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موقف في قضية:

الرأسمالية الفلسطينية المتمادية
كمتبه طارق دعنا
كانون الثاني/يناير ٢۰۱٤

لة عامة
تكافح غالبية الفلسطينيي الرازتحي تت التحمتل ل السرائيلي من أجل البقاء على قيد الياة ،وفي الوقت نفسه تشهد فئةٌ ممتنفذةٌ من الرأسماليي
الفلسطينيي ازدهارًا وتناميًا في نفوذها السياسي والقمتصادي والجمتماعي .وغالبًا ما يكون ثمن ذلك الزدهار مشاركمتهم في مشاريع المتطبيع
القمتصادي .أي أن هؤلء الرأسماليي الفلسطينيي يمتعاملون مع السرائيليي كما لو كانوا شريكًا تاريًا "طبيعيًا" وليس قوةً محمتلة ما انفكت تنمتهك
تحقوق الشعب الفلسطيني بل رتحمة منذ ما يزيد على  65عامًا.
يُسلّ ط عضو الشبكة طارق دعنا ،في هذه الورقة السياساتية  ،الضوءَ على أساليب هؤلء الرأسماليي الفلسطينيي في مارسة نفوذهم السياسي وفرض
سيطرتهم الجمتماعية ،ويسُوق أمثلةً لشاريع المتطبيع القمتصادي المتي يشاركون فيها.

لة موجزة عن رأس الا ل الفلسطيني
ظل رجا ل العما ل الفلسطينيون تحاضرين في الا ل السياسي منذ ما قبل إنشاء منظمة المتحرير الفلسطينية .وبعد تأسيسها ،لعب الرأسماليون
الفلسطينيون أدوارًا ممتنوعة في تحركة المتحرر الوطني .ونظرت بعض فصائل منظمة المتحرير الفلسطينية ،ول سيما تحركة فمتح ،إلى الطبقة الرأسمالية
الفلسطينية باعمتبارها "برجوازيةً وطنية "،وبالمتالي كجزءٍ ل غنى عنه في النضا ل ضد السمتعمار ،وتعاملت معها وفقًا لذلك.
وفي ذلك الوقت ،انطوت مشاركة الرأسماليي الفلسطينيي مع منظمة المتحرير الفلسطينية على تقدي المتمويل ،وشغل الناصب القيادية في النظمة،
والوساطة السياسية .ومن أمثلمتها وساطة رجا ل أعما ل فلسطينيي بي قيادة منظمة المتحرير الفلسطينية والنظام الردني في أتحداث أيلو ل السود ،وبي
قيادة منظمة المتحرير الفلسطينية والدارة المريكية إبان ثمانينيات القرن الاضي .وكان للعديد منهم مساهمات خيرية و دعموا العديد من الشاريع
المتعليمية والجمتماعية والقمتصادية .ومن المثلة الرئيسية في هذا الصدد إنشاءُ مؤسسة المتعاون سنة  1983المتي شكّلت دفعةً كان الشروع الوطني
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الفلسطيني بأمس الاجة لها في القطاعي المتعليمي والجمتماعي و القمتصادي في أعقاب طرد جُل الفدائيي الفلسطينيي من قاعدتهم في لبنان إبان
الجمتياح السرائيلي عام  1982بقيادة رئيس الوزراء السابق آرييل شارون.
ومنذ أوسلو ،ما فمتئ نفوذ الرأسماليي الفلسطينيي يمتنامى على نحو غير مسبوق في الراضي المتلة ،ول سيما في السنوات الخيرة .ويكن تصنيف
الرأسماليي الفلسطينيي في ثلث فئات رئيسية:


الرأسماليون "العائدون" النمتمون إلى الطبقة البرجوازية الفلسطينية المتي برزت في البلدان العربية ،وبخاصة دو ل الليج ،وفي أمريكا الشمالية
وأوروبا .وقد ارتب ط العديد من رجا ل العما ل هؤلء بعلقات وطيدة مع السلطة الفلسطينية الوليدة.



الرأسماليون الليون ،وينقسمون إلى فئمتي فرعيمتي :كبار مُلكّك الراضي المتممتعون بنفوذ سياسي واجمتماعي كبير في الهياكل الجمتماعية
المتقليدية؛ والوسطاء الليون الذين جمعوا ثروتهم بالعمل كممتعاقدين من الباطن لساب شركات إسرائيلية في أعقاب اتحمتل ل أراضي .1967



تحديثو الثراء ،الذين اكمتسبوا ثروتهم في الونة الخيرة مسمتفيدين بوجه خاص من عملية أوسلو بطرقٍ مخمتلفة كما سنأتي على ذكره لتحقًا.

المتأثير في عملية صنع السياسات
عانى رجا ل العما ل الفلسطينيون ،كغيرهم من الفلسطينيي ،من انعدام النسية ) ، (statelessnessوبحثوا عن المن الذي من شأن الدولة أن توفره
لكي تظى شركاتهم وأرباتحهم بحماية وتحصانة أفضل في مواجهة عدم السمتقرار والمتهديدات القليمية .وهكذا ،أيّد الكثيرون منهم اتفاقات أوسلو
كخطوةٍ رئيسية نحو إقامة الدولة الفلسطينية  ،تحمتى إن بعضهم توهّم بأن "عوائد السلم" النبثقة من اتفاقات أوسلو سوف تُوّ ل الضفة الغربية وقطاع غزة
إلى سنغافورة الشرق الوس ط.
تبرز العلمات البكرة للنفوذ الرأسمالي في السلطة الفلسطينية الوليدة في الادة  21من القانون الساسي الفلسطيني المتي تنص على أن "يقوم النظام
القمتصادي في فلسطي على أساس مبادئ القمتصاد الر " )المتوكيد من الكاتب( .غير أن دسمتور الوليات المتحدة ،على سبيل الفارقة ،يمتسم برونة
كافية تسمح بمتبني اسمتجابات مخمتلفة لظروف اقمتصادية محددة رغم أن الوليات المتحدة هي القوة الدافعة عاليًا للرأسمالية القائمة على السوق الرة.
لقد ساهم تبني النهج النيوليبرالي داخل السلطة الفلسطينية في اسمتحداث إطار مؤسسي يُكّن جماعات الصالح القمتصادية من المتلعب في السياسات
لدمة مآربهم الاصة.
لقد عزّزت النيوليبرالية المزوجة بالسمتبداد السياسي والفساد ما يكن وصفه بأنه رأسمالية قائمة على السوبية والشِللية ) (crony capitalismفي
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إطار السلطة الفلسطينية .وتلت السوبية ضمن السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها في نشوء علقات خاصة بي رجا ل العما ل ذوي النفوذ والنخبة
السياسية والمنية في السلطة الفلسطينية .وكان لهذا الوضع بطبيعة الا ل آثارٌ سلبية على القمتصاد ،إذ أعاقت السلطة الفلسطينية بحاباتها جماعات
سياسية واقمتصادية معينة تنافسيةَ السوق واسمتبعدت غالبية الناس من الصو ل على فرص اقمتصادية مجدية 1.وتنامت قدرة الرأسماليي على المتأثير في
سياسات الكومة وازداد السياسيون ثراءً.
وإبان عقد المتسعينيات ،أدت العلقة الاصة بي بعض الرأسماليي الفلسطينيي والدوائر السياسية الاكمة في السلطة الفلسطينية إلى تركّز السلطة
السياسية والقمتصادية في يد أفراد قليلي تكنوا بسرعة من تويل الشروع الوطني إلى لعبة سياسية قائمة على الصالح .وكانت الا ل كذلك ول سيما
فيما يمتعلق بمتواطؤ النخبة السياسية والمنية في السلطة الفلسطينية مع تكمتلت رجا ل العما ل في الشمتات لدارة اتحمتكارات القطاعي العام والاص
واسعة النطاق .فقد شملت تلك التحمتكارات المية من السلطة الفلسطينية ما يزيد على  25سلعة رئيسية مسمتوردة با فيها الدقيق والسكر والزيت
واللحوم المدة والسجائر واليوانات الية والسمنت والبحص والفولذ والشب والمتبغ والبمترو ل.
لم تكن هذه التحمتكارات مؤشرًا مبكرًا على فساد السلطة الفلسطينية وتحسب ،بل كانت أيضًا المتجسد الوضح للمتحالف السياسي-القمتصادي الناشئ
الذي أوجدَ ضمن السلطة الفلسطينية آليةً سياسيةُ فعالة لمتحقيق الصالح القمتصادية الاصة .وعلوة على ذلك ،مُنِحت التحمتكارات على نحو انمتقائي
للفاعلي السياسيي والقمتصاديي الفلسطينيي القرّبي من الشركات السرائيلية .وفي الصلة ،نم عن التحمتكارات أثرٌ مدمر على القمتصاد الفلسطيني
والشركات الفلسطينية الصغيرة ،وفائدةٌ للقمتصاد السرائيلي  .وأصبح عددٌ من السؤولي السياسيي والعسكريي السرائيليي السابقي ،بعد تقاعدهم،
شركاء تاريي لبعض الرأسماليي الفلسطينيي والنخب السياسية في السلطة الفلسطينية .وفي القابل ،منحت إسرائيل رجا ل العما ل والسياسيي
ُ
الفلسطينيي اممتيازات خاصة كالصو ل على المتصاريح ،وقدرٍ أكبر من تحرية المتنقل والمتجارة ،وتحرية الرور الصصة لكبار الشخصيات.
ومع تعيي رئيس الوزراء السابق سلم فياض وتنفيذ البرامج الكومية المتي اسمتحدثها منذ  ، 2008زاد نفوذ الرأسماليي في الؤسسة السياسية .وفي
وزارية رئيسية في تحكومات فياض.
ُ
معظم التحيان ،تبوأ رجا ل العما ل والمتكنوقراطيون الؤيدون للرأسمالية مناصبُ
شكّلت عملية "إصلح" القطاع الصرفي المتي جرت في عهد فياض جانبًا مهمًا من جوانب زيادة النفوذ السياسي الرأسمالي .فمتلك الصلتحات مكّنت
الكومةَ من توقيع عقودٍ طويلة الجل بلغت نحو  4.2مليار دولر في العام  2013وفقًا لمتقديرات مؤخرة ،أي ما يصل إلى  50%من النات اللي
الجمالي ،بفائدة سنوية تبلغ  200مليون دولر .وبالنسبة لقمتصادٍ يعمتمد إلى تحدٍ كبير على الساعدات الدولية ،تُشكّل هذه الديونية العامة الرتفعة قلقًا
1

See for example: Mushtaq Husain Khan, George Giacaman and Inge Amundsen (eds.) State Formation in
Palestine: Viability and Governance during a Social Transformation, (2004, Routledge Political Economy of the
Middle East and North Africa).
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تحقيقيًا .ول يمتضح إلى الن كيف أُنفقت تلك الموا ل وكيف سمتسدد السلطة الفلسطينية ديونها.
وبفعل ارتفاع مسمتوى الدين العام ،يسمتطيع الرأسماليون أن يضغطوا على السلطة الفلسطينية لكي تغير سياساتها با يمتفق ومصالح الشركات الاصة
الكبرى ،تحيث يهددون بسحب بعض السمتثمارات أو الممتناع عن الدخو ل في اسمتثمارات أخرى ،كما يبي علء المترتير في دراسة صدرت مؤخرًا .وغني
عن القو ل إن الشعب هو من يدفع الثمن ،كما تحصل تحي رفعت السلطة الفلسطينية ضريبةَ الدخل وخفّضت النفاق في مطلع .2012
ازداد دور هؤلء الرأسماليي الفلسطينيي بروزًا تحمتى على الصعيد السياسي الدولي .فهم يُلقون بثقلهم خلف جهود وزير الارجية المريكي جون كيري
لوضع تسوية سلمية من خل ل خطمتهم الفلسطينية-السرائيلية الشمتركة السماة "كسر المود " بالرغم من الثر الوخيم الذي سيلحق بالقوق الفلسطينية
جراء ذلك .وعلوة على ذلك ،تفيد المتقارير بأن الطة أُعدّت دون مشاركة المتمع الدني الفلسطيني ول تحمتى السلطة الفلسطينية نفسها.
يشير هذا إلى أن الرأسماليي الفلسطينيي الليي الشِلليي أصبحوا السمتقبِل الو ل لبادرات "السلم" الدولية .ومن الصعب أن يصدق الرء بأن خطة
السلم المتي يديرها هؤلء سوف تساهم في الدفع نحو تقرير الصير وتقيق الرية والعدالة للقضية الفلسطينية .بل من الرجح أن تشكل فرصةً ربحية
أخرى لهؤلء النمتفعي من اسمتمرار الوضع القائم.

السيطرة الجمتماعية من خل ل الديون ووسائل أخرى
كما في بقاع أخرى من العالم ،يقوم النظام النيوليبرالي على آليات مخمتلفة للسيطرة الجمتماعية من أجل اخضاع الفراد و المتمع ككل بشكل يضمن
اسمتمرارية النظام القائم مهما كان جائرا وتعسفيا .وفي الالة الفلسطينية تهدف ادوات السيطرة الجمتماعية بشكل أساسي الى تطبيع التحمتل ل ،واخمتراق
الماعات المتي تسعى لقاوممته باسمتخدام وسائل مخمتلفة من اجل اتحمتوائها و اخضاعها 2.ولمارسات السيطرة الجمتماعية في فلسطي أثرٌ مدمر بوجه
خاص لنها ترتب ط بجموعة الضواب ط السمتعمارية المتي يصممها التحمتل ل.
لقد سعى الرأسماليون الشِلليون لمارسة السيطرة الجمتماعية بواسطة تسخير المتمع الدني لدمة أهدافهم ،والعمل جنبًا إلى جنب مع الهات الانحة
الدولية الكبرى .ومن الطرق المتي يمتبعونها في ذلك إنشاءُ منظمات غير تحكومية كبيرة تنزع إلى اخمتراق النسيج الجمتماعي بواسطة تشجيع قيم معينة
تصممها الؤسسات الالية والوكالت المنائية الدولية لسمتدامة النظام النيوليبرالي .ومن المتوقع أن تنمتقل قيم تلك النظمات غير الكومية لمتصل إلى
منظمات المتمع الدني الصيلة عبر مشاريع بناء القدرات ومشاريع أخرى.
 2للسمتزادة بشأن آليات السيطرة الجمتماعية في النظام الرأسمالي والنيوليبرالي انظر على سبيل الثا ل:
David Tetzlaff, Divide and conquer: popular culture and social control in late capitalism, Media Culture
Society, 1991, vol. 13 no. 1 9-33; Stephen Gill, Globalisation, Market Civilisation, and Disciplinary Neoliberalism,
Millennium - Journal of International Studies, December 1995 vol. 24 no. 399-423.
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وثمة جانب آخر للسيطرة الجمتماعية يمتمثل في تسهيل القراض الاص ،والذي يشجكّع ثقافة السمتهلك ويوقع الكثيرين في فخ الديون .فوفقًا لسلطة
النقد الفلسطينية ،قفزت القروض الفردية إلى تحوالي مليار دولر أمريكي في  2013مقارنةً بنحو  494مليون في  .2009ويقدّر أن  75%من موظفي
القطاع العام ) 94000من أصل  ( 153000مدِينون .تُسمتخدم الديون الشخصية في القام الو ل في تويل السمتهلك )با في ذلك الرهن العقاري ،وشراء
السيارات ،ودفع تكاليف الزواج ،وشراء الجهزة الكهربائية( وقلما تُسمتَثمر في أنشطة إنمتاجية .إن لهذه الالة من الديونية الشخصية تداعيات اجمتماعية
كبيرة لنها تشجع مذهب الفردية وتوجّه الهمتمام بالشواغل الشخصية الاصة ،ما يدفع الناس على نحو منهجي للمتخلي عن القضايا الوطنية الاسمة.
وهي تعزز اللمبالة السياسية وتُضعِف المتفكير الناقد والهود الناهضة لطبيعة النظام القمعية.
ومن الساليب الخرى للسيطرة الجمتماعية اسمتغل ل العما ل في الصانع الملوكة لبعض الرأسماليي الليي تحيث يمتقاضى العما ل أجرًا أقل بكثير من
الد الدنى للجور الذي تحددته الكومة مؤخرًا للقطاع الاص والبالغ  1450شيكل ) 377دولر أمريكي(" .رغم أن العما ل اتحمتجوا على الد الدنى
للجور الذي أعلنمته السلطة الفلسطينية ،لنه ل يكفل الد الدنى لسمتوى العيشة ،ل يزا ل الكثيرون منا يعملون في ظروف مهينة ،تحيث تقل رواتبنا
تحمتى عن  1000شيكل .ومع ذلك ،علينا أن نقبَل ،وإل فإننا سنُرمى في الشارع" )مقابلة مع الكاتب( .ويمتفاقم ما تمتعرض له العمالة الفلسطينية من
اسمتغل ل وسيطرة جراء غياب التادات العمالية الفعالة ،تحيث عملت السلطة الفلسطينية والرأسماليون على تحدٍ سواء على اخمتراق و إضعاف تلك
التادات إلى تحدٍ كبير.
هناك مخاوف من أن نظام اسمتغل ل العما ل والسيطرة عليهم سوف يمتسع ويمتمأسس من خل ل الناطق الصناعية الصممة لدمج رأس الا ل الفلسطيني
والسرائيلي والقليمي من أجل اسمتغل ل وفرة العمالة الفلسطينية الرخيصة .ووفقا لدم هنية  ،لن تطبق الناطق الصناعية قواني العمل الفلسطينية أو
السرائيلية ،أو مسمتويات الجور وشروط العمل الخرى المتبعة لدى الانبي ،وسوف يكون الق في تكوين التادات العمالية محظورًا.

تطبيع التحمتل ل على الطريقة القمتصادية
بات المتطبيع القمتصادي مُأسسًا في مجموعة واسعة من النشطة الشمتركة مثل الناطق الصناعية الشمتركة ومنمتديات العما ل السرائيلية الفلسطينية
الشمتركة ،والسمتثمارات الفلسطينية في إسرائيل ومسمتوطناتها ،والدارة الشمتركة للموارد الائية .ويُثّل هذا أعلى مسمتويات النشاط المتطبيعي في تاريخ
النضا ل الفلسطيني من أجل المتحرر الوطني )انظر الصفحات الكاديية والثقافية الاصة بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب السمتثمارات منها وفرض
العقوبات عليها للطلع على تعريف المتطبيع(.

3

 3من الفقرات الرئيسية ما يلي " :المتطبيع هو الشاركة في أيكّ مشروع أو مبادرة أو نشاط ،محلكّي أو دولي ،مصمكّم خصكّيصاً للجمع )سواء بشكل مباشر أو غير مباشر( بي فلسطينيي
)و/أو عرب( وإسرائيليي )أفراداً كانوا أو مؤسسات( ول يهدف صراتحة إلى مقاومة أو فضح التحمتل ل وكل أشكا ل المتمييز والضطهاد المارس على الشعب الفلسطيني".
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ندّدت بعض الماعات العاملة في مجا ل تحقوق النسان الفلسطيني وتقرير الصير علنًا ببعض الرأسماليي الفلسطينيي الشِلليي .وردكّ الرأسماليون مدّعي
ببساطة بأنهم يسعون لدمة القمتصاد الفلسطيني وصمود الشعب ،في تحي أن الشاريع الشمتركة بي الفلسطينيي والسرائيليي تثل في القيقة أقبح وجه
للمتطبيع بسبب تحجمها واتساع نطاقها ،وبخاصةٍ لنها تُعي القوة المتلة على المتربح وعلى المتغلغل أكثر فأكثر بهياكلها في الرض المتلة .وفيما يلي
بضعة أمثلة لشاريع تطبيعية كبرى.

4

مدينة روابي وهي مدينة منظمة تثل أتحد أكبر السمتثمارات الاصة في الضفة الغربية وأتحد أكثر الشاريع الكبرى إثارةً للجد ل ،إذ تضرب مدينة روابي،
سواء بقبو ل وزراعة نحو  3000شجرة تبرع بها الصندوق القومي اليهودي عام ) 2009اقمتُلعت لتحقًا بسبب النمتقادات ( أو بالمتعاقد مع ما يزيد على

10

شركات إسرائيلية لمتوريد السمتلزمات ،مثالً للمترويج لمتربح الشركات الاصة والمتطبيع القمتصادي على أنه "مشروع وطني".
الناطق الصناعية  .تطبق الناطق الصناعية في الراضي المتلة النطق نفسه المتبع في الناطق الصناعية الؤهلة في الردن ومصر .وهي تسد طموح
شمعون بيريز في "شرق أوس ط جديد" يُنظر فيه إلى إسرائيل باعمتبارها الركز القمتصادي الهيمن في النطقة .وتُثل الناطق الصناعية إشكاليةً كبيرة أيضًا
لنها تدمج رأس الا ل الفلسطيني والسرائيلي والقليمي في آليةٍ عدية الشفقة لسمتغل ل العمالة الرخيصة الفلسطينية والجنبية الوافدة على السواء.
ورغم أن تلك الناطق تعود بالنفع على نخبة قليلة من رجا ل العما ل الليي ،فإنها تساهم في تقدم منظومة السيطرة السرائيلية وتكرّس التحمتل ل.
السمتثمارات الفلسطينية في إسرائيل والسمتوطنات .تفيد إتحدى الدراسات بأن رأس الا ل الفلسطيني السمتَثمر في إسرائيل ومسمتوطناتها غير القانونية
يفوق بكثير رأس الا ل الفلسطيني السمتَثمر في الضفة الغربية  -ما بي  5.2و  8.5مليار دولر مقابل  5.1مليار دولر فق ط في الضفة الغربية .وقد
اتهمت وزارة القمتصاد الفلسطينية الدراسة بأنها تفمتقر إلى الدقة والوضوعية  ،في تحي وصفها بعض القمتصاديي بأنها تعاني من مشكلت منهجية
بالغة  .ومع ذلك يبقى فحواها جديرًا بالذكر .وقد قا ل مصدرٌ في وزارة القمتصاد للكاتب إن "الكثير من رجا ل العما ل الفلسطينيي يسمتثمرون في
السمتوطنات الصناعية مثل بركان ومعاليه أدوميم وغيرها من المعات الصناعية الزراعية في غور الردن".
اسمتقصائية أخرى إلى أن العديد من الشركات الفلسطينية تشارك في تبييض منمتجات غور الردن  ،إذ غالبًا ما تمتا ل بوضع علمة "منمتج
ُ
وخلصت دراسةُ
فلسطيني" على منمتجات السمتوطني الزراعية ،ومن ثم تصدرها إلى السواق الدولية وبالمتالي تمتفادى تحملت القاطعة في بعض البلدان الوروبية.
المتعاقد مع شركات المن السرائيلية .كشف تقريرٌ صدر مؤخرًا أن بعض الشركات الفلسطينية )فندق موفنبيك رام الله ،وبنك الردن ،والبنك الهلي
الردني ،وبنك القاهرة عمان ،وبا ل سيف ) (( Pal-Safeترد أسماؤها في قائمة العملء السمتفيدين من خدمات شركة نيمتاكس ) ،(Netacsوهي شركة
 4للسمتزادة بشأن المتطبيع القمتصادي انظر/ي على سبيل الثا ل :خليل نخلة ،فلسطي :وطن للبيع ،مؤسسة روزا لوكسمبورغ . 2011 ،ممتوفر الكمترونيا على الراب ط المتالي:
http://bit.ly/19p1jjU
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أمنية إسرائيلية يلكها اللواء في جيش التحمتياط داني روتشيلد الذي قاد قوات التحمتل ل السرائيلي في الضفة الغربية وجنوب لبنان وعمِلَ في الابرات
العسكرية.
الشراكة بي الفلسطينيي والسرائيليي في الشاريع المتكنولوجية  .يعكف العديد من رجا ل العما ل الفلسطينيي على المتعاون والمتشارك مع شركات
إسرائيلية في مجا ل المتكنولوجيا المتطورة  .ومن أمثلة ذلك مشروع صدارة الذي يمتخذ من رام الله مقرًا له .أسّس هذا الشروع سعيد ناشف ويادين كوفمان
ويديره فريقٌ من البراء السرائيليي والفلسطينيي في مجا ل البمتكار المتكنولوجي وخدمات النمترنت .وقد نشرت مجلة فوربس تقريرًا مطولً يُسلّ ط الضوء
على دور شركة سيسكو سيسمتمز السرائيلية في المع بي خبراء المتكنولوجيا المتطورة السرائيليي ورجا ل العما ل الفلسطينيي للمساعدة في النهوض
بالقمتصاد الفلسطيني على غرار النموذج السرائيلي الناجح المتمثل في "أمة الشركات الصاعدة ".ويكشف المتقرير أيضًا بأن العديد من الشباب
الفلسطيني في مجا ل المتكنولوجيا المتطورة يمتلقون دعوات لللمتقاء بنظرائهم السرائيليي والعمل معهم في الكواليس وهي "مجرد واتحدة من عشرات
الوارات الركزةّ على العما ل والخذة في النمتشار بهدوء  -وفي تحالت كثيرة بالسر  -في جميع أنحاء الرض القدسة".

ما الذي يجب عمله؟
إن النفوذ السياسي والجمتماعي الذي يارسه الرأسماليون الفلسطينيون الشِلليون واسمتمرارهم في المتطبيع القمتصادي مع التحمتل ل السرائيلي ينبغي أن
يثير قلق الريصي على مسمتقبل القضية الفلسطينية  .فبسعيهم الثيث وراء الربح دون اعمتبار القوق الساسية والمتطلعات الوطنية الفلسطينية ،تادى
هؤلء الرأسماليون كثيرًا .إن أساليبهم في فرض السيطرة الجمتماعية والسياسية وتواطأهم الفضوح في مشاريع المتطبيع يثّل عقبةً بنيوية في سبيل
النضا ل ضد السمتعمار ويقوّض السعى الفلسطيني لقامة العدالة .وفي هذا الصدد ،ثمة خطوات عدة يجب اتخاذها ،ومنها:
•

يجب أن يقاوم رجا ل العما ل والسمتثمرون الليون الاولت السرائيلية الساعية لشراك رأس الا ل الفلسطيني في مشاريع المتطبيع .فما
من تشاركٍ بي رأس الا ل الفلسطيني والشركات السرائيلية يكنه أبدًا أن يخدم المتنمية الوطنية الفلسطينية وصمود الفلسطينيي.

•

يجب على السلطة الفلسطينية ،لكي ل يُنظَر إليها على أنها ممتواطئة ،أن تصمّم وتنفّذ لوائح تنفيذية توجه طُرق اسمتثمار رأس الا ل
الفلسطيني ،ول بد لها أن تراقب هذه العملية عن كثب وبدقة لكي ترصَ على أنها تخدم الهداف الوطنية الفلسطينية .وينبغي وضع
آليات فعالة لفرض الساءلة العامة بحيث تشمل القطاعات الجمتماعية المتنوعة والهات الفاعلة الصيلة في المتمع الدني.

•

تضطلع منظمات المتمع الدني والؤسسات الكاديية بدورٍ مهم من خل ل الدراسات المتي تريها ولفت النظار إلى هذه السألة .ومع ذلك،
ل بد من فعل الزيد لاسبة الرأسماليي الفلسطينيي الذين ضلكّوا السبيل  ،كما تفعل تحركة القاطعة بي تحي وآخر .وينبغي إطلق تحملت
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مسمتمرة لضعاف موقفهم ونبذ تبريراته.
•

ّض تدريجيًا مسمتويات
يجب أن تأخذ عمليةُ تنمية السمتثمارات والعما ل تحقوقُ النسان الفلسطيني وكراممته في عي العمتبار ،وأن تُخف ُ
العمتماد على الساعدات الدولية وعلى القمتصاد السرائيلي ،لمتهيئة الظروف الساسية لشكا ل النضا ل والصمود المتلفة .وعلى وجه
المتحديد  ،ينبغي تطوير منوذج للمتنمية على أساس مفهوم القمتصاد القاوم القائم على العمتماد على الذات والكمتفاء الذاتي ،وإعادة توزيع
الثروة الوطنية توزيعًا عادلً ،ووجود بيروقراطية تخدم أجندة سياسية واقمتصادية واجمتماعية وإمنائية ديقراطية تمتمحور تحو ل العنصر
البشري.

مكرسة لقاومة التحمتل ل
ُ
يقمتضي المتغيير الطلوب إعادة هيكلةُ كبرى للطار السياسي العام .وأكثر من أي شيء آخر ،يحمتاج الفلسطينيون إلى قيادةُ
والسعي لتحراز تحقوق الفلسطينيي في تقرير الصير والمتحرر والعدالة والساواة.

هذه الوثيقة ممتوفرة باللغة النليزية:

http://bit.ly/PLcptl

طارق دعنا يعمل كأسمتاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة الليل .تحصل على شهادة الدكمتوراة في العلوم السياسية من مدرسة سانمتا أنا
للدراسات العليا في ايطاليا بعد اكما ل رسالة الدكمتوراة المتي بحثت في عملية المتحو ل المتي أصابت المتمع الدني الفلسطيني في فمترة ما بعد أوسلو.
خل ل دراسة الدكمتوراة عمل كباتحث في مدرسة الدراسات الشرقية والفريقية المتابعة لامعة لندن .تضمن خبراته العملية السابقة العمل مع منظمات غير
تحكومية ووكالت مخمتلفة للمم المتحدة في كل من فلسطي وأوروبا وأفريقيا .تضمن اهمتماماته البحثية مواضيع المتمع الدني والركات الجمتماعية
والنظمات الغير الكومية ،الليبرالية الديدة والعولة ،بناء الدولة بمتركيز على الالة الفلسطينية.
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"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مسمتقلة غير تحزبية وغير ربحية ،مهممتها نشر وتعزيز ثقافة النقاش العام تحو ل القوق النسانية للفلسطينيي وتحقهم
في تقرير الصير ،وذلك ضمن إطار القانون الدولي وتحقوق النسان .يلمتزم العضاء والللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطروتحة.يكن اعادة نشر وتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يمتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كمصدر اساسي
لمتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زوروا الوقع اللكمتروني المتالي:
او اتصلوا بنا على البريد اللكمتروني
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