

للعملة، دعمًا للنم� االقت�سادي المدف�ع    

بالت�سدير ــ وهي االإجراءات الماأل�فة التي ين�سح 

بها اأي برنامج ني�ليبرالي تقليدي. وعلى نح� 

مماثل، فاإن التزام ال�سلطة بالبروت�ك�ل االقت�سادي 

مع الجانب االإ�سرائيلي يعني اأنها ال ت�ستطيع، 

ب�س�رة م�ستقلة، خف�ض التعرفات الجمركية اأو 

�سرائب القيمة الم�سافة، وعليه، فاإن برنامجها 

لتحرير التجارة يجب اأن ي�سير في ركاب البرنامج 

االإ�سرائيلي، كما اأنه لم يبق كثير اأمام ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية لخ�سخ�سته، نظراً اإلى اأن 

الملكية العامة للت�ساالت جرى بيعها في وقت 

�سابق لم�ستثمرين في القطاع الخا�ض في عهد يا�سر 

عرفات. علوة على ذلك، فاإن اأغلبية الم�ج�دات 

العامة الباقية، اأي المن�ساآت التي تملكها ال�سلطة اأو 

التي لديها اأ�سهم فيها، وكذلك اإيرادات االمتيازات 

واالحتكارات العامة، اأ�سبحت مدمجة في ''�سندوق 

اال�ستثمار الفل�سطيني''، وذلك عقب تنفيذ اإ�سلحات 

الميزانية و�سفافية المالية العامة في �سنة 2003، 

تطبيقًا لمبادئ ''ميثاق �سندوق النقد الدولي'' ب�ساأن 

)27(
 في �سنة 1998[.

ّ
ال�سفافية ]اأُعد

وحتى مجاالت ال�سيا�سة الني�ليبرالية التي 

لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية بع�ض ال�سلطة ال�سكلية 

عليها، فاإنها مط�قة ب�سدة بالحقائق البني�ية 

للحتلل االإ�سرائيلي. فعلى �سبيل المثال، فاإن م�ؤتمر 

قد في بيت لحم في 
ُ
فل�سطين لل�ستثمار االأول الذي ع

اأيار/ماي� 2008، في اإطار اإعلن ''فل�سطين تفتح 

اأب�ابها اأمام االأعمال'' بغية جذب اال�ستثمار 

  اأف�سى اإلى االإعلن المحتفى 
)28(

الخارجي المبا�سر،

به كثيراً ب�ساأن تم�يل الحك�مة القطرية الأول مدينة 

فل�سطينية نم�ذجية مخططة تخطيطًا مدنيًا، هي 

الروابي. بيد اأن الم�سروع الذي ابتداأ في مطلع �سنة 

تف�سيلية لمجل�ض العلقات الخارجية )بالتعاون مع 

خبراء فل�سطينيين(، طرحت مق�لة اأن تنفيذ اإ�سلحات 

الح�كمة الر�سيدة، و�سيادة القان�ن، وال�سيا�سات 

الكفيلة بت�فير مناخ ملئم لل�ستثمار، هي �سروط 

)26(
�سرورية م�سبقة لتحقيق اال�ستقلل الفل�سطيني.

ولدى تعيين وتحديد ال�سيا�سات الني�ليبرالية 

''القائمة حقًا'' والتي تطبقها ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية، فاإن من المهم اأن ن��سح التناق�ض 

الظاهر بين القدرات الم�ؤ�س�ساتية لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية وحدود اإمكاناتها. فحتى ل� اأرادت 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية �سل�ك ا�ستراتيجيا تنمية 

بديلة، لكان اعتر�ض طريقها ال�سغط االأميركي، 

وال�قائع البني�ية للحتلل االإ�سرائيلي، واالرتهان 

للجهات المانحة، ومدافعة م�ؤ�س�سات بريت�ن وودز 

]عن طروحاتها[. فجميع هذه الع�امل �ساهم في 
ز ال�سيا�سة'' اإلى حّده االأدنى ــ والمق�س�د 

ّ
خف�ض ''حي

هنا ه� حرية تقرير ال�سيا�سات االقت�سادية من دون 

لة، وهذا ال��سع ال يزال ه� 
ِّ
اإكراهات خارجية مكب

ز ال�سيا�سة المتاح محدوداً 
ّ
نف�سه الي�م. واأن يك�ن حي

يعني اأن ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية محرومة من 

اأدوات ال�سيا�سة المطل�بة لتنفيذ فعلي للحزمة 

المتكاملة من ال�سيا�سات الني�ليبرالية المعه�دة.

وعلى الرغم من هذه المحدودية، فاإن برنامج 

ز 
ّ
ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية يحاول ا�ستغلل اأي حي

�سيا�سة وطني متاح )وال �سيما المالي الذي في 

متناول اإمكاناته( في �سبيل دفع اأجندة ني�ليبرالية 

قدمًا. ولهذا، فاإن من اللفت جداً اأن ما تمثله خطة 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لبناء الدولة، في اأح�سن 

ز ال�سيا�سة 
ّ
االأح�ال، ه� ا�ستراتيجيا لت��سيع حي

ال�طني، في �سبيل ت��سيع االإطار الني�ليبرالي، بحيث 

ي�سمل مجاالت ال �سلطة لها عليها حاليًا، ب�سبب 

التك�ين الحالي لنظام االحتلل االإ�سرائيلي. وهذه 

اللحظة التاريخية الحالية تحاكي نقل القليل من 

�سلطة الح�كمة االقت�سادية في مرحلة �سابقة )من 

االحتلل االإ�سرائيلي( اإلى ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

الم�ستحدثة. وكما اأ�سبح جليًا مذاك، فاإن هذا النقل 

في �سنة 1994، اأف�سى اإلى تح�يل اأعباء االحتلل 
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التخطيط واالإن�ساء، وال يزال الي�م عر�سة للمماطلة 

)29(
بذريعة ''دواٍع بيئية''.

2010، تاأجل مراراً ل�سع�بة الح�س�ل على 

الت�ساريح االإ�سرائيلية في كل مرحلة من مراحل 

خططة في ال�سفة الغربية، وم�سممة 
ُ
راأ�ض تل يجري تح�سيره، في 6 ت�سرين االأول/اأكت�بر 2010، من اأجل بناء مدينة الروابي، وهي اأول مدينة فل�سطينية م

لتت�سع لـ 40.000 �سخ�ض غداة ا�ستكمال بنائها. وقد ثار جدل ب�ساأن هذه المدينة لدى كل من الراأي العام االإ�سرائيلي والفل�سطيني منذ بداية الم�سروع.

Getty Images/AFP/الم�سدر: عبا�ض م�مني

اإن حقائق االحتلل االإ�سرائيلي وم�سادرة 

االأرا�سي الفل�سطينية المت�ا�سلة، بالت�سافر مع �سلطة 

ق�سائية محدودة جداً لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، 

تمنع التطبيق الكامل ل��سفة اأُخرى من �سيا�سات 

م�ؤ�س�سات بريت�ن وودز، هي حماية وتعزيز حق�ق 

الملكية المحددة تمامًا، فهما �سرطان م�سبقان 

ر 
ّ
لتاأمين بيئة �سديقة لل�ستثمار، بح�سب ت�س�

ال�سيا�سة االقت�سادية الني�ليبرالية. وبكلم اآخر، فاإنه 

مهما تبذل ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية من جه�د 

لعر�ض ال�سفة الغربية كمق�سد جاذب لل�ستثمار، 

ومهما يحاول ت�ني بلير الح�س�ل على م�افقة 

اإ�سرائيل على هذا الت�سريح اأو ذاك الم�سروع، فاإن 

اإ�سرائيل ال تزال هي االآمر الناهي، وهذا من �ساأنه 

تاأخير اأو اإحباط محاوالت اال�ستثمار التي يبذلها 

م�ستثمرون دولي�ن وفل�سطيني�ن، بل اإن هذا ما 

يحدث فعًل.

ا الحيز ال�حيد المتاح اأمام ال�سلطة ال�طنية 
ّ
اأم

الفل�سطينية لممار�سة مجدية لل�سيا�سات الني�ليبرالية 

فيقع �سمن مجال ال�سيا�سة المالية، وال �سيما من 

خلل: اأ( خف�ض االإنفاق العام )وتحديداً نفقات 

عرف 
ُ
االأج�ر والرواتب في القطاع العام وما ي

بـ ''�سافي االإقرا�ض''(؛ ب( زيادة االإيرادات   

  فال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية تريد 
)30(

ال�سريبية.

خف�ض نفقات االأج�ر عبر حزمة من الت�سريحات، 

ي ال�سحة 
َ
وتجميد الت�ظيف )با�ستثناء قطاع

والتعليم(، وتجميد اأج�ر ورواتب م�ستخدمي القطاع 
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البنية التحتية العامة(. ومن �ساأن التزام  ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية العلني ببذل ق�سارى جهدها 

لخف�ض االرتهان بالم�ساعدة الخارجية اأن يفاقم 

الحالة االقت�سادية اله�سة، نظراً اإلى معدالت الت�سخم 

العالية، الم�ست�ردة في الغالب، واإلى معدل البطالة 

الذي تخطى ن�سبة 20%، واإلى ك�ن ثلث ال�سكان 

يعي�ض تحت خط الفقر، واإلى واقع اأن هناك اأ�سرة 

واحدة من مجم�ع خم�ض اأ�سر تعتمد مبا�سرة، اأو غير 

)37(
مبا�سرة، على ال�ظيفة العامة التي ت�ؤمنها ال�سلطة.

�ست�سف من بن�د خطة التنمية واالإ�سلح 
ُ
وكما ي

الفل�سطينية، فاإن ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية ت�سعى 

لزيادة االإيرادات ال�سريبة من خلل اإجراءات اإدارية 

تهدف اإلى تح�سين فاعلية الجباية المحلية وع�ائد 

الجمارك، ف�سًل عن اأنها تدر�ض اإمكان اإدخال 

�سرائب جديدة على ال�رثة وعلى العقارات. وتعك�ض 

مقاربة ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لخف�ض العجز 

تركيزاً اأو�سع على بند االإنفاق في معادلة الميزانية 

العامة كما اأ�سلفنا.

وعلى الرغم من اأن المكا�سب االقت�سادية من 

�سيا�سات كهذه هي قابلة للتراجع عنها، فاإن من 

المت�قع اأاّل تحيد ال�سلطة عن م�سار هذه االإ�سلحات، 

ال بل اإن ت��سيات البنك الدولي و�سندوق النقد 

الدولي تن�سح باإ�سلحات اأ�سمل، مع اأنها تعترف في 

�ض 
ّ
ال�قت نف�سه باأن االحتلل االإ�سرائيلي يق�

  
)38(

االإنجازات المحدودة وال�سئيلة لهذه االإ�سلحات.

لكن هذا التركيز اله��سي على االإ�سلح المفت�ح بل 

حدود �سيجعل االحتلل مت�اريًا اأكثر عن اأنظار 

الفل�سطينيين، واأقل تكلفة الإ�سرائيل وللجهات 

المانحة، وبالتالي، اأكثر فاعلية، ومع ذلك، فاإن 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية تاأمل باأن يع��ض 

انتعا�ض القطاع الخا�ض الفل�سطيني االنعكا�سات 

ال�سلبية لهذه االإجراءات. واإذا افتر�سنا اأن الدعم 

المقّدم من المانحين للقت�ساد �سي�ستمر، فاإن الفكرة 

هي اأن القطاع الخا�ض ــ المطمئن اإلى اأن اإ�سلحات 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية �ست�ِجد م�ؤ�س�سات 

�سديقة لل�ستثمار ــ �سيغدو محرك النم� االقت�سادي. 

غير اأن نم� القطاع الخا�ض يعتمد اإلى حد كبير على 

العام لخف�ض ح�ستها من الميزانية من 27% اإلى 

 وقد و�سف مراقب�ن 
)31(

22% في نهاية �سنة 2010.

حجم الت�سريح الذي ي�سل اإلى نح� 40.000 �سخ�ض 

من م�ظفي القطاع العام، باأنه ''ربما اأق�سى هج�م 

على اأي قطاع عام في بلد �سرق اأو�سطي في التاريخ 

  و�ستظل قدرة بيروقراطية ال�سلطة 
)32(

الحديث.''

ال�طنية الفل�سطينية على مقاومة هذه االإجراءات في 

قيد النظر.

اإن ''�سافي االإقرا�ض'' ه� دعم ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية غير المبا�سر للعملء اأو البلديات الذين 

ف�سل�ا في �سداد ف�اتير الخدمات العامة الم�ستحقة 

ل�سركات اإ�سرائيلية، وذلك بما تخ�سمه اإ�سرائيل من 

اإيرادات المقا�سة التي تح�سل عليها ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية من الحك�مة االإ�سرائيلية. وقد حاولت 

هذه ال�سلطة خف�ض هذا الخ�سم عن م�ست�ى %10.6 

  من خلل 
)33(

من الناتج المحلي الق�مي الفل�سطيني،

مطالبة الم�اطنين باإثبات �سدادهم ف�اتير الخدمات 

�سمح لهم بطلب وثائق مدنية، لكنها 
ُ
العامة قبل اأن ي

ا�سطرت اإلى التراجع عقب عا�سفة من االحتجاجات 

  اإاّل اإنها بداأت في ال�قت ذاته تنفيذ خطة 
)34(

ال�سعبية،

لتركيب نح� 300.000 عداد كهرباء في المنازل 

الفل�سطينية ل��سع حد لما ي��سف بـ ''ثقافة 

اال�ستحقاق'' في خطاب م�ؤ�س�سات بريت�ن وودز. 

و�سي�سمل هذا التدبير بلدات اللجئين وقراهم 

ومخيماتهم، االأمر الذي يذّكر بتركيب عدادات 

]المياه[ في مدينة �س�يت� في جن�ب اإفريقيا 
)الطليعية في الن�سال �سد التمييز العن�سري( قبل 

عقد م�سى. فاآنذاك كما الي�م، يتم تبرير قطع 

الخدمات عن المنازل التي ال ي�سملها تعريف 

الحك�مة لـ ''الفئات ال�سعيفة''، باعتبارات ال�س�ق، اأي 

)35(
بما ي��سف باأنه اإدارة �سيئة لم�ارد المنزل.

اإن محاوالت ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

للإ�سلح المالي ت�اجه حتمًا، في ظل اأو�ساع 

االحتلل، عقبات بالغة ال�سع�بة، فهي مثقلة بعجز 

  والذي ال يعني ارتهانًا 
)36(

الميزانية الكبير والمزمن،

مطرداً للم�ساعدة الخارجية فح�سب، بل م�ارد اأقل 

لنفقات التنمية اأي�سًا )كالنفقات اال�ستثمارية في 
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التعذيب والترهيب وقمع الحق�ق المدنية لمعار�سي 

  وقد تبدو هذه االنتهاكات لحق�ق 
)43(

ال�سلطة.

االإن�سان كتناق�ض اإ�سافي بين االأجندة الني�ليبرالية 

لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية وتركيزها على ''�سيادة 

القان�ن''، لكن ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لي�ست هي 

الحك�مة االأولى في العالم التي ُتبرهن فائدة الدمج 

)44(
بين الني�ليبرالية وق�ة ذراع الجهاز االأمني.

وهناك دور من الممكن جداً اأن ت�ؤديه ق�ات االأمن 

الداخلي في االقت�ساد الفل�سطيني الجديد، ه� �سمان 

دين 
َّ
التدفق ال�سل�ض للعمال الفل�سطينيين المزو

بت�ساريح اأمنية اإلى المناطق ال�سناعية المقترحة 

بالقرب من الحدود مع اإ�سرائيل )غالبًا في منطقة 

التما�ض مع جدار الف�سل( للتحايل على االإغلق 

االإ�سرائيلي. وتاأمل ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية باأن 

مناطق �سناعية كهذه، مح�س�رة في معازل، طبقًا 

للنم�ذج الني�ليبرالي الماأل�ف للتنمية عبر الحدود، 

والذي يت�سمن راأ�ض المال العالمي والعمالة المحلية 

الرخي�سة، �ست�ساهم في ا�ستراتيجيا التنمية المدف�عة 

بالت�سدير.

وعليه، فاإن ا�ستراتيجيا ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية للتنمية مبنية على التن�سيق االأمني مع 

الجانب االإ�سرائيلي، وعلى مهمات ال�سرطة المحلية، 

واالحت�اء الفاعل للمعار�سين ال�سيا�سيين في الداخل، 

وهي �ستتعزز بف�سل ذلك كله. وقد كتب �سخ�سان من 

م�ؤيدي هذه اال�ستراتيجيا م�ؤخراً في �سحيفة ''وول 

�ستريت ج�رنال'' اأن جه�د ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية الإ�سلح القطاع االأمني هي ''�سرط 

اأ�سا�سي ال بد منه للت��سع االقت�سادي.... ونم�ذج الأي 

  اإن هذا التاأكيد 
)45(

برنامج لبناء الدولة ب�سكل عام.''

ال يكتفي بقلب تجربة التنمية االقت�سادية راأ�سًا على 

عقب، واإنما يبعث بر�سالة مقلقة ب�ساأن الثمن الذي 

تكبده النم� االقت�سادي الني�ليبرالي.

هكذا، والأنه لي�ض لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية اأي 

ا�ستراتيجيا وا�سحة لرفع القي�د والمع�قات 

''الخارجية''، فاإنها ح�لت انتباهها نح� ما تعتبره 

عقبات ''داخلية'' تع�ق بناء الدولة، ويهدف 

برنامجها اإلى اقتلعها. ومن وجهة النظر هذه، 

تخفيف تقييدات اإ�سرائيل للأن�سطة االقت�سادية 

الفل�سطينية، واأول منطق في االأمن االإ�سرائيلي ي�حي 

باأن تخفيفًا كهذا ربما ي�سبح و�سيكًا اإذا تعززت قدرة 

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية على حفظ ''االأمن 

والنظام''، والذي ي�سمل اإ�سلحات في منظ�مة العدل 

الجنائي، ومبادرات لت�سجيع �سيادة القان�ن، وبرامج 

لت�عية الم�اطنين، وتح�سين فاعلية المحاكم، 

وممار�سة ال�سرطة لمهماتها الي�مية، واأي�سًا اإعادة 

ملء ال�ظائف ال�ساغرة في اأجهزة اأمن ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية وا�ستخباراتها، واإحالة قدامى 

منظمة التحرير الفل�سطينية على التقاعد ــ باخت�سار، 

)39(
المطل�ب ه� ن�ع من التغيير ال�سلمي للنظام.

بالتاأكيد، وعلى �س�ء الم�سكلت الداخلية العديدة 

التي ابُتلي بها النظام ال�سيا�سي لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية، كالتدخل ال�سيا�سي في اأحكام الق�ساء، 

و''ف��سى ال�سلح''، وغياب الرقابة الق�سائية، فاإن 

ن من 
ّ
الحاجة اإلى التغيير كانت �ساغطة. لكن يتبي

مراجعة اأولية للإ�سلحات الق�سائية والت�سريعية 

لحك�مة �سلم فيا�ض، اأن نجاحاتها كانت متفاوتة 

وبطيئة، واأن بناء الم�ؤ�س�سات كان �سلط�يًا اأكثر منه 

)40(
ديمقراطيًا.

من ناحية اأُخرى، فاإن الحكم على جه�د ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية لتعزيز اأجهزتها االأمنية، 

بم�ساعدة ''بعثة ال�سرطة االأوروبية لتن�سيق الدعم اإلى 

ال�سرطة المدنية الفل�سطينية'' ]''بعثة �سرطة االتحاد 

 EUPOL/''االأوروبي في االأرا�سي الفل�سطينية

COPPS[، والجنرال االأميركي كيث دايت�ن ]المن�سق 

االأمني بين اإ�سرائيل وال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية[، 

كان حكمًا اإيجابيًا، اإلى حد اأن الم�ؤ�س�سة االأمنية 

  ومما ال �سك فيه، اأن 
)41(

االإ�سرائيلية اأثنت عليها.

كتائب ق�ات االأمن ال�طني التابعة لل�سلطة 

الفل�سطينية، والتي تلقت تدريبًا اأميركيًا، �ساهمت في 

خف�ض تكلفة االحتلل، وجعلت اال�ستعانة بم�سادر 

ا 
ّ
خارجية، بالن�سبة اإلى اإ�سرائيل، اأكثر فاعلية مم

كانت عليه في عهد ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

  اإاّل اإن هذا النظام االأمني الجديد لل�سلطة 
)42(

ال�سابقة.

الفل�سطينية ترافق، في هذه االأثناء، بتزايد ح�ادث 
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يتحدى ا�ستراتيجيا ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

المعادلة لتطبيع الن�سال الفل�سطيني، وتفكيك 

ت�سيي�سه، وتح�يله الني�ليبرالي، �سي�ستفز غ�سب جهاز 

ال�سلطة االأمني ''المعاد اإ�سلحه''، ويتعر�ض للإق�ساء 

من م�ؤ�س�ساتها.

هل حقًا ال يوجد بديل؟

من المثير للده�سة اأن ''التملك المحلي'' للإ�سلح 

الني�ليبرالي ]اأي الم�ساركة المحلية في تخطيطه 

وتنفيذه[، الذي يعلق�ن عليه اأهمية كبيرة، وكما 

يتجلى في برنامج ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، ياأتي 

في ال�قت الذي ت�ّلد االأزمة المالية العالمية اأزمَة 

م�سروعيٍة بالن�سبة اإلى الني�ليبرالية، اإن لم يكن اأزمة 

الني�ليبرالية بحد ذاتها. ويبدو اعتماد ال�سلطة الإطار 

من ال�سيا�سة االقت�سادية يخ�سع الي�م للمراجعة من 

ميه، خياراً غريبًا بالن�سبة اإلى اقت�ساد 
ّ
طرف م�سم

  
)46(

االأرا�سي الفل�سطينية المحتلة المه�سم والممزق.

لكن بعد كفاح م�سلح ال يمكن الف�ز به، وم�سار �سلمي 

غير مقنع، ربما يجد الفل�سطيني�ن الذين اأنهكتهم 

الحروب، اأن من ال�سعب مقاومة وع�د ال�سلطة 

  وبغ�ض النظر عن الطبقة 
)47(

ال�طنية الفل�سطينية.

االجتماعية التي ينتمي اإليها الفل�سطيني�ن، و�س�اء 

اأكان�ا يعي�س�ن في ''المنطقة ج'' بم�جب اتفاق 

اأو�سل�، الخا�سعة ل�سيطرة الجي�ض االإ�سرائيلي 

الع�سكرية والمدنية في ال�سفة الغربية، اأم في القد�ض، 

اأم يعي�س�ن في مناطق ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، 

اأي تحت االحتلل غير المبا�سر، فاإن من الطبيعي اأن 

يعّلق العديد منهم اأهمية على ج�دة الحياة، لعلمهم 

باأن اإ�سرائيل �ستنتزع منهم ثمنًا باهظًا باالأعناق 

واالأرزاق لمعاقبة اأعمال المقاومة.

وفي هذه االأو�ساع، ا�ستطاع االإ�سرائيلي�ن، 

والم�ؤ�س�سات المالية الدولية، والجهات المانحة، 

وو�سائل االإعلم، اأن يخلط�ا عمداً بين فكرة ال�سلم 

االقت�سادي التي دعا اإليها رئي�ض حك�مة اإ�سرائيلية 

نّفذ في ت�سعينيات القرن الع�سرين اإ�سلحات 

اقت�سادية جذرية لتحرير االأ�س�اق، وبين برنامج 

ينبغي لبرنامج ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لبناء 

الدولة اأن يغر�ض خطاب الني�ليبرالية وممار�ستها في 

داخل المجتمع الفل�سطيني، فهنا بالذات، يثبت 

المفه�م المركزي ل�سيادة القان�ن، في خطابات 

اإجماع ''ما بعد وا�سنطن''، قيمته اال�ستخدامية، 

�ست�سف من مفرداته التقنية والحيادية الرغبة في 
ُ
وي

الهروب من ال�سيا�سة، وفعًل، من الج�هر ال�سيا�سي 

دّل�ض برنامج بناء الدولة فكرة اأن 
ُ
لق�سية فل�سطين. وي

الم�اطنين ربما يك�ن عليهم االإذعان للحتلل من 

حرم�ا من ف�ائد حركة مرور اأكثر �سل�سة، 
ُ
دون اأن ي

ومن مناهج تعليمية ليبرالية، ومن خدمات عامة 

فاعلة، وبالن�سبة اإلى الطبقة ال��سطى، من �سل�سلة 

الفنادق الفخمة وعرو�ض الفرق الم�سرحية العالمية.

وفي اإطار جه�د ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لجعل 

م�ؤ�س�ساتها �سفافة وخا�سعة للمحا�سبة، ول�سمان 

ِعَد المجتمع المدني 
ُ
م�ست�ى اأف�سل من الخدمات، و

ب��سائل اأكفاأ للتعبير عن ا�ستيائه، وللتبليغ عن 

البيروقراطيين الفا�سدين. وال�سلطة تاأمل باأن تر�سي 

دعائم ''ديمقراطية م�ساركة''، وت�ؤ�س�ض ''اقت�ساداً 

ناب�سًا بالحياة''، من خلل هذه اال�ستراتيجيا التي ما 

اإن يتم ا�ستبطانها، وبف�سل تعهد ال�سلطة ب�سمان 

خدمات م�ؤ�س�سات التعليم والرعاية ال�سحية 

االأ�سا�سية، �سيتمّكن الفل�سطيني�ن ــ اأو هكذا ي�َهم�ن ــ 

من الم�ساركة في االأ�س�اق المحلية والعالمية، ومن 

التمتع بن�سيبهم من ف�ائد النم� االقت�سادي.

لقد ندد ممثل� ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

بال�سلم االقت�سادي االإ�سرائيلي ال�سنع، وبمحاوالت 

اإحلله مكان ال�سلم الحقيقي، لكن اإطار ال�سيا�سة 

الني�ليبرالية الذي يحاول�ن تركيبه، بالت�سافر مع 

عجزهم عن تحدي اإ�سرائيل ميدانيًا )اأو في اأي مجال 

اآخر(، يعني اأن ال�سلطة الفل�سطينية �ست�سطر اإلى اأن 

تعتمد على اإ�سرائيل لت�سهيل جدول اأعمال بناء 

الدولة. ومن اأجل جميع المقا�سد واالأغرا�ض، فاإن 

هذا يعني التعامل مع ال�سلم االقت�سادي ب�سكل 

يتجلى فيه الت�سامح تجاه االحتلل، والتعامل 

االقت�سادي مع اإ�سرائيل وفق المعايير التي تحددها 

ن 
َ
�سلطة االحتلل. ويبقى اأن نرى ما اإذا كان م
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مين مركزيًا، من طرف الدولة، كما اأن التجربة  ومنظَّ

الفل�سطينية فيما يتعلق بتدّخل الحك�مة في ال�س�ق 

كانت مختلطة، و�سملت اأ�سا�سًا ركائز ''اإجماع ما بعد 

وا�سنطن'' الخا�سة ببيع م�ج�دات مرافق تابعة 

للقطاع العام، وباال�ستثمار في الم�سروعات الخا�سة 

)الم�ستركة في اأغلب االأحيان(، ف�سًل عن دور 

  ومع ذلك، ال يزال من 
)48(

م وخافت. للحك�مة منظِّ

�سبه الم�ستحيل اأن نجد اأي دليل، تاريخي اأو نظري، 

على نم� اقت�سادي مطرد ــ وال �سيما في �سياق بناء 

  
)49(

الدولة ــ من دون تدّخل الدولة على نطاق وا�سع،

وهذا بعيد كل البعد عن التدخل االنتقائي لت�سحيح 

ال�س�ق، والذي ي�سمح به ''اإجماع ما بعد وا�سنطن''.

ا البديل، اأي �سيا�سة تنم�ية غير تقليدية     
ّ
اأم

)heterodox( من �سروب ال�سيا�سة االقت�سادية التي 

�سها الخطاب الني�كل�سيكي ال�سائد الذي يهيمن 
ّ
هم

عليه الم�سار االقت�سادي، وممار�سات م�ؤ�س�سات 

بريت�ن وودز، فلي�ض م��س�ع هذه المقالة. لكن يبدو 

اأن الملكية العامة، والخدمات العامة، واال�ستثمار 

العام، والرعاية االجتماعية العامة، هي مفتاح 

ابتكارات ال�سيا�سة التي �ستبزغ في المرحلة المقبلة، 

وتجري حاليًا اإعادة �سبط الحكمة التقليدية، لي�ض 

 )public goods( ''فقط ا�ستجابة لطبيعة ''ال�سلع العامة

التي تت�سف بها الح�كمة االقت�سادية، بل اعترافًا 

ع تجارب التنمية ي�ستدعي مجم�عة 
ّ
بحقيقة اأن تن�

متن�عة من ا�ستجابات ال�سيا�سة العامة ومن االأ�سكال 

)50(
الم�ؤ�س�ساتية اأي�سًا.

علوة على ذلك، فاإن عق�داً من العلقات 

االقت�سادية الفل�سطينية ــ االإ�سرائيلية اأظهرت اأن اأي 

ا�ستراتيجيا تنمية اقت�سادية فل�سطينية لن يك�ن في 

اإمكانها اأن تك�ن فاعلة اإاّل اإذا جرى تفكيك �سيا�سة 

االحتلل االإ�سرائيلي القائمة على االحت�اء غير 

المتناظر، وذلك من خلل اإنهاء االحتلل وتحقيق 

ال�سيادة والحق�ق ال�طنية. وبما اأن هذا لي�ض و�سيكًا، 

وبما اأن الخطاب العام الني�ليبرالي را�سخ، فاإنه يبدو 

من المنطقي اال�ستنتاج اأن �سردية ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية لبناء الدولة هي ''اللعبة ال�حيدة في 

)51(
البلدة'' كما ي�سفها ت�ني بلير.

ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لبناء الدولة الذي هند�سه 

ق باأمانة ال��سفات 
ّ
رئي�ض حك�مة فل�سطينية طب

الني�ليبرالية لـ ''اإجماع ما بعد وا�سنطن'' في ظل 

نظام االحتلل. وعليه، ال ي�جد حقًا تباين كبير بين 

المبادرتين في بع�ض الج�انب. فالمقاي�سة التي 

يقترحها ال�سلم االقت�سادي تعني اأن ي�ستدفئ كيان 

فل�سطيني ي�سبه دولة بالنم� االقت�سادي االإ�سرائيلي، 

ال بل اأن ينعم ببع�ض النم� اأي�سًا، لكن في المقابل، 

�سيت�جب عليه تاأجيل اأو التخلي فعًل عن الن�سال 

ِعد به 
َ
في �سبيل الحق�ق ال�طنية الفل�سطينية. وما ي

برنامج ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية لي�ض اأن كًل من 

الطرازين ''الملئمين'' للدولة والقت�ساد ال�س�ق الحرة 

قابل للبناء فح�سب، بل اإنه يمكن ت�سميمه وتهيئته 

في ظل ا�ستمرار االحتلل اأي�سًا، وفي ظل بقاء 

الحك�مة الفل�سطينية منق�سمة �سيا�سيًا وجغرافيًا. 

ِعد باأن 
َ
وفي الت�اء ا�ستثنائي، فاإن برنامج ال�سلطة ي

دولة كهذه، وفي غياب ت�س�ية �سلمية تفاو�سية، 

�ستتمكن من فر�ض نف�سها ككيان م�ستقل وقابل 

للحياة، معترف به ومقب�ل من اإ�سرائيل.

اإاّل اإن اأكثر ما يقلق ه� اأن نم�ذج الدولة المقترح 

من ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية ه� بال�سبط ذاك 

ر اقت�سادات �سيادية قائمة ح�ل العالم 
ّ
الذي دم

ب�سبب تطبيق برامج م�ست�حاة من الني�ليبرالية. 

فكيان كهذا، حتى ل� جرى االعتراف به كدولة، 

�سيك�ن عاجزاً عن مقاومة �سيا�سات واأوامر 

وممار�سات االحتلل االإ�سرائيلي المت�ا�سل اأيًا يكن 

�سكله، ذلك باأن الحدود الطبيعية اللينة ال ت�ستطيع اأن 

تحمي االأمن الق�مي الفل�سطيني، كما اأن الحدود 

االقت�سادية اللينة لن تتمكن اإاّل من اإدامة التبعية 

الإ�سرائيل، ثم تحقيق ازدهار �سخ�سي للبع�ض، واإفقار 

جماعي ل�سائر ال�سكان.

وعلى الرغم من ذلك، فاإن ثمة تجارب تنم�ية 

حتذى بها، بدءاً من دول 
ُ
اأُخرى وملئمة يمكن اأن ي

اأميركا اللتينية، و�س�اًل اإلى دول جن�ب �سرق اآ�سيا، 

هذا من دون ذكر اأمثلة من الج�ار )اإ�سرائيل(. فقد 

�سهدت هذه الدول نم�اً اقت�ساديًا �سريعًا ومطرداً من 

منهجين 
ُ
خلل تخطيط وتدّخل مت�ا�سلين وم
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االقت�سادية''. وقد ال ي�ؤدي هذا الخيار اإلى نم� كبير 

اأو مت�ا�سل، لكن من �ساأنه وقف اأو عك�ض اتجاه دورة 

نك��ض التنمية (de-development) الجارية، كما اأن 

من �ساأن م�سار �سنع القرار التنم�ي بالم�ساركة اأن 

ي�سع اقت�ساداً مزقته الحرب على اأ�سا�ض متين يمّكنه 

من م�اجهة اإكراهات فر�سها احتلل طال اأمده.

وغني عن الق�ل اأن رج�ع ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية عن الني�ليبرالية لن يعني حدوث 

تح�الت �سيا�سية واجتماعية كبرى فح�سب، بل 

يفتر�ض اأي�سًا نقلة حا�سمة في طريقة التفكير 

االقت�سادي الفل�سطيني ب�ساأن ال�سيا�سة العامة، 

وق�س�ر اآليات االأ�س�اق، والحاجة اإلى ت�جيه 

وت�سجيع التراكم الراأ�سمالي الذي يدعم القدرة 

االإنتاجية. ففي �سيناري� كهذا، يجب تدعيم الق�ة 

االقت�سادية الفل�سطينية، كما هي عليه االآن، في 

ز ال�سيا�سة ال�طني، 
ّ
ن�سال، من اأجل ا�ستعادة حي

ولتقلي�ض ال�سيطرة االإ�سرائيلية من خلل اإجراءات 

اقت�سادية اأحادية الطرف اإذا كانت مجدية، والكفاح 

�سد القي�د االإ�سرائيلية من خلل اإجراءات حافة 

الهاوية، ودفع االإ�سرائيليين اإلى نفاد �سبرهم.

والهدف ه� البحث الجدي عن ترتيبات جديدة 

ت�سمح باالنف�سال بالتدريج عن االقت�ساد 

االإ�سرائيلي، حتى ل� كان ال بد من الخ�س�ع لل�سيطرة 

االأمنية واال�ستعمارية االإ�سرائيلية. فالمهم ه� اأاّل 

تخ�سع ال�سيا�سة االقت�سادية الفل�سطينية تحت 

االحتلل لبرنامج تك�ين للدولة منف�سل عن ال�قائع 

�سلَّل بنظرية اقت�سادية خطاأ، وعر�سة  ُ
ال�سيا�سية، وم

للخطر ب�سبب الفراغ الناجم عن ت�سظي الحركة 

ال�طنية الفل�سطينية، بينما المطل�ب ه� عملية بناء 

للدولة تك�ن نتيجًة، بين اأم�ر اأُخرى، لبرنامج 

 علنيًا، ومت�ا�سل ودوؤوب، 
ّ
َقر

ُ
مقاومة اقت�سادية، م

ل على مراحل، االأمر الذي بدوره ي�ستدعي 
ّ

ومف�س

�سيا�سات تجارية ن�سيطة تهدف اإلى تن�يع االأ�س�اق 

التجارية وال�سادرات الفل�سطينية ك��سيلة لتقلي�ض 

االرتهان الطاغي للتجارة مع، اأو عبر الجانب 

االإ�سرائيلي. لكن ال�س�ؤال المطروح ه�: هل فات االأوان 

يا ترى، وهل و�سل تغلغل الفيرو�ض الني�ليبرالي في 

ا ال�سيناري�هات االأُخرى، كالتخلي عن تجربة 
ّ
اأم

تها، وترك حكم 
ّ
ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية برم

المناطق المحتلة الإ�سرائيل، اأو لمجل�ض و�ساية دولية، 

فتبدو بعيدة االحتمال، ذلك باأن ''األعابًا جديدة'' 

كهذه، ت�سكل قطيعة حا�سمة مع خم�سة ع�سر عامًا من 

االإدارة الذاتية تحت االحتلل، ورج�عًا عنها. وحتى 

ل� و�سعنا جانبًا الفائدة ال�سيا�سية من تاأجيل اإنهاء 

ال�سراع اإلى حين ت�سبح م�ازين الق�ة اأقل رجحانًا 

�سد الم�سالح الفل�سطينية، فاإنه يجب عدم تجاهل 

ف�سائلها اال�ستراتيجية الممكنة بالن�سبة اإلى 

االقت�ساد، الأن تغيير ق�اعد اللعبة ربما يح�ل دون 

ت�سمين االنتهاكات الني�ليبرالية الحالية لل�سيا�سة 

ين، في 
َّ
االقت�سادية وللإطار القان�ني الفل�سطيني

ترتيبات ال��سع النهائي، وربما يف�سح وقتًا اأكبر 

العتبار خيارات �سيا�سة اأُخرى �سمن �سياق اأو�سع. 

وحتى ل� َعَنت �سيناري�هات �سيا�سية بديلة كهذه، 

قيام اإدارة ني�ليبرالية مماثلة )اإ�سرائيلية اأو عالمية(، 

فاإنها، مجدداً، قد تنقل النقا�ض ب�ساأن الحيز 

االقت�سادي واال�ستراتيجيا ال�سيا�سية لفل�سطين، اإلى 

ر، منق��ض 
َ
اأر�ض ال�اقع الذي يعانيه �سعب م�ستعم

ال�سيادة، وينا�سل في �سبيل التحرر.

ومع عدم وج�د خيارات كهذه، فاإن من االأ�سلم اأن 

نفتر�ض اأن منظمة التحرير الفل�سطينية، اأو ما تبّقى 

منها، والتي تفتقر اإلى مثل هذه الخيارات، لن تنحني 

وتن�سحب تاركة ال�سعب الفل�سطيني ي�اجه قدره تحت 

االحتلل اإلى اأجل غير م�سمى، كما اأنه من الم�ستبعد 

اأن تتحقق ال�سيناري�هات المذك�رة اأعله. لكن في 

معر�ض احتمال ا�ستمرار ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

كحك�مة غير �سيادية، اأال ت�جد بدائل اقت�سادية 

ت�ستطيع الحك�مة ال�سعي العتمادها في حال اأرادت 

و�سع اأ�سا�ض يمكن البناء عليه لتحقيق ال�سيادة 

واإقامة الدولة؟

واإذا افتر�سنا جداًل اأن ني�ليبرالية ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية �سيجري طرحها جانبًا في الغد، فاإنه 

ر ا�ستراتيجيا مجدية وقادرة على 
ّ
ي�سبح ممكنًا ت�س�

م�اجهة االحت�اء االإ�سرائيلي غير المتنا�سق وتداركه، 

من خلل ما ربما ت�سلح ت�سميته ''المقاومة 
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ج�سم م�ؤ�س�سة �سنع ال�سيا�سة الفل�سطينية وم�ؤيديها 

اإلى حّد جعل ال�سردية البديلة )وفي ال�اقع ال�سردية 

االأ�سلية( الخا�سة بـ ''تحرير االأر�ض واالإن�سان'' 

مجرد اإرث من الما�سي؟

القوة والقبول واالإقناع

من المعروف اأن ا�ستطلعات الراأي الفل�سطينية 

ب�ساأن التط�رات ال�سيا�سية غير م�ث�ق بها، ويجب 

  ومع ذلك، فاإن ا�ستطلعًا 
)52(

تف�سير نتائجها بعناية.

للراأي في االآونة االأخيرة اأظهر اأن اأغلبية كبيرة من 

الفل�سطينيين، في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، م�ؤيدة 

جداً ل�سلم فيا�ض و�سيا�ساته: 82% من الم�ستطَلعين 

يعتقدون اأن �سيا�ساته ''تخدم الم�سلحة الفل�سطينية''، 

و72% منهم يعتبرون ''اأن في ا�ستطاعته اأن يك�ن 

رئي�ض ال�سلطة ال�طنية المقبل''، على الرغم من اأن 

54% من الم�ستطَلعين ال يعتقدون اأن برنامجه 

)53(
الإقامة الدولة �سيحقق هدفه المعلن.

قد تبدو هذه النتائج متناق�سة مع زعمنا اأن 

برنامج ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية ينط�ي على 

ت�سمينات م�سيئة للمجتمع الفل�سطيني وللن�سال في 

�سبيل التحرير، اإاّل اإنها، وبكل تاأكيد، ُتظهر اأن عامة 

النا�ض )في ال�سفة الغربية اأكثر منهم في قطاع غزة( 

ن ت�فير الخدمات العامة واالأمن 
ّ
يعترف�ن بتح�س

الداخلي. كما يبدو اأنها ت�سير اإلى اأنه على الرغم من 

اأن الفل�سطينيين، في معظمهم، ال يعتقدون اأن 

برنامج �سلم فيا�ض �سينجح في تحقيق هدفه، 

فاإنهم ين�سب�ن الم�سكلة لي�ض اإلى البرنامج بحد ذاته، 

بل اإلى التعنت االإ�سرائيلي. وبالتالي، فاإن هذه 

النتائج ربما تعني اأن هذا التاأييد ال يعك�ض اقتناعًا 

كبيراً ب�سحة البرنامج بقدر ما يعك�ض نق�سًا عامًا 

في البدائل، في خ�سم �سقاق �سيا�سي عميق، من دون 

ذكر االعتماد المادي على ما ت�ّفره ال�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية من خدمات ووظائف وبنية تحتية.

ومع اأن هذه النتائج غير حا�سمة، اإاّل اإن من المهم 

اأن ن�سعها في �سياق اأو�سع، ماديًا وتاريخيًا 

واجتماعيًا. وفي البداية، فاإن اأي محاولة لفر�ض 

الهيمنة الني�ليبرالية ال تعتمد على الق�ة فح�سب )بما 

 )agency( بل على ال�كالة  
)54(

في ذلك العنف الرمزي(،

المحلية للقب�ل الن�سيط )اأو التعاون المبا�سر(، وعلى 

مهارة االإقناع اأي�سًا. وباعتراف الجميع، فاإن الحدود 

بين القب�ل الن�سيط واالإقناع والق�ة، ربما يك�ن 

بع�سها مفت�ح على بع�سها االآخر، والنقا�ض التالي ال 

ح اإلى التف�سيرات الممكنة لـ ''التاأييد'' 
ّ
يمكنه اإاّل اأن يلم

الذي تحظى به االأجندة الني�ليبرالية لل�سلطة ال�طنية 

الفل�سطينية داخل المجتمع الفل�سطيني.

ويت�سل القب�ل الن�سيط مبا�سرة بتحقيق ونيل 

المكافاآت، الرمزية اأو المادية، وتتك�ن �سرائح 

المجتمع الفل�سطيني التي ت�افق بن�ساط على االأجندة 

الني�ليبرالية وتدفعها قدمًا، من الم�س�ؤولين في اأعلى 

مراتب ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، ومن قطاع 

المنظمات غير الحك�مية، ومن جزء من الطبقة 

الراأ�سمالية المنتفعة من اإ�سلح القطاع االأمني ومن 

االنتعا�ض االقت�سادي الذي تجيزه اإ�سرائيل في 

ال�سفة الغربية. وت�سمل ال�سريحة االأخيرة قطاع 

الخدمات ذا القيمة العالية، والذي يت�سّكل من 

الم�سارف، و�سركات التاأمين، وقطاع تكن�ل�جيا 

المعل�مات، ومن المطاعم والفنادق والعقارات. وهذه 

المجم�عات كلها، لديها م�سلحة مادية في اإدامة 

ال��سع الراهن ال�سيا�سي.

لة من 
َّ
لقد اأدت المنظمات غير الحك�مية المم�

المانحين الدوليين دوراً مهمًا ب�سكل بارز على هذا 

ال�سعيد. فمنذ اإطلق م�سار اأو�سل�، كانت المنظمات 

غير الحك�مية هي اأول قطاعات المجتمع المدني 

الفل�سطيني التي احت�سنت الني�ليبرالية، ومّثلت 

  علوة على ذلك، 
)55(

و�سيلة نقل لنم�ذجها التنم�ي.

ها المحليين( �سّكلت ــ 
َ
فاإن ''�سناعة التنمية'' )و�سركاء

عن ق�سد اأو من دونه ــ ''ماكينة م�سادة لل�سيا�سة'' 

التي عملت على اإبعاد المجتمع الفل�سطيني عن 

الت�سيي�ض، االأمر الذي اأطال اأمد االحتلل، واأطلق 

الم�سيرة الط�يلة نح� الهيمنة الني�ليبرالية التي 

وجدت تجّليها المحكم في برنامج ال�سلطة ال�طنية 

)56(
الفل�سطينية لبناء الدولة.

ويهدف االإقناع اإلى اإعادة اإنتاج اأيدي�ل�جيا 
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معينة وتاأهيلها اجتماعيًا من خلل تفاعل دينامي 

بين الح�افز المادية من جهة، والراأي العام الذي 

ي�ساهم في ت�سكيله كل من و�سائل االإعلم، 

والم�ؤ�س�سات التعليمية، ومجم�عات التفكير، اأو 

المثقفين، من جهة اأُخرى. فاالإقناع يفعل فعله من 

خلل ح�افز االأج�ر المرتفعة التي ُتدفع في 

القطاعات التي ت�سهد نم�اً، ورواتب ال�ظيفة العامة 

المنتظمة، واأي�سًا من خلل ال�عد بالحراك بالن�سبة 

اإلى خريجي الجامعات، اأو اإلى الذين ياأمل�ن 

باالنتفاع من النم� االقت�سادي.

وال يقت�سر االأمر على اإقناع الطبقة ال��سطى، ذلك 

باأن االأو�ساع الكارثية في قطاع غزة، والمعرو�سة 

كبديل من تجربة ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية، 

متناق�سة مع االزدهار االقت�سادي في رام اللـه، 

كفعل برهان على ثمن المقاومة، وكعامل اإغراء 

ه اإلى جميع الطبقات االجتماعية والمناطق في 
ّ

م�ج

االأرا�سي المحتلة. ف�سيا�سة االإقناع وخطابه، 

ف، 
ّ
بت�سديدهما على البراغماتية واالعتدال والتكي

لي�سا جديدين على المجتمع الفل�سطيني، واإنما 

ربطان عادة بجعل الم�اقف ال�سيا�سية )المتغيرة( 
ُ
ي

لمنظمة التحرير الفل�سطينية تتاأقلم وفق 

قدَّمان بالث�ب 
ُ
  لكنهما عندما ي

)57(
مجتمعها،

الع�سري الذي تطرحه منا�سدة �سلم فيا�ض، فاإنهما 

يحملن مدل�اًل وغاية جديدين الي�م. وفي ال�قت 

نف�سه، فاإن م�سم�ن اإقناع حك�مة ''حما�ض''، في �سّقه 

االقت�سادي على االأقل، م�سابه لذلك، بح�سب ما 

قي وتد�سين فندق فخم 
ّ
ع ت�س�

ّ
ي�حي به افتتاح مجم

]في قطاع غزة[. ومع ذلك، تجدر الملحظة اإلى اأن 
قد في �سنة 2009، 

ُ
حركة ''فتح''، في م�ؤتمرها الذي ع

وفي االجتماعات اللحقة لقيادتها، امتنعت من 

اإقرار برنامج بناء الدولة ر�سميًا، على الرغم من 

ذلت لحّثها على ذلك. ومع اأن مناورة 
ُ
الجه�د التي ب

فيا�ض ال�سيا�سية، واالرتياب من طم�حه ال�سيا�سي، 

ربما يف�سران هذه الممانعة، اإاّل اإنها قد ت�ؤ�سر اأي�سًا 

اإلى وج�د عدم ا�ستعداد للخ�س�ع لت�سمينات 

االنعطافة الني�ليبرالية كافة.

ونحن كاقت�ساديين، ندرك اأهمية الدور الذي 

ي�ؤديه االقت�ساد ب�سفته فرعًا من فروع المعرفة، 

وكذلك االقت�سادي�ن الفل�سطيني�ن كممثلين عن هذه 

المهنة، في مرحلة ما بعد اأو�سل� ــ واإن كنا نعترف 

  فقد 
)58(

باأن �سلطتهم الفعلية هي اأقل مما يعتقدون.

�ساهم االقت�سادي�ن، من خلل ن�سر المعرفة 

االقت�سادية في الجامعات، وفي مجم�عات التفكير، 

وال�زارات، والمنظمات الدولية، وب�س�رة مجزية لهم 

غالبًا، في تر�سيخ الهيمنة الني�ليبرالية. وبقدر ما 

ت�س�ء االأو�ساع ال�سيا�سية الميدانية، بقدر ما تك�ن 

مخططاتهم/برامجهم )blueprints( منف�سلة عن هذه 

ت 
ّ
  بيد اأن من يتهمهم بجهل الحقائق يف�

)59(
ال�قائع.

المق�سد، الأنهم اختاروا عن وعي عدم عر�سها كي ال 

ب�ا ''المحت�ى العلمي'' لتحليلهم االقت�سادي.
ّ
ذو

ُ
ي

وتتجلى مح�سلة هذا التحليل في معتقدات �سعبية 

م�ستجدة ت�ساوي بين التجارة الحرة والحرية، وبين 

تمّلك منزل وبناء الدولة، وبين م�سرف مركزي 

م�ستقل واال�ستقلل ال�سيا�سي. وبالتالي، ال مفر من 

د هذا التحليل الجانب االإ�سرائيلي بمادة 
ّ
اأن يزو

تمّكنه من ك�سب الدعم الدولي ــ والفل�سطيني ــ 

ال�ستراتيجيا ال�سلم االقت�سادي، وفي ال�قت ذاته، اأن 

د القيادة الفكرية بما يلزم لتعزيز الم�سروع 
ّ
يزو

لة المجتمع الفل�سطيني، 
َ
ر
ْ
ال�سيا�سي بامتياز لني� ــ َلب

ومن ثم، للتخلي فعليًا عن تحريره. وتتجلى �سخرية 

الم�قف في اأن الدبل�ما�سيين االإ�سرائيليين ي�زع�ن 

في المحافل الدولية، تقارير فل�سطينية تعر�ض 

�سيرورة المعجزة االقت�سادية الحالية في ال�سفة 

الغربية، دعمًا للمزاعم االإ�سرائيلية ب�ساأن نجاحات 

ال�سلم االقت�سادي.

وعلى حد ق�ل كارل مارك�ض ي�مًا، فاإن ''�سلح 

النقد ال ي�ستطيع، طبعًا، اأن يحل محل نقد ال�سلح، 

فالق�ة المادية يجب اأن تطيحها ق�ة مادية اأُخرى؛ 

لكن النظرية ت�سبح ق�ة مادية اإذا ما ا�ستح�ذت على 

  وعندما نتاأمل في هذا الق�ل، يظهر 
)60(

الجماهير.''

لنا اأن من ال�سروري تفكيك النظرية والق�ات المادية 

التي تدعم برنامج ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية 

الإقامة الدولة، كي ت�ساهم نظرية اأُخرى �سديدة وذات 

n .''معنى في ''تحرير االأر�ض واالإن�سان
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