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  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 االتغلب على ااالتكاليیة٬، ووبناء ااقتصادٍد مقاوومم
 

ااقتصادٍد مقاوومم ووبناءاالتغلب على ااالتكاليیة٬،   
ورر٬، ووسامر عبد االنوررعالء االترتيیر٬، سامم بحّ هھ كتب  
٢۲٠۰١۱٢۲ فبرراايیرر/ شباطط  

 

عامةلمحة   
 

Economic  Palestine’sمهھمة نشرهھھھا مؤخًراا بعنواانن " ٬، في مقالةٍ سامم بحورر مستشارر االشبكة لشؤوونن االسيیاساتت في رراامم هللا٬، كشفَ 

Hallucination٬، االتمثيیليیةَ االتي يیؤدديیهھا االمانحونن االغربيیونن وواالسلطة االفلسطيینيیة للتغطيیة على ااالنهھيیاررفلسطيیني " [هھھھذيیانن ااقتصادديي[ 

االحتمي القتصادد ااألررضض االمحتلة بعد عقودد من ااالحتاللل االعسكريي ااإلسراائيیلي. وويیقولل بحورر إإنن االمقارربة االمشتركة االمتبعة لدىى االمانحيین 

وواالسلطة االفلسطيینيیة تضع معوقاتت ررئيیسيیة في ططريیق االحريیة وونيیل االحقوقق٬، وويیخلُص إإلى أأنهھ "قد آآنن ااألوواانن التباعع نموذذجٍج ااقتصادديي جديید٬، 

ووااالستداامة." فما هھھھو شكل هھھھذاا االنموذذجج ااالقتصادديي ووكيیف يیتسنى  لتضامنٍم على االعداالِة ااالقتصادديیة وواالرفاهه ااالجتماعي وواانموذذجٍج قائ

ستشارر االشبكة م يیم االسعي نحو تقريیر االمصيیر؟ يینضمللفلسطيینيیيین االقاططنيین في ظظل ااالحتاللل االتحولل من االوااقع االرااهھھھن االقاتم إإلى ااقتصادٍد يیستد

لمناقشة هھھھذيین االسؤااليین ووتحريي االبداائل  سامر عبد االنوررإإلى بحورر ووإإلى مستشارر االشبكة لشؤوونن االسيیاسيیاتت  عالء االترتيیر اتتلشؤوونن االسيیاسيی

االمتاحة.  

 
 

االمطلوبب: أأددووااتت للتعريیف بالوااقع ااالقتصادديي ووااالجتماعي  
 

كثيیًراا ما يیوصف قطاعع غزةة بأنهھ سجٌن كبيیر٬، كيیف ال وواالحصارر ااإلسراائيیلي يیجعل من االمستحيیل ووصفهھ بغيیر ذذلك. كما إإنن االضفة االغربيیة 

االسلطة االفلسطيینيیة (االذيي جرددتهھ إإسراائيیل  وومن ضمنهھا االقدسس االشرقيیة أأصبحت سجنًا أأيیًضا٬، إإذذ إإنن االسكانن االفلسطيینيیيین كافة٬ً، ِمن ررئيیس

مؤخًراا من صفة "كبارر االشخصيیاتت" وومنحتهھ بالمقابل تصريیح سفر صالًحا لمدةة شهھريین فقط) إإلى عمالل االميیاوومة٬، مضطروونن لالعتمادد على 

ة االفلسطيینيیة. ووعالووةةً على إإسراائيیل في حريیة االتنقل وواالوصولل. فإسراائيیل تسيیطر على نحو مباشٍر ووغيیر مباشر على جميیع االمواارردد ااالقتصادديی

في االمئة من أأررااضي االضفة االغربيیة االمصنفة بموجب ااتفاقاتت أأووسلو بأنهھا االمنطقة (جج) مغلقةٌ تماًما في ووجهھ االتنميیة االفلسطيینيیة.  60ذذلك٬، فإنن 

ي االمئة سنويیًا٬، ووجهھودٍد مذهھھھلٍة ف 9وومع ذذلك٬، تظّل تلك االحقائق االتي تحكي ووااقع االضفة االغربيیة مخفيیةً بسبب االحديیث عن "نمٍو" ااقتصادديي بلغ 

 على صعيید بناء االمؤسساتت٬، ووسوقق أأووررااقٍق ماليیٍة مزددهھھھرةة. ووهھھھذهه االروواايیة االضاررةة ناتجةٌ من االتداابيیر ااالقتصادديیة االكليیة "االمتجاهھھھلة للناسس"

.ااالحتاللل وواالسلطة االفلسطيینيیة وواالمانحيینوواالدعايیة االسيیاسيیة االفّعالة في تطبيیع االوضع االرااهھھھن للعالقة االقائمة بيین   

http://al-shabaka.org/people/policy-advisor/sam-bahour
http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=3596&ed=202&edid=202
http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=3596&ed=202&edid=202
http://www.opendemocracy.net/author/alaa-tartir
http://al-shabaka.org/people/policy-advisor/samer-abdelnour
http://al-shabaka.org/unmasking-aid-after-palestine-papers
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االفقر وواانعداامم ااألمن االشخصي  حقيیقة هھھھي بةاالمخيیِّ "االحقيیقة إإنن  عن ووهھھھم االمعجزةة ااالقتصادديیة االفلسطيینيیة مقالتهھيیقولل جيیرمي وواايیلدمانن في 

مشاكل لعن تنفيیذ حلولٍل صعبٍة لوويیلهھيیهھ شِغل االعالم يیُ ] وواالحديیث عن معجزةٍة ااقتصادديیٍة من شأنهھ فقط أأننوواالتدهھھھورر ااالقتصادديي االمديید...[

عن كيیفيیة "هھھھدمم االعالقة  تساءلل حقيیقيیة." أأّما بالنسبة إإلى مدىى صعوبة هھھھذهه االمشاكل٬، فقد خاضض ررشيید االخالديي في صلب هھھھذهه االقضيیة حيیناال

مستوططن  600,000ة االبالغ عدددهھھھم ووهھھھي عالقة تتجاووزز االمستوططنيین في االضفة االغربيیة وواالقدسس االشرقيیة االمحتل –بيین ااالستيیطانن ووصناعتهھ 

لتشمل "مئاتت ااأللوفف االعامليین في االحكومة وواالقطاعع االخاصص االذيین ترتبط ُسبل عيیشهھم وومصالحهھم االبيیرووقرااططيیة بموااصلة فرضض االسيیطرةة 

على االفلسطيینيیيین."  

ودد ررئيیس االوززررااء االفلسطيیني سالمم فيیاضض ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنهھ ال مفّر من االحقيیقة٬، فحتى تلك االتقارريیر االتي تتحدثث بكالمٍم معسولٍل عن جهھ

االبنك االدوولي٬، ووصندووقق االنقد االدوولي٬، ووااالتحادد  صدررتت منتقارريیر عديیدةة  ووثمةعلى صعيید بناء االمؤسساتت ال تستطيیع االهھربب تماًما منهھا. 

قاعدةة ااالنتاجيیة االفلسطيینيیة. ال يیقوىى على االعمل بسبب االقيیودد االتي يیفرضهھا ااالحتاللل ووااضمحاللل االباتت بأنن االقطاعع االخاصص  تعترفف ااألووررووبي

يیث نن "جهھازز االرقابة" ااإلسراائيیلي قد "أأضحى أأكثر تطورًراا ووفعاليیةً من حووجاء فيیهھ أأ 2010أأصدررهه االبنك االدوولي في عامم  تقريیرٌ  وومن تلك٬،

لل] االضفة االغربيیة إإلى  قدررتهھ على االتدخل وواالتأثيیر في جواانب االحيیاةة االفلسطيینيیة كافة بما فيیهھا فرصص االتوظظيیف٬، وواالعمل٬، وواالكسب...[مّما يیُحوِّ

مجموعٍة مجزأأةٍة من ُجزرٍر أأوو جيیوبٍب ااجتماعيیة ووااقتصادديیة معزوولة عن بعضهھا."  

دةة االتي تساررعت في عهھد ررئيیس االوززررااء سالمم فيیاضض قد جلبت ثرووةةً ووقوةةً شراائيیةً ووعلى االرغم من أأنن االسيیاساتت ااالقتصادديیة االليیبرااليیة االجديی

اقٌم لشراائح صغيیرةة من سكانن االضفة االغربيیة٬، فقد كانن مكتوبًا لتلك االظاهھھھرةة أأنن تكونن مؤقتة٬، إإذذ جاء محلهھا االيیومم تكاليیُف متصاعدةةٌ ووعجٌز متف

االمفرووضة على االعديید من االبلداانن االناميیة ووهھھھي تشمل تقليیص حجم االقطاعع االعامم٬، تسعى االحكومة إإلى معالجتهھ عبر االتداابيیر االتقشفيیة ذذااتهھا 

ووززيیاددةة االضراائب٬، ووتقليیل حواافز ااالستثمارر.  

نُِشرتت مؤخًراا٬، عن قابليیة تطبيیق سيیاساتت االتكيیف االهھيیكلي في االسيیاقق االفلسطيیني٬، مشيیًراا  الةٍ مقيیتساءلل االخبيیر ااالقتصادديي ررجا االخالديي٬، في 

هھھھي نتيیجةٌ  إإلى أأنن االمشاكل االماليیة االتي ططالل أأمدهھھھا في ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة ال عالقةَ لهھا بالمشاكل االهھيیكليیة االتي يیمكن "تكيیيیفهھا" ووإإنما

ذبذبب االقاعدةة االضريیبيیة ووضعف مستوىى االنشاطط ااالقتصادديي ووااإلغالقق ااإلسراائيیلي وواالموااجهھاتت االعسكريیة مباشرةةٌ لالحتاللل. فباإلضافة إإلى ت

لهھا بالنيیابة عن االسلطة االفلسطيینيیة. وويیُظهھر  االمتكرررةة٬، تمتلك إإسراائيیل سيیطرةةً تامةً على عواائد االضراائب وواالتخليیص االجمركي االتي تُحصِّ

 منبثٌق من مؤتمر ااألمم االمتحدةة للتجاررةة وواالتنميیة (ااألوونكتادد) بأنن االوااررددااتت االمنتَجة في بلداانن ثالثٍة وواالُمعادد تصديیرهھھھا إإلى ااألررااضي تقريیرٌ 

في  25أأيي نحو  –يیًا مليیونن ددووالرر سنو 480االفلسطيینيیة كما لو كانت منتجةً في إإسراائيیل (االوااررددااتت غيیر مباشرةة) تتسبب في خسائر تبلغ 

فرصة عمٍل سنويیًا. ووما اانفكت إإجرااءااتت االسلطة  30,000في االمئة من االناتج االمحلي ااإلجمالي وو 10االمئة من ااإليیرااددااتت االعامة٬، وو

االفلسطيینيیة تؤدديي إإلى ااحتجاجاتت ووااسعة االنطاقق ضد ما ااصطُلح على تسميیتهھ "االفيیاضيیة" ووسيیاساتت االليیبرااليیة االجديیدةة االتي تمثلهھا.  

ن جهھ ااالقتصادديیونن وواالمحللونن االفلسطيینيیونن تحديیاتٍت ِعدةة٬، منهھا االتساؤؤلل حولل ماهھھھيیة ااألددووااتت وواالتداابيیر االتي يیُمكن تطويیرهھھھا أأوو ااستخداامهھا ميیواا

 ريیة.أأجل االتعريیف على نحٍو أأكثر فعاليیٍة بحقيیقة ااالحتاللل ااإلسراائيیلي٬، من حيیث آآثاررهه ااالعتيیادديیة وواالكاررثيیة من االناحيیتيین ااالقتصادديیة وواالبش

http://www.thinkir.co.uk/delusions-of-a-palestinian-economic-miracle/
http://www.haaretz.com/news/middle-east/full-transcript-of-interview-with-palestinian-professor-rashid-khalidi-1.399632
http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/GenderStudy-EnglishFeb2010.pdf
http://www.alquds.com/news/article/view/id/325316?fb_ref=cn3p5&fb_source=home_oneline
http://www.unctad.org/en/docs/tdb58d4_en.pdf
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فعلى سبيیل االمثالل٬، هھھھل من االممكن ططرحح تكاليیف ااإلنشاءااتت أأوو ااالستهھالكك االمرتبطة بنقاطط االتفتيیش ووغيیرهھھھا من أأشكالل االقيیودد االمفرووضة على 

االحركة (أأيي فرصص االعمل إلنشاء االطرقق٬، االوقودد ااإلضافي٬، ووخدماتت االموااصالتت) وواالتكاليیف ااألخرىى االمترتبة على ااالحتاللل من االناتج 

لي ِعوًضا عن إإضافتهھا لهھ؟ ووبالمثل٬، عندما ال يیتمكن ططالب من غزةة من االدررااسة في جامعة بيیرززيیت٬، أأوو عندما يیقبع أأحدهھھھم في االمحلي ااإلجما

يي االسجن ألشهھر أأوو سنوااتت ددوونن تهھمة٬، فكم تكونن االتكلفة االسلبيیة على ااالقتصادد االفلسطيیني؟ إإنن هھھھذهه االحقائق بال شك تؤثر في االرفاهه ااالقتصادد

ر من قيیاسس االتكلفة االمترتبة على مصاددررةة ااألررااضي وواالمواارردد يیيینيیيین٬، وومع ذذلك فإنن قيیاسهھا أأصعب بكثووااالجتماعي للفلسط وواالتي تحتاجج  -

معهھد ااألبحاثث االتطبيیقيیة في االقدسس  تقديیرااتتأأيیًضا إإلى االقيیاسس من حيیث خساررةة االقيیمة االسيیاسيیة وواالبشريیة ووااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة. ووبحسب 

مليیارر  6.897جرااء ااالحتاللل ااإلسراائيیلي  2010(أأرريیج)٬، فقد بلغت االتكلفة االكليیة االقابلة للقيیاسس االتي تكبدهھھھا ااالقتصادد االفلسطيیني في عامم 

حلي ااإلجمالي االفلسطيیني للعامم ذذااتهھ.في االمئة من االناتج االم 84,9ددووالرر٬، ما يیعاددلل نسبةً هھھھائلةً مقدااررهھھھا   

ثمة حاجة لوضع مقايیيیس جديیدةة ليیس لقيیاسس تكلفة ااالحتاللل ووحسب ووإإنما لحسابب تكلفة االفسادد أأيیًضا. ووهھھھناكك منظماتٌت ووططنيیةٌ ووددووليیةٌ مثل 

تضطلع  مؤسسة ررووززاا لوكسمبوررغغ٬، ووااألوونكتاددفي جامعة بيیرززيیت٬، وو مركز ددررااساتت االتنميیة٬، ووأأرريیج للبحوثث ووااإلنماء٬، وومعهھد مركز بيیسانن

ا بعمٍل مهھم ووبوسعهھا أأنن تساعد في تطويیر أأددووااتت ددقيیقة لقيیاسس تلك االتكاليیف ووتحليیلهھا. وومن ااألهھھھميیة بمكانن أأيیًضا مناقشةُ هھھھذهه االتكاليیف علنً 

جرااءااتهھا االمحتملة.وونشرهھھھا ووعلى نطاقق ووااسع وواالتوصل إإلى تواافق في ااآلررااء بشأنن ما تتوصل إإليیهھ تلك االمنظماتت ووبشأنن اا  

 
أأوولويیة قصوىى: االتصديي لالتكالل على االمساعدااتت  

 
ااعتمادد االفلسطيینيیيین على االمساعدااتت االدووليیة إإلى ززمن االنكبة االفلسطيینيیة على ااألقل. تشيیر صوفيیا ستاماتوبولو ررووبنز في  حوللتعودد االنقاشاتت 

لمباددررااتت االمعونة االسابقة إإلى أأنن تلك االمباددررااتت حملت "ددالالتت ملموسة على االطردد" ووتحدثت عن نفي مشتركك. أأما في االوقت  تحليیلهھا

تت تُطمس بسهھولة: "فما عادد االظاهھھھر االرااهھھھن٬، فقد غدتت مباددررااتت االمعونة أأكثر ووباًال ألنن مصاددرر االمساعدااتت ووددالالتهھا على االطردد وواالنفي با

ططريیق  مصدرًراا موثوقًا لِما هھھھو حاصل. فالوااررددااتت االمباشرةة ليیست بمباِشرةة. وواالزيي االرسمي للشرططة االفلسطيینيیة يیعني تنسيیقًا إإسراائيیليیًا٬، ووإإنشاء

"فلسطيیني" جديید يیعني على ااألررجح مزيیًداا من االمستوططنيین."  

ااتت في ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة. ووثمة حاجةٌ لتجاووزز االمقوالتت االتي تُفيید بأنن االمساعدااتت لقد ُكتب االكثيیر عن مشاكل صناعة االمساعد

تستديیم ااالحتاللل وولبذلل تكاليیف سيیاسيیة تُفضي إإلى تغيیيیٍر حقيیقي. وويیجب على االفلسطيینيیيین حّث صناعة االمساعدااتت على االتوقف عن هھھھدرر 

إلررساء صمودٍد ااقتصادديي حقيیقي من أأجل إإنهھاء ااالحتاللل. وواالمانحونن مدرركونن لهھذهه  االمواارردد تحت ذذرراائع االمساعدةة االزاائفة٬، وولِمّد يید االعونن

االقضايیا وولكن يینقصهھم االحافز لموااءمة سيیاسيیاتت االتنميیة االعامة مع ووااقع االتجربة االفلسطيینيیة. وويیرجع بعض االسبب في هھھھذاا إإلى عدمم ررغبة 

إإلى االوااقع االعالمي االقاضي بأنن سيیاسة االمساعدااتت منفصلة إإلى حٍد بعيید عن االوكاالتت االمانحة في تحديي ااألجندااتت االسيیاسيیة للبلداانن االمانحة٬، وو

االتحسيین االحقيیقي للوااقع ااالجتماعي ووااالقتصادديي. وويیُضافف إإلى ذذلك قبولل االسلطة االفلسطيینيیة بالوضع االرااهھھھن. وومع ذذلك٬، ال يیمكن للمرء أأنن 

ي لصناعة االمساعدااتت. ووهھھھذاا يینطبق بصفة خاصة على االوكالة ااألمريیكيیة يیتجاهھھھل أأنن االدوولل االمانحة تستفيید ااستفاددةةً كبيیرةةً من االترتيیب االحال

http://www.arij.org/programs/116-new/488-economic-cost-of-occupation.html
http://home.birzeit.edu/cds/
http://www.arij.org/
http://home.birzeit.edu/cds/
http://localhost/C:/Users/Ahmad/Desktop/unctad.org
http://www.rosalux.de/english/foundation.html
http://www.jadaliyya.com/pages/index/4170/in-colonial-shoes_notes-on-the-material-afterlife


 
 
 

 
 
 

4  

contact@al-shabaka.org 
 
www.al-shabaka.org 

 
  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 االتغلب على ااالتكاليیة٬، ووبناء ااقتصادٍد مقاوومم
 

ااتهھا للتنميیة االدووليیة (يیو أأسس إإيید) وواالوكالة االيیابانيیة للتعاوونن االدوولي (جايیكا) حيیث يیستنزفف متعاقدووهھھھما وومستشاررووهھھھما االكثيیر من االمساعدااتت ذذ

سحر تغديیسي كتابباالتي تقدمهھا االوكالتانن. ووباإلضافة إإلى ذذلك٬، يیذكر  رراادد االصاددرر مؤخًراا بأنن قدرًراا كبيیًراا من االمساعدااتت االمقدمة للفلسطيینيیيین -

لكم االقليیل من االمساعدااتت؛ ووهھھھذاا االجزء االذيي يیصل يیساهھھھم في ررفد ااالقتصادد ااإلسراائيیلي. ووفي نهھايیة االمطافف٬، ال يیصل إإلى االفلسطيینيیيین سوىى اا

بالفعل يیُعبِّر عن كلفٍة سيیاسيیٍة باهھھھظة عندما يیتجاهھھھل االحقوقق غيیر االقابلة للتصرفف في االحريیة٬، ووتقريیر االمصيیر٬، وواالعوددةة.  

لم يیأخذ االمانحونن مطالباتت االفلسطيینيیيین على محمل االجد قط. وويیرجع بعض االسبب في ذذلك إإلى أأنن ااستثمارر االمانحيین فيیما يیُسمى "عمليیة 

في  االسالمم" لم يیوااجهھ ااعترااًضا جديیًا قط. لذاا٬، ثمة حاجةٌ ماّسة لحملٍة يیقوددهھھھا االمجتمع االمدني لفضح هھھھذهه االعمليیاتت ووجعل ااستمراارر االمانحيین

المعتادد أأمًراا صعبًا. إإنن إإخرااجج حفنٍة من االمانحيین "االسيیئيین" من فلسطيین كنتيیجٍة للضغط ااالجتماعي سوفف يیتجاووزز مجردد "إإصالحح" عملهھم ك

االمساعدااتت وورربما يیستعيید صمودد االفلسطيینيیيین وومقاوومتهھم في نضالهھم من أأجل حقوقق ااإلنسانن.  

تأيیيید إللغاء ااإلعفاءااتت االتي منحهھا االرئيیس االفلسطيیني االرااحل يیاسر ووهھھھناكك نقطة اانطالقق أأخرىى جيیدةة في هھھھذاا االسيیاقق ووهھھھي االضغط ووحشد اال

٬، يیبلغ عددد 2010عرفاتت إإلى االوكالة ااألمريیكيیة للتنميیة االدووليیة. فبحسب تقريیٍر أأصدررهه ااالئتالفف من أأجل االنزااهھھھة وواالمساءلة (أأمانن) في االعامم 

من االعددد االكلي للمنظماتت االعاملة في ااألررااضي االفلسطيینيیة االمحتلة.  في االمئة فقط 40منظمة٬، أأيي ما يیعاددلل  146االمنظماتت ااألجنبيیة االمسجلة 

وويیرجع بعض االسبب في ذذلك٬، بحسب االتقريیر٬، إإلى أأنن عرفاتت قد أأعفى االمؤسساتت وواالفرووعع وواالهھيیئاتت وواالشركاتت االتابعة للوكالة ااألمريیكيیة 

لوططني االعديید من االفرووعع االتابعة للوكالة ااألمريیكيیة للتنميیة للتنميیة االدووليیة من متطلب االتسجيیل. ووعالووةةً على ذذلك٬، تمنح ووززااررةة ااالقتصادد اا

االدووليیة تصارريیح لتسجيیلهھا بصفة شركاتت غيیر رربحيیة ددوونن أأنن تطلب منهھا تقديیم أأيي أأووررااقٍق ررسميیة. ووتلك االشركاتت ليیست مطالبةً بتقديیم 

االدووليیة ليیست االمنظمة االوحيیدةة االتي تعمل ددوونن  ميیزاانيیاتهھا ووهھھھي ال تخضع لرقابة مرااقب االشركاتت االفلسطيیني. وواالوكالة ااألمريیكيیة للتنميیة

تسجيیٍل أأوو ررقابة٬، فهھناكك مؤسسة كونراادد أأدديیناوورر٬، وومؤسسة فريیدرريیش إإيیبرتت٬، وومؤسسة فورردد٬، وواالمنظمة االدووليیة للمعوقيین٬، وودديیاكونيیا. بل إإنن 

فصاحح عن معلوماتت تخصهھا إإحدىى االمنظماتت٬، حسبما علمت االشبكة من مؤلف ددررااسٍة أأخرىى حولل ووكاالتت االمعونة االدووليیة٬، ررفضت ااإل

في أأنن يیطلب منهھا االكشف عن أأيیة معلوماتت تخصهھا ووال  االحقبحجة "أأنهھا مسجلة لدىى االحكومة ااإلسراائيیليیة ووأأنن االجانب االفلسطيیني ال يیملك 

سيیما ااألمورر االماليیة."  

تفرضض ضراائب على عمليیاتهھا أأيیًضا. ووال يینبغي للسلطة االفلسطيینيیة أأنن تُخضع االمنظماتت غيیر االحكوميیة ااألجنبيیة للمساءلة ووحسب بل ووأأنن 

إإعالنن ووففرضض ضريیبٍة على ااستشاررااتت االخبرااء ااألجانب سيیجعل كلفتهھم على االمانحيین تفوقق بكثيیر كلفة االخبرااء االمحليیيین. ووهھھھذاا يینسجم تماًما 

ا تساعد تلك االحواافز على ٬، حيیث إإنن ضريیبةً كتلك من شأنهھا أأنن تعززز ااالستفاددةة من االقدررااتت االوططنيیة. وولربماتتفعاليیة االمعون بشأنن بارريیس

إإعاددةة توجيیهھ االمساعدااتت نحو االعمالة االفلسطيینيیة.  

. فالعديید منهھا يیرفض منظمة فاعلة 1,500تمتد هھھھذهه االمشكلة لتشمل االمنظماتت غيیر االحكوميیة االفلسطيینيیة أأيیًضا٬، وواالتي يیبلغ عدددهھھھا نحو 

علنًا عن جمعيیاتهھا االعموميیة وومجالسهھا ووموظظفيیهھا وومموليیهھا ووتقارريیرهھھھا االماليیة االمدققة ووأأنظمتهھا االدااخليیة ووحتى عن أأصحابب ااإلفصاحح 

االعقاررااتت االذيین تستأجر منهھم. ووهھھھناكك من بيین أأكبر االمنظماتت غيیر االحكوميیة االفلسطيینيیة ووأأهھھھمهھا َمن يیرفض االكشف عن أأيي معلومة٬، بدعوىى 

http://electronicintifada.net/content/new-book-shows-how-aid-pa-ended-israels-pockets/9951
http://www.mas.ps/Newsite/webfm_send/68
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  االشبكة

االفلسطيینيیة لسيیاساتتاا شبكة   
 االتغلب على ااالتكاليیة٬، ووبناء ااقتصادٍد مقاوومم
 

" في هھھھايیتي٬، غيیر أأنهھا رربما ليیست على االقدرر ذذااتهھ جمهھورريیة االمنظماتت غيیر االحكوميیةيیة. ووهھھھذهه االحالة االفلسطيینيیة تشبهھ "أأنن بيیاناتهھا حّساسة للغا

٬، قبل أأنن يیضطر إإلى ددفع ثمن تحرررهه من ااالستعمارر٬، قاددرًراا على إإططعامم أأفرااددهه ووكسوتهھم.من ااالستفحالل. لقد كانن االشعب االهھايیتي ذذااتت يیومم  

هھذاا تتحمل االقيیاددةة االفلسطيینيیة بعض االمسؤووليیة عن االتبعيیة ااالقتصادديیة االرااهھھھنة ووهھھھي ال تزاالل تعاني من فلسفة "االسالمم ااالقتصادديي" ووعوااقبهھ. ف

٬، يیعززز االتطبيیع ااالقتصادديي من خاللل االمناططق االصناعيیة 1994سراائيیليیيین في "االسالمم"٬، االمنبثق من برووتوكولل بارريیس االموقع مع ااإل

االمشتركة٬، وومنتديیاتت ااألعمالل االفلسطيینيیة ااإلسراائيیليیة االمشتركة٬، ووااالستثماررااتت االفلسطيینيیة في إإسراائيیل ووفي االمستوططناتت أأيیًضا٬، ووإإهھھھمالل 

ا يیصب في صالح االمستوططناتت وواالصناعاتت ااإلسراائيیليیة٬، ووإإهھھھمالل االقاعدةة االزررااعيیة وواالصناعيیة٬، ووااإلددااررةة االمشتركة للمواارردد االمائيیة بم

ااألنشطة ااالقتصادديیة االفلسطيینيیة في االقدسس٬، وواالخصخصة٬، ووتشجيیع ااالستداانة االعامة وواالفردديیة. ووقد حدثث كل ما سبق بموااززااةة االترسيیخ 

.االمتنامي لالستعمارر ااإلسراائيیلي على أأررضض فلسطيین  

مالل وواالمساعدااتت أأمٌر ضروورريي. وويیجب على االفلسطيینيیيین ااالبتعادد عن االسيیاقق االحالي وواالسعي نحو إإنن االتصديي للعالقة بيین االسيیاسة ووررأأسس اال

االخبيیر ااالقتصادديي علي قاددرريي  ةمقالنموذذجٍج يیَعتبِر االتنميیة ووسيیلةً إلددررااكك االحقوقق وواالحريیاتت ووتقريیر االمصيیر (اانظر٬، على سبيیل االمثالل٬، 

نة االمنشوررةة مؤخًراا). وومن االضروورريي أأيیًضا تجاووزز االفهھم االتكنوقرااططي االالسيیاسي لعمليیة االتنميیة وواالسعي لالعتراافف بعدمم تناظظر االقوىى ووبالهھيیم

وويینبغي االنهھوضض بأعمالهھم جميیعهھا ااالستعمارريیة. ووهھھھناكك االكثيیروونن من االُكتابب االفلسطيینيیيین ممن يیتطرقونن إإلى االجواانب االمختلفة لهھذهه االمعضلة. 

. فال يیتمخض عن االوضع االرااهھھھن الً معقو بديیالً ووااالنتقالل بهھا إإلى مرحلة متقدمة كي تستطيیع أأنن تنافس االنموذذجج وواالخطابب االقائميین ووأأنن تقدمم ب

تطبيیع ااالحتاللل ااإلسراائيیلي ووإإدداامتهھ بتجاهھھھل االجذوورر االسيیاسيیة للفقر االفلسطيیني.ال إإ  

 

عمليیة في االدااخل وواالخاررججاالتعلم من االتجارربب اال  
 

صادديیة االجديیدةة إإنن باإلمكانن ووضع أأجندةٍة فلسطيینيیٍة جديیدةٍة القتصادٍد مقاوومم باالستنادد إإلى االتجارربب االمحليیة ووااإلقليیميیة وواالدووليیة. ووال بد للرؤؤيیة ااالقت

من تعزيیز االنمو ااالقتصادديي االمصطنع. فلقد أأنن ترمي إإلى تعزيیز ااالستداامة االذااتيیة وواالمقاوومة ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة (وواالثقافيیة أأيیًضا) أأكثر 

ٌر مهھم أأضحى االنمو ااالقتصادديي٬، كما جرىى قيیاسهھ وونقاشهھ ووتطبيیقهھ٬، لجاًما مقيیًِّداا. ووهھھھذاا ال يیعني عرقلة تنميیة االقطاعع االخاصص؛ فريیاددةة ااألعمالل أأم

ضالل االفلسطيیني.على جميیع االمستويیاتت وواالمقايیيیس. وولكن ال بد أأنن تكونن هھھھناكك ررؤؤيیةٌ القتصادٍد يیضع في صميیمهھ االن  

وويیجب إإيیالء ااألوولويیة االقصوىى إإلى ااالعتمادد على االذااتت في تأميین االغذااء ااألساسي. فلطالما ظظل االفلسطيینيیونن يیعتمدوونن على االمشارريیع 

ي االزررااعيیة االصغيیرةة إلططعامم أأنفسهھم٬، كالزررااعة االمستداامة٬، وواالحداائق االمزررووعة على أأسطح االمباني وواالمروويیة بالتنقيیط٬، وواالتنوعع االبيیولوج

االمحلي في االمحاصيیل. ووإإذذاا جرىى االتوسع في تلك االمشارريیع االزررااعيیة٬، فإنهھا سوفف تقلل ااالعتمادد على االمساعدااتت االغذاائيیة تدرريیجيیًا إإلى أأنن 

 تنهھيیهھ تماًما. كما يیمكن أأنن تعيید ماليیيین االفلسطيینيیيین في االمخيیماتت إإلى ُسبل كسب االعيیش االمستمدةة من ااألررضض. ووفي هھھھذاا االصددد٬، تقدمم أأعمالل

ؤلف االلبناني٬، رراامي ززرريیق٬، نافذةةً معرفيیةً بشأنن تعّرضض االزررااعة االعربيیة للتقويیض بفعل االمساعدااتت٬، ووُسبل إإحيیاء االمماررساتت االتي ااتبعهھا االم

http://www.aljazeera.com/programmes/insidestoryamericas/2012/01/201211311112785532.html
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=23470
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كوبا  تجربة). ووفي هھھھذاا االصددد٬، تُعتبر مدوونتهھ" ووأأيیًضا Food, Farming, and Freedomاالسكانن ااألصليیونن (اانظر كتابهھ ااألخيیر بعنواانن "

غيیر موااتيیٍة تجربةً تستحق االدررااسة. ووللصحرااوويیيین أأيیًضا تجربةٌ تستحق االدررااسة٬، حيیث في تحقيیق ااألمن االغذاائي في ظظل ظظرووفٍف سيیاسيیٍة 

تمكنواا في االمنفى من تنظيیم مجتمٍع من االسكانن ذذوويي االتعليیم االعالي ووإإددااررتهھ بما يیتماشى وواالنهھوضض بمصالحهھم االقوميیة في ظظل أأسوأأ االظرووفف 

االتي أأجرتهھا ررندةة فرحح مؤخًراا). االدررااسة(اانظر   

ة وومن ااألهھھھميیة بمكانٍن أأيیًضا أأنن نمنع االسلطة االفلسطيینيیة من تقويیض ااإلمكاناتت االزررااعيیة االفلسطيینيیة. لقد ظظّل وواادديي مرجج اابن عامر في محافظ

أأنن االسلطة االفلسطيینيیة قد ااتخذتت إإجرااءااتٍت إلقامة منطقة صناعيیٍة على أأررضض  جنيین سلةَ غذااٍء ررئيیسيیٍة للفلسطيینيیيین على مّر االزمن٬، غيیر

وواالطعن  ووتوثيیقهھااالواادديي ووسيیعتمد تشغيیل تلك االمنطقة على إإسراائيیل ااعتمادًداا كليیًا. وويیعكف مركز بيیسانن ووآآخروونن على فضح تلك االمحاووالتت 

االقانونيیة. وومن االمعرووفف عن مسؤوولي االسلطة االفلسطيینيیة بأنهھم يیضحكونن عندما يیتحدثث أأحٌد عن االقطاعع االزررااعي. غيیر أأنن  فيیهھا بالسبل

االنكتة٬، في االوااقع٬، هھھھي االتصريیحاتت االرسميیة بشأنن تمكيین االناسس في أأررااضيیهھم لّما ال يیُحتفظ باألررضض ووال تُستخدمم فيیما يیحقق مصالح االشعب 

االفلسطيیني.  

ااألخرىى االجديیرةة بالدعم مجالل االصناعاتت االثقافيیة االتقليیديیة. فتصديیر االترااثث االثقافي االفلسطيیني االغني (بخالفف االمحاصيیل وومن االمجاالتت 

يیقدمم االنقديیة سريیعة االتأثر مثل االقرنفل وواالفرااوولة أأوو االتوتت ااألررضي) بوسعهھ أأنن يیساهھھھم في تثقيیف االناسس حولل االعالم بشأنن االقضيیة االفلسطيینيیة وو

االصناعاتت االثقافيیة. فرصةً للحفاظظ على  

جربة يینبغي ألجندةة االتنميیة االفلسطيینيیة أأنن تُشِركك فلسطيینيیي االشتاتت في االكفاحح من أأجل ااالعتمادد االمستداامم على االذااتت. لقد خاضض االفلسطيینيیونن ت

ااآلنن هھھھو بناء االثقة لدىى في االمئة من ررووااتب االفلسطيینيیيین االعامليین في ددوولل االخليیج لصالح منظمة االتحريیر االفلسطيینيیة. وولكن االتحديي  5ااقتطاعع 

من االفلسطيینيیيین في االشتاتت لضمانن أأنن أأمواالل االفلسطيینيیيین االمخصصة ألجندةة االتنميیة االفلسطيینيیة لن يیُساء ااستخداامهھا وولن تمأل جيیوبب االفاسديین 

االقاددةة٬، بل سوفف تُداارر كسندااتت في بنٍك إإنمائي ووططني أأوو بوااسطة ووكالٍة تنمويیٍة ووططنيیٍة على غراارر مؤسسة ااآلغا خانن.  

هھة نحو االناسس ووإإقامة بيیرووقرااططيیٍة مكرسٍة ل هھا. ففي ووثمة حاجةٌ كذلك للتفكيیر بشأنن ُسبل االفلسطيینيیيین في مأسسة أأجندةٍة تنمويیٍة دديیمقرااططيیة موجَّ

االوااقع٬، أأددبيیاتت االتنميیة٬، هھھھناكك توجهھ يیولي ااألوولويیة لآلليیاتت وواالمقاررباتت ووأأساليیب االحكم االخاصة بالسكانن ااألصليیيین فيیما يیتعلق بالتنميیة. ووفي 

أأظظهھرتت االمؤسساتت االقيیادديیة في ااالنتفاضة ااألوولى أأسلوبًا فعاًال في االحكم متمحورًراا حولل االفلسطيینيیيین. وولسوء االحظ٬، تعرضت تلك االمؤسساتت 

إإلى االتهھميیش في أأعقابب ااتفاقاتت أأووسلو.  

مة في االمساعدااتت. فال بد أأنن يیجيء ووقٌت ووااألهھھھم من ذذلك هھھھو أأنهھ يیتعيین على االرؤؤيیة ااالقتصادديیة االفلسطيینيیة االجديیدةة أأنن تتبنى عنصر االكراا

 يیرفض فيیهھ االفلسطيینيیونن باحتراامم االمساعدااتت االمتأتيیة من االدوولل االمانحة االتي تدعم أأيي جانب من جواانب االنشاطط االعسكريي ااإلسراائيیلي. وويینبغي

االزمنيیة (ووليیس أأجندااتت االمانحيین ثالثيیة لكافة االمنظماتت غيیر االحكوميیة االدووليیة أأنن تواافق على االعمل على أأوولويیاتت االتنميیة االفلسطيینيیة ووأأططرهھھھا 

االسنوااتت) ووتعالج ااألسبابب االجذرريیة للفقر االفلسطيیني االمتمثلة في ااالحتاللل ااإلسراائيیلي وواالقيیودد االناجمة عنهھ ووااالستعمارر االمستمر ألررضض 

http://www.justworldbooks.com/books/150-food-farming-and-freedom%3a-sowing-the-arab-spring
http://landandpeople.blogspot.com/
http://www.newformulation.org/2agriculture.htm
https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/refuge/article/view/34720
http://ar.bisan.org/industrialzones
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سطيینيیونن٬، االكراامةَ في تنميیتنا٬، فإنن أأحًداا فلسطيین. ووال بد من ضمانن شفافيیة االغايیة وواالعمليیاتت٬، ووإإظظهھارر االنتائج االمتحققة. فإنْن لم نكفل٬، نحن االفل

لن يیكفلهھا لنا.  

 

 للفلسسطططططيننييننن ااالننسساننية االححقوووققق ححووولل االعاممم االننقاششش ثقافة وووتعزيز ننششر ممهھھممتهھھا ررببححية٬، وووغير ححزببية غير ممسستقلة ششببكة" االفلسسطططططيننية االسسياسساتتت ششببكة "

 االججدددية االممنناقششة االششببكة في االسسياسسيوووننن ووواالممححللوووننن ااألعضضاءء لتزمممي. ااإلننسساننن وووححقوووققق االدددووولي االقاننوووننن إإطططططارر ضضممننن وووذذذلككك االممصصير٬، تقرير في وووححقهھھممم

االشبكة"٬، "شبكة االسيیاساتت االفلسططيینيیة"٬، " يیمكنن ااعاددةة نشرر ووتووززيیع هھھھذذهه االملخصاتت االسيیاسيیة شررطط اانن يیتمم ااالشاررةة بووضووحح االى.االممطططططروووححة للقضضايا

.كمصددرر ااساسي لتلكك االموواادد  

www.al-shabaka.org :االتالي اااللكترووونني االمموووقع ززوووررووواا ٬،"االششببكة" عننن االممعلووومماتتت ممننن لممزيددد  

shabaka.org-contact@al: االتالي اااللكترووونني االببريددد على ببننا ااتصصلووواا ااووو  
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