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مقاالت

عالء الترتير*
نحو رؤية تنموية فلسطينية**
تناقش هذه املقالة أثر املساعدات الدولية يف التنمية الفلسطينية ،وتؤطر تأثيرها
يف أربع جمموعات ومدارس فكرية ،وتطرح جمموعة من األفكار بشأن ضرورة
فهم العملية التنموية كأداة للمقاومة والتحرر ،وتعرض بعض املؤشرات الواجب
توافرها لعملية تنموية بديلة .كما حتاجج ،وبشكل مقتضب ،بأن أنموذج االقتصاد
ال جدي ًا إذا أردنا اقتصاد ًا يحررنا ،وليس اقتصاد ًا حر ًا يستعبدنا.
املقاوم يقدم بدي ً

ّ
مل

اجلميع احلديث عن املساعدات
الدولية وأثرها وعدم فاعليتها،
إ ّ
ال إن هذه املساعدات ال تزال الشبح
الذي يفرض نفسه علينا من أجل دراسته
ووضعه يف مقترب سياسي ،ذلك بأن
جميع املؤشرات املتوفرة تدل على أننا
سنواجه مزيداً من األموال الضائعة
ومزيداً من الفشل يف تع ّلم العبر من
األعوام العشرين املاضية ،بل إننا سنمعن
ال إعادة
يف تسطير قصة فشل جديد (مث ً
إعمار قطاع غزة) .وهذا الفشل اإلضايف
يح ّتم إضعاف ًا إضافي ًا للحركة الوطنية
الفلسطينية وللنضال من أجل التحرر
ومواجهة سلب اإلنسان الفلسطيني حقه
يف التنمية واالنعتاق كحق إنساين أساسي
كفله القانون الدويل واملعاهدات وخمتلف
املواثيق الدولية.

هذه املساعدات الدولية وصلت إىل
 24,6مليار دوالر أميركي منذ تأسيس
السلطة الفلسطينية يف سنة  ،1993وفق
إحصاءات منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية ( .1)OECDوتضاعف حجم
املساعدات الدولية  17ضعف ًا تقريب ًا بين
سن َتي  1993و ،2009وجتاوز الدعم املايل
الذي ُقدم يف الفترة الف ّياضية (نسبة إىل
رئيس احلكومة السابق للسلطة الفلسطينية
* مدير برامج "الشبكة :شبكة السياسات الفلسطينية"،
وباحث أكاديمي يف جامعة لندن لالقتصاد والعلوم
السياسية ( ،)LSEاململكة املتحدة.
** ُقدمت نسخة من هذه املقالة يف املؤتمر السنوي
العشرون لـ "مؤسسة مواطن  /املؤسسة الفلسطينية لدراسة
الديمقراطية" ،بعنوان" :االقتصاد السياسي الفلسطيني
حتت االحتالل :حماور يف أزمة مستمرة" ،يف  27أيلول /
سبتمبر  ،2014يف رام الله ،فلسطين.

062

جملة الدراسات الفلسطينية 105

شتاء 2016

سالم فياض) بين سن َتي  2007و2012
ما كان قد تم تقديمه خالل الفترة 1994ـ
 .2005ومنذ سنة  2004حتى اليوم،
بلغت نسبة الدعم اخلارجي ما بين %24
و %42من الناجت احمللي اإلجمايل ،ووصل
متوسط الدعم املايل السنوي للفرد الواحد
إىل  530دوالراً أميركي ًا تقريب ًا ،األمر الذي
وضع الفلسطينيين يف أوائل قائمة املتلقين
للمساعدات على مستوى العامل.
لكن املؤشرات التنموية ـ االقتصادية
تشير إىل فشل هذه األموال يف إحداث
أي تغيير هيكلي بنيوي يب ّين املسببات
السياسية حلالة الال ـ تنمية التي حتدثت
عنها وأسست لها الباحثة األكاديمية
سارة روي .ولن أتوسع يف اإلحصاءات
التي تمثل مشكلة يف األساس ألنها تغ ّيب
فهم األمور ضمن ُأطر االقتصاد السياسي،
لكن ثمة رقم واحد ربما ُيجمل العملية
الالتنموية يف األرض احملتلة .فقد تغ ّنت
الف ّياضية وشخوصها بأنها زادت عدد
العائالت املتلقية للمساعدات االجتماعية
من  30,000عائلة إىل  100,000عائلة،
واعتبرت هذا األمر نصراً ملنظومة التنمية.
وإذا ما كان هذا نصراً ،فالنتيجة هي أن
العملية التنموية يف األرض احملتلة خلقت
"فقراء جدداً" .فهذا الرقم يدل على أن الفقراء
ليسوا هم األولوية بالنسبة إىل العملية
التنموية ،ذلك بأن النيوليبرالية االقتصادية
تفترض أن النمو االقتصادي الكلي سيصل
إىل الفقراء بشكل أوتوماتيكي ،مثلما
يحاجج خبراء البنك الدويل وصندوق النقد
الدويل والسلطة الفلسطينية ،لكن التاريخ
والتجارب السابقة واملعطيات احلالية من
العامل النامي تشير إىل خالف ذلك تمام ًا.
فشل املساعدات الدولية هذا ُيعزى إىل
أسباب عدة ،من ضمنها :اإلطار االقتصادي

العام الذي رسمه وحدده اتفاق أوسلو؛
اإلطار العام الذي تب ّناه البنك الدويل يف
سنة  ،1993واملكتوب يف ستة جملدات
حتت عنوان "االستثمار يف السالم" (والذي
ال يزال يحكم منظومة العملية التنموية
حتى اليوم على الرغم من اعتراف ،حتى َمن
صممه ،بأنه مل يعد صاحل ًا لالستخدام)؛
ّ
نهج "عوائد السالم" والسالم االقتصادي
الذي تب ّنته السلطات املتعددة؛ النهج
النيوليبرايل واألجندة التي تب ّناها الفاعلون
الرسميون يف العملية التنموية كلها؛ فشل
الالعبين الرئيسين يف عنونة تبعات حلقات
الال ـ تنمية.
وبالتايل ،فإن األسئلة الصحيحة مل
ُتسأل على مر السنين ،مثل :ما معنى أن
يكون االقتصاد حتت احتالل عسكري يف
ظل شرط استعماري كولونيايل إحاليل؟
وكيف تتمثل السيطرة االقتصادية
املستعمر؟ ويف ظل حالة
للمستعمر على
ِ
َ
من التفتت اجلغرايف والسياسي احلاد،
هل من املمكن حتويل اقتصاد املعازل
والبانتوستانات إىل اقتصاد وطني
متكامل؟ وهل يمكن أن حتقق هذه
املساعدات كلها أي شيء يف ظل غياب
السيادة السياسية؟
هذه األمثلة من األسئلة عادة ما يتم
إهمالها ،وإذا ما استمر هذا الوضع فإن
حالة الال ـ تنمية لن تتغير.
عالوة على ذلك ،فإن العديد من احلقائق
ال ال
يتم إهماله أيض ًا ،فاملانحون مث ً
يكترثون لوصول اخلسائر االقتصادية
بسبب االحتالل يف سنة  2010إىل 7
مليارات دوالر تقريب ًا ،وهي تعادل %85
تقريب ًا من الناجت احمللي اإلجمايل 2.كذلك،
وفق ًا لتقارير مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية (األونكتاد) ،فإن  38ـ %45
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تقريب ًا ،من كل سنت ُيصرف يف األرض
احملتلة ،يذهب إىل االقتصاد اإلسرائيلي
3
جراء حالة االعتماد واالحتواء الالمتكافئ.
ّ
كما أشار تقرير آخر لـ "األونكتاد" إىل أن
الواردات التي ُأنتجت يف دولة ثالثة ،ثم
ُأعيد تصديرها إىل األرض احملتلة كأنها
ُأنتجت يف إسرائيل ،تتسبب بخسائر سنوية
ُتق ّدر بـ  480مليون دوالر ،أي ما نسبته
 %25من العوائد العامة ،و %10خسارة يف
الناجت احمللي اإلجمايل ،و 30,000وظيفة
4
سنوي ًا.
يعن شيئ ًا للفاعلين الرئيسيين
كل هذا مل ِ
يف عملية التنمية الفلسطينية ،كاملؤسسات
ال .ففي مقابالت أجريتها
املالية الدولية ،مث ً
أنا وزميلي جيريمي وايلدمان من جامعة
إكستر مع العديد من الفاعلين يف صناعة
التمويل والتنمية فوجئنا بتصريح ألحد
أهم أقطاب املؤسسات املالية الدولية
فحواه أن "الفلسطينيين طموحون جداً،
وحالهم أفضل كثيراً من أحوال دول العامل
النامي ،وخصوص ًا يف أفريقيا ،وبالتايل
فإن املساعدات الدولية ف ّعالة ".واعتبر
أحد املتحكمين الرئيسيين اآلخرين يف
العملية التنموية ،أن "فلسطين ونهجها
التنموي قصة جناح ،وهي جاهزة تمام ًا
لتصدير نموذجها إىل دول العامل العربي
اجلديد ".ويف ظل حالة الفشل هذه ،فإن
الالعبين األساسيين يف العملية التنموية ال
يزالون يعتقدون أنها قصة جناح يمكن أن
يكتف املانحون بتصدير نموذج
ُتروى؛ ومل
ِ
املساعدات الفلسطيني إىل العامل العربي
اجلديد ،بل جرى التعاقد مع رئيس احلكومة
السابق سالم فياض عن طريق البنك
الدويل لإلشراف على عملية إعادة الهيكلة
واحلوكمة لالقتصاد اليمني واملساعدات
الدولية التي تأتيها.

مقاالت
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أربع مدارس فكرية لفهم
6
أثر املساعدات الدولية
بناء على ما ُذكر ،ليس غريب ًا ،إذاً،
أن يكون هناك توافق عام يف األدبيات
املنشورة على أن املساعدات الدولية خذلت
الشعب الفلسطيني .ومع ذلك ،فإن اخلالف
يتعلق بأسباب فشل هذه املساعدات.
وحتاجج هذه املقالة بأن تفسير أثر
املساعدات الدولية يمكن أن ُيصنف يف
أربعة مذاهب أو جمموعات فكرية:
ـ يمكن تسمية املذهب األول باملذهب
"الذرائعي" ،وهو يرى أن أساسيات خطة
االستثمار يف السالم سليمة ،وأنه يجب
احملافظة على هذا النموذج ،إ ّ
ال إنه،
وببساطة ،يحتاج إىل تطبيق أفضل .وتميل
اجملموعة القائلة بهذا املذهب إىل جتميل
طبيعة االحتالل اإلسرائيلي واالستعمار
االستيطاين للدولة اإلسرائيلية ،ملقية بكثير
من اللوم أيض ًا على السلطة الفلسطينية
بسبب إخفاق املساعدات الدولية يف حتقيق
النتائج .وتشمل هذه اجملموعة باحثين
يف البنك الدويل ،وصندوق النقد الدويل،
والعديد من الوكاالت احلكومية املانحة.
ـ اجملموعة الثانية ،هي جمموعة
"الذرائعيين الناقدين" ،وهي تركز على
االحتالل باعتباره العقبة الرئيسية يف
طريق السالم والتنمية .ومع ذلك ،فإن
هذه اجملموعة تؤمن إيمان ًا ذرائعي ًا بقدرة
السياسات على إحداث التغيير اإليجابي،
وتتفق مع الذرائعيين على فحوى السياسات
وطبيعتها وأولويتها.
ـ اجملموعة الثالثة تضم "منتقدي
نموذج أوسلو" ،وكثيرون منهم يؤكدون
أن نظام املساعدات الدولية يف حد
مصمم
ذاته هو جزء من االحتالل ،ألنه
َّ
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ليقوض التنمية الفلسطينية ويعزز
ّ
االحتالل اإلسرائيلي ويدعمه .وبالنسبة
إىل املنتقدين ،فإن التنمية ليست السياسة
املالئمة التي يتعين تطبيقها ،وإنما يجب
مقاومة الهيمنة ،ألن الغرض اخملفي من
وراء املساعدات "اإلنمائية" يف احلالة
الفلسطينية ،إنما يرمي إىل تعزيز االحتالل.
ـ اجملموعة الرابعة ال ُيلتفت إليها
غالب ًا عند حتليل تأثير املساعدات الدولية،
وهي جمموعة "املستعمرين اجلدد" الذين
يؤمنون بنجاح املساعدات ،وال سيما
يف الضفة الغربية ،حيث جرى تسكين
حدة املقاومة الفلسطينية لالحتالل
اإلسرائيلي إىل حد كبير ،بينما حتققت
أهداف السياسة اإلسرائيلية بدرجة كبيرة.
ولهذه اجملوعة نفوذ كبير ،وخصوص ًا يف
الواليات املتحدة ،حيث ُيثبت هذا النفوذ
فاعليته يف االصطفاف إىل جانب مصالح
احلكومة اإلسرائيلية ورسم مالمح سياسة
املساعدات األميركية جتاه الفلسطينيين.
فعلى سبيل املثال ،ما انفكت منظمات،
7
مثل معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى،
تدعو ـ منذ ثمانينيات القرن املاضي على
األقل ـ إىل اتباع نهج يف املعونة يوفر
احلوافز االقتصادية للفلسطينيين يف مقابل
يوضح تقرير
تخليهم عن حقوقهم .كما
ّ
صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس يف
حزيران  /يونيو  8،2012وآخر يف صيف
سنة  9،2014أن املساعدات املقدمة إىل
الفلسطينيين هدفت على مر السنين إىل دعم
ثالث أولويات أميركية رئيسية على األقل
يف جمال السياسات :مكافحة اإلرهاب
ضد إسرائيل؛ تشجيع التعايش الفلسطيني
السلمي مع إسرائيل ،مترافق ًا مع إعداد
الفلسطينيين للحكم الذاتي؛ تلبية احلاجات
اإلنسانية للحيلولة دون تفاقم حالة عدم

االستقرار .وكلمة "التنمية" ال ترد يف أدبيات
"املستعمرين اجلدد" ،وبالتايل إذا ما ح ّللنا
أثر املساعدات الدولية للفلسطينيين من
وجهة نظر االستعمارية اجلديدة ،فإنها قد
ال تكون فاشلة على اإلطالق ،بل قد تكون
يف الواقع حققت جناح ًا باهراً.

التنمية أداة للمقاومة والتحرر
يف ظل العيش حتت وضع
استعماري ـ كولونيايل ثمة ضرورة
إذاً الستئناف االشتباك املتواصل،
بمعناه الواسع والشامل ،مع االحتالل
العسكري اإلسرائيلي .وحتاجج هذه املقالة
بأن الوضع هو احتاليل استعماري،
ولذا فإن التنمية يجب أن تكون على هذا
الشكل .فالكلمة السحرية للتنمية يف الوقت
احلايل هي "االشتباك" .فالتنمية ليست
"بناء املؤسسات" ،و"احلوكمة الرشيدة"،
و"الدمقرطة" ،و"النيوليبرالية"" ،والنمو
االقتصادي" ،و"الواقعية االقتصادية"،
و"السالم االقتصادي" ،و"عوائد السالم"،
بل هي املقاومة واحلرية والتحرر ،وهذه
ليست شعارات وكالم ًا فارغ ًا من حمتواه
وغير واقعي وحامل ًا ،كما ي ّدعي مندوبو
املؤسسات املالية الدولية أو قيادات السلطة
الفلسطينية .ويف ظل العيش حتت شرط
كولونيايل استعماري ،فإن التنمية ال تعني
إ ّ
ال االشتباك ،وخصوص ًا االشتباك من أجل
األرض لزرعها وفالحتها واسترجاعها
10
كمدخل أول للتنمية وعمليتها املستدامة،
لكن هذا يتطلب تغيير اخلطاب والسرد قبل
أي شيء من أجل تغيير الفعل .فخطاب
قيادات السلطة الفلسطينية ـ كما يتضح
جلي ًا يف اجتماعات املانحين ـ أقرب إىل
االستجداء والتوسل .وإذا مل يتغير هذا
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اخلطاب ليتب ّنى منظومة االشتباك من أجل
نيل احلق يف التنمية والتحرر ،فإن األفعال
لن تتغير على أرض الواقع وال أحوال
التنمية.
كذلك فإن التنمية هي طبع ًا عملية طويلة
األمد ،وهي ،كأي عملية ،تتطلب قيادة
تمثيلية ،وشرعية لهذه القيادة .فالتنمية
عملية سياسية بامتياز ،وليست عملية
تكنوقراطية أو تقنية كما يفهمها الفاعلون
يف "صناعة التنمية" منذ أوسلو .فمن دون
قيادة شرعية ،ويف ظل أزمة ـ بل فجوة ـ
الشرعية ،لن تتبلور عملية تنمية مستدامة.
إن ما يحدث هو جتذّر أكبر لصناعة التنمية
بديناميتها احلالية التي تستفيد منها
إسرائيل واحتاللها وجمتمع املانحين
والنخب الفلسطينية الطفيلية .وبالتايل ،فإن
ما ُيخلق على أرض الواقع هو عملية تبعية
واعتمادية .ففجوة الشرعية وغياب القيادة
التمثيلية ال يعنيان تقهقراً وانحداراً إضافي ًا
للمشروع الوطني الفلسطيني فحسب،
بل للتخطيط والتفكير التنموي التحرري
أيض ًا .وهذه الفجوة يف الشرعية السياسية
والهوة ما بين
ال تخلق وجتذّر املسافة
ّ
الناس والقيادة فقط ،بل إن الناس أيض ًا ال
يشعرون أو يلمسون ملكيتهم لهذه العملية
التنموية .ومن دون ملكية الناس لعمليتهم
التنموية ،ومن دون أن يكونوا يف كرسي
القيادة ليضمنوا الكرامة يف األساس يف
هذه العملية التنموية ،فإن التنمية ستكون
بعيدة املنال ،واملطلوب بالتايل هو إعادة
االعتبار إىل اجلماهير.
عما سبق ،فإن التنمية كمفهوم
فض ً
ال ّ
حترري ومقاوم تتعارض جوهري ًا مع
التحوالت السلطوية القمعية يف قطاع غزة
والضفة الغربية ،وخصوص ًا فيما يتعلق
بالتعاون األمني مع إسرائيل 11.فهدف
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التنمية هو إحداث تغيير هيكلي يف احلياة،
وليس حتسينها آني ًا فقط .وبالتايل ،يف ظل
العيش يف قانون الطوارئ ،ويف ظل غياب
املساءلة وجتذّر الفساد البنيوي يف هيكلية
السلطة الفلسطينية ،بل مع وجود سلطة أكثر
قمع ًا ،فال جمال للحديث عن التنمية ،ألنها
يف جوهرها يجب أن تعني احلرية والتحرر.
وعليه ،ثمة مؤشرات ومتطلبات يجب
توافرها للبدء يف عملية تنموية بديلة
تعنون إخفاقات العقدين املاضيين.
يف البدء ،على احملتج واملعارض أن
يقدما برناجم ًا إيجابي ًا ال يعتمد على نقد
املوجود فقط ـ على أهميته ـ بل يقدم
البرنامج البديل بإيجابية .فطبيعتنا
البشرية تؤشر إىل أننا نتفاعل أكثر مع ما
مما هو سلبي .ويف هذا
هو إيجابي وننفر ّ
الصدد ،أود اإلشارة إىل أن كثيرين ي ّدعون
ويحاججون بغياب النموذج البديل ،لكن
هذا غير صحيح ،ألن العديد من املبادرات
ومؤسسات الفكر الفلسطينية كـ "الشبكة:
شبكة السياسات الفلسطينية" ،ومركز
دراسات التنمية يف جامعة بير زيت ،ومركز
بيسان ،واملرصد ،وغيرها ،تع ّبر عن هذا
ملحة
البديل ،غير أنه ال يزال هنالك حاجة ّ
إىل تأطير جميع هذه احملاوالت املتفرقة
يف بوتقة واحدة ذات برنامج واضح،
تذيب احملددات املؤسساتية كلها ،وتؤسس
لنموذج عملي بديل.
ملحة إىل تب ّني
كذلك ،ثمة حاجة ّ
سياسات اقتصادية ـ تنموية منحازة إىل
الفقراء ،ال إىل القطاع اخلاص من أجل
تعظيم أرباحه فقط ،ذلك بأن هذا القطاع،
وخصوص ًا يف جمال الشركات الكبيرة،
يتشابك يف شبكة معقدة من االعتمادية
والترابط واالنتفاع االقتصادي مع
الشركات اإلسرائيلية .فعندما تصل نسبة
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الفقر بناء على معدالت الدخل إىل %50
تقريب ًا ،وبعض التقارير يشير إىل أن نسبة
الفقر يف غزة وصلت إىل  %90تقريب ًا بعد
العدوان اإلسرائيلي يف صيف سنة ،2014
فمن الواجب التساؤل :متى سيصبح الفقراء
يف جوهر العملية التنموية ومركزها وليس
على هامشها؟ فالقطاع اخلاص الفلسطيني
ال فحسب ـ بالعمل
مطالب ـ فع ً
ال وليس قو ً
من أجل حتقيق األهداف الوطنية وليس
األرباح فقط .وال أحاجج هنا بأن الريادية
غير مطلوبة للتنمية ،بل العكس تمام ًا،
لكن املطلوب هو حماسبة شعبية للقطاع
اخلاص الفلسطيني ولعالقاته التجارية
املتجذرة مع القطاع اخلاص اإلسرائيلي يف
ظل حالة االعتمادية املفروضة.
إن قائمة املتطلبات واملؤشرات لعملية
تنموية بديلة تطول ،لكنها تتطلب يف
جوهرها قيادة شرعية يف عيون الشعب
الفلسطيني كله ،وممثلة له ،وتخضع
حملاسبته ،وليس حملاسبة املمولين .وهذه
العملية التنموية البديلة تتطلب أيض ًا
مؤسسات جمتمع مدين قاعدية فاعلة
تستجيب لتطلعات اجلماهير وليس لشروط
املانحين أو التنافس على أموالهم ،وتتحدى
إطار التحوالت التي خلقتها العملية السلمية
ألوسلو وتسويتها السياسية .فهذه العملية
تبوؤ النقابات واألحزاب (املهترئة
تتطلب ّ
حالي ًا من أقصى يمينها إىل أقصى يسارها)
ساحات النضال .ومن املطلوب أيض ًا أخذ
خطوات صارمة وأكثر جرأة ـ تصل إىل حد
الطرد ـ مع أولئك املمولين الذين ُيحدثون
الضرر األكبر ليس فقط يف منظومة التنمية،
بل أيض ًا يف األروقة السياسية الداخلية
الفلسطينية كالوكالة األميركية للتنمية
الدولية .ومن دون خطوات من هذا القبيل أو
مؤشرات كهذه ،يكون من غير اجملدي توقّع

حدوث أي تغيير جوهري على أرض الواقع.

االقتصاد املقاوم كبديل حقيقي
أما بالنسبة إىل أنموذج االقتصاد
ّ
املقاوم ،فقد ُكتب كثير يف هذا املوضوع
ال عن
منذ الثمانينيات حتى يومنا هذا ،فض ً
مساهمات اجليل اجلديد الذي يرى أهمية
هذا األنموذج ،مع تأكيد احلاجة إىل مزيد
نعرف
من التطوير والعمالنية .لكن كيف ّ
االقتصاد املقاوم من منظور تنموي؟ وكيف
نقارن االقتصاد املقاوم بـ "النيوليبرالية"
ال ،وندرس مدى تأثير هذا الفهم يف
مث ً
صناعة التنمية واملساعدات؟ وما هي
املتطلبات الضرورية لتطبيق هذا األنموذج؟
االقتصاد املقاوم من منظور تنموي
هو عملية تراكمية تكاملية اقتصادية ـ
اجتماعية ـ سياسية ،تسعى يف األساس
لتحرير اإلنسان من حالة التبعية وامتهان
وتوجهه نحو االنعتاق
الكرامة اإلنسانية،
ّ
واحلرية ،من خالل حتريره من حالة الفقر
والالمساواة ،واالضطهاد واخلوف ،وتمكينه
يف أرضه وتوسيع خياراته وإمكاناته
وقدراته ،بحيث تصل إىل ضمان شعوره
بالسعادة أيض ًا .فهذا األنموذج يضم اجلميع
ويتسع للشرائح االجتماعية كلها ،ويرفض
ِ
املستعمرة،
الوحدة االقتصادية مع القوة
ويرفض ديمومة االحتواء الالمتكافئ.
فبمزيد من التعاون والتفكير اخلالق ،يمكن
إرساء األسس القتصاد تقدمي مستدام،
وهذه العملية تبدأ أساس ًا بفهم االقتصاد
على أنه أكثر من عمليات مالية ألجل الربح.
بكلمات ُأخرى ،إن كان "النهج
النيوليبرايل" أنموذج ًا فوقي ًا يعمل بشكل
عمودي من األعلى إىل األسفل ،فاالقتصاد
املقاوم أنموذج يعمل من األسفل إىل األعلى،

نحو رؤية تنموية فلسطينية

ويضم اجلميع" .النيوليبرالية" وأنموذجها
يرفضان ،وال يرغبان يف االحتكاك مع
قوة االحتالل ،بل على العكس يتعاونان
معها ويديمانها" .النيوليبرالية" وأنموذجها
وإن كانا ظاهرة حملية ،إ ّ
مموالن
ال إنهما ّ
ومدعومان خارجي ًا ،لكن االقتصاد املقاوم
جمبول برحم احلياة الفلسطينية ،وال
أحاول هنا إدخال بعض الرومانسية إىل
املاضي .إن كان تركيز "النيوليبرالية" على
املؤسسات وبنائها ،فالبديل املقاوم يركز
على اإلنسان كمحور للتنمية .وإذا كانت
"النيوليبرالية" ترتكز على املعايير الدولية
واحلوكمة الرشيدة ،فاالقتصاد املقاوم
يتمحور حول احلقوق والنضال الوطني.
"النيوليبرالية" تركز على الفردانية ،لكن
االقتصاد املقاوم يركز على العمل اجلمعي.
واالقتصاد املقاوم ليس فقط أنموذج ًا
يحارب ويواجه السيطرة االقتصادية
اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني،
بل يجب أن يكون جريئ ًا من أجل عنونة
األخطاء يف إطار النقد والنقد الذاتي.
ويف هذا الصدد ،فإن احلركات الشبابية
التي نشأت بعد "الثورات العربية  /الربيع
جتمع "فلسطينيون
العربي" ،وخصوص ًا
ّ
من أجل الكرامة" ،أدركت أهمية هذا
البديل ،وحاججت بوجود بديل اقتصادي
لألنموذج النيبوليبرايل القائم حالي ًا،
وع ّبرت عن حماججتها يف إحدى بياناتها
على النحو التايل" :أكيد يف بديل ،البديل
مقاومة اقتصادية حتقق إعادة توزيع
املصادر وعدالة اجتماعية وكرامة للشعب
الفلسطيني .هذا مش شعار على فكرة! أهم
اخلطوات البديلة إنو نبلش املقاطعة الكاملة
للبضائع اإلسرائيلية .ثاين إشي نرفض
التعامل مع اتفاقية باريس ومطالبة
السلطة إعالن ذلك بصراحة .ثالث ًا ،وضع
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ضرائب عالية على البضائع املستوردة
حلماية منتجاتنا ومزروعاتنا الوطنية.
رابع ًا الذهاب لألرض الفلسطينية يف
املناطق املسماة ج والتي تشكل %60
من أرض الضفة لوحدها ونعمل فيها مع
بعض ونزرعها .خامس ًا إقامة تعاونيات
زراعية لسد االحتياجات احمللية ،ويف كثير
أفكار ممكن يقدموها عقول اقتصاديين
فلسطينيين بس يكون يف إرادة سياسية
12
لتطبيق املقترحات والتحرر من التبعية".
لكن حتقيق الرؤية البديلة يشمل
متطلبات من ضمنها :إعادة خلق صناعة
املساعدات؛ إعادة تعريف التنمية
مفاهيمي ًا؛ االستفادة من النماذج احمللية
ال من استيراد
وإعطاؤها األولوية بد ً
نماذج من اخلارج مع حمدداتها؛ مقاومة
قوة االحتالل واالشتباك معها كأسلوب
تنموي أيض ًا يعمل على توطين االقتصاد
والعملية التنموية على غرار توطين
املقاومة؛ أخيراً ،مقاومة أي سلطة قمعية
فلسطينية .وهذا كله ينعكس على صناعة
املساعدات التي تعتبر العملية التنموية
كعملية تكنوقراطية غير سياسية وحيادية.
فالنموذج البديل يراعي تباينات القوة بين
ِ
واملستعمر ،وهذا يقتضي التحول
املستعمر
َ
من اقتصاد سوق حرة إىل أنموذج يرتكز
على الناس ،ويكون تشاركي ًا ـ ديمقراطي ًا ـ
تقدمي ًا ،ويعتمد على استراتيجيات الصمود.
فالرؤية االقتصادية يجب أن تكون يف
صلب البرنامج السياسي وبرنامج النضال
التحرري ،وأن تكون رؤية مستجيبة
لتطلعات اجلماهير وليست ملصالح النخب
املنتفعة على حساب موارد اجلماهير
وحقوقها اجلمعية.
يف النهاية ،ثمة حاجة ماسة إىل التفكير
جدي ًا يف تطبيق نموذج تنموي بديل يراعي
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خصوصية احلالة الفلسطينية وتم ّيزها،
وال يقبل بالوصفات الدولية اجلاهزة من
املؤسسات املالية الدولية ،أو من جمتمع
املانحين ووصفاتهم السياساتية .هذا ليس
من باب الرفض ألجل الرفض ،وإنما ألنها
فشلت على مدار عشرين عام ًا يف فلسطين،
وفشلت وتفشل يف بقاع ُأخرى من األرض
ال .لكن هذا
يف خلق عامل أفضل وأكثر عد ً
النموذج البديل لن يكون جاهزاً ،بل إن
هناك حاجة إىل حوار سياسي ـ اقتصادي ـ
اجتماعي ـ تنموي يبدأ من الصفر السياسي،

أي يبحث يف القضايا األساسية ،كالتمثيل
والشرعية ،ثم يتب ّنى قرارات اقتصادية
شجاعة تتوافق مع فكر مقاوم غير مساوم
أو مهادن .وهذه التغييرات اجلذرية يف
صناعة القرار الفلسطيني حتتاج إىل إدراك
قوي أن القيادة الفلسطينية احلالية ليست
قادرة ،وعلى األغلب ،ال تريد التغيير ،وأن
هناك حاجة إىل خطة وبرنامج جديدين.
فإذا مل يضمن الفلسطينيون أنفسهم الكرامة
يف منظومة املساعدات ،فإن أحداً لن
يضمنها لهم.
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