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كريم ربيع
يتناول محلل السياسات يف الشبكة وأستاذ األنرثوبولوجيا املساعد يف جامعة إلينوي
بشيكاغو ،كريم ربيع ،يف كتابه الجديد املعنون Palestine is Throwing a Party
 and the Whole World is Invitedت َّ
َحول الحوكمة الفلسطينية نحو العوملة
النيوليربالية يف سنوات ما بعد فياض .ويتتبع جهود الرشكات الخاصة واملستثمرين
واملانحني الدوليني والسلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية يف الرتويج لتطوير املشاريع
العقارية الخاصة عىل نطاق واسع كوسيلة لتنفيذ سياسات النمو االقتصادي وتحقيق
االستقرار عىل مستوى الدولة .وإلبراز هذه التحوالت السياسية واالقتصادية ،يستشهد
ربيع بحالة مجمع روايب السكني يف الضفة الغربية الذي شيَّده بشار املرصي.
يرى ربيع بأن مشاريع التطوير الخاصة والنيوليربالية يف سياق االحتالل العسكري
ت ُخلِّف عواقب غري مقصودة .أي أن نشاط اقتصاد القطاع الخاص ال يعزز السيادة أو
رس ُخ تبعي َة فلسطني
إقامة دولة فلسطينية مستقلة ،وإمنا يُعيد توجيه القطاع العام ويُ ِّ
ورضوخها إلرسائيل.
يكتب ربيع يف خامتة كتابه:

www.Al-Shabaka.org

ضمن هذا النظام ،ال ينبغي النظر إىل مرشوع روايب عىل أنه مفروض من الخارج،
بل هو مرشوع سيايس واقتصادي فلسطيني ومؤرش عىل االتجاه الذي تسري
نحوه فلسطني .إن بناء الدولة الفلسطينية ٍ
ماض يف سياق الطموحات اإلقليمية
واملقتضيات االستعامرية االستيطانية اإلرسائيلية .وهذه دول ٌة توفر إطا ًرا لألسواق
وتكاثر القطاع الخاص وتوزيع املساعدات الدولية ،ولكنها تَخضع إلرسائيل يف
جميع الجوانب األخرى.
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تحدثت الشبكة مؤخ ًرا إىل كريم ربيع ملناقشة االستنتاجات التي توصل إليها ،ولسؤاله
عن الحوكمة الفلسطينية وبناء الدولة ضمن هذا السياق.

تشري يف كتابك إىل مرشوع روايب عىل أنه “حوكمة ينفذها القطاع
الخاص ”.هل لك أن ترشح الدور الذي تلعبه الجهات غري الحكومية يف
تحديد األولويات والسياسات الوطنية الفلسطينية؟
أُشري يف الفصل الخامس من كتايب إىل أن القطاع الخاص والسلطة الفلسطينية
واملنظامت غري الحكومية الدولية عملوا بالتنسيق فيام بينهم من خالل أولوية
وطنية معلنة ورصيحة لتطوير مساكن ميسورة التكلفة ،حيث أجروا دراسات روجت
لفكرة نقص املساكن ،وعدَّتها حاج ًة سيلبيها القطاع الخاص .وهو قطا ٌع له دوافعه
ومقتضياته الخاصة به بطبيعة الحال .ويف حالة مرشوع روايب ،تتخذ هذه الحوكمة
شكل بسيطًا واض ًحا ،فهو مرشوع عقاري ضخم بحجم
التي يطَّلع بها القطاع الخاص ً
مدينة ينفذه مطورون من القطاع الخاص ستكون لهم سيطر ٌة وسلطة عملية وبلدية
من خالل تقديم الخدمات ،وجمعيات ُمالك املنازل ،ووسائل أخرى.

َغي العالقات االجتامعية والسياسية واالقتصادية
تعكس الخصخصة عىل هذا املستوى ت ُّ َ
حاولت أن أتجاوز الطرق التي يؤثر
والعالقة باألرض يف جميع أنحاء فلسطني .وقد
ُ
من خاللها االحتالل وجغرافيته يف الكثري من تحليالتنا وروايتنا وتأريخنا ،بالرتكيز إىل
ٍ
حد كبري عىل ثنائية الهيمنة واملقاومة .وأعتق ُد أن الضف َة الغربية التي تُنفَّذ فيها
مشاريع تحقيق االستقرار ،مثل مرشوع روايب واملشاريع األخرى لتطوير األرايض ،هي
أرض تابع ٌة ومعلَّقة .قد تؤدي املشاريع الخاصة مبكان ما والتي تحاول نسخ الوعود
االقتصادية أو املادية وأشكال الطموح ،إىل ترسيخ تلك الجغرافيات والعالقات بني
الضفة الغربية وإرسائيل التي تعمل عىل فصل الفلسطينيني يف أماكن أخرى من
فلسطني التاريخية عن أرضهم وكينونتهم الفلسطينية  -كام حدث مؤخ ًرا وبشكل
عنيف يف غزة والقدس .هذا يعني أن الخصخصة يف الضفة الغربية جز ٌء من استقرار

“الخصخصة يف الضفة الغربية جز ٌء من استقرار
الضفة الغربية ضمن إرسائيل عىل حساب أجزاء
أخرى من فلسطني املستعمرة”.
الضفة الغربية ضمن إرسائيل عىل حساب أجزاء أخرى من فلسطني املستعمرة .وقد
نت ذلك يف مقالة كتبتها سابقًا يف مجلة نيو ليفت ريفيو:
ب َّي ُ
رام الله التي تطورت عىل مدى السنوات الخمس والعرشين املاضية تقري ًبا ال
تشكل خرو ًجا عىل االحتالل ،وإمنا نجمت عن دينامية التطور غري املتساوي
ُّ
والتشتيت املتعمد [ ]...فبينام تتوسع رام الله ،يف اتجاهات محددة وعىل طول
مسارات متضيقة ،تتضاءل فرص الفلسطينيني وإمكانياتهم يف الحياة يف أماكن
أخرى.
ميتلك القطاع الخاص قدر ًة فريدة عىل تشكيل األولويات ضمن فراغ السلطة
الراهن .ومن ناحية أخرى ،يستفيد القطاع الخاص من التغريات  -الحاصلة يف متويل
املساعدات والتوجه األيديولوجي والسوابق القانونية ،وما إىل ذلك  -املرتابطة منطق ًيا
ضمن املنطق الرأساميل السيايس واإلمنايئ وضمن املامرسة النيوليربالية.

تصف الحوكم َة يف ظل السلطة الفلسطينية بأنها “عملية مستمرة نحو
ُ
[ ]...مدة اإلدارة ”.هل لك أن توضِّ َح ما تعنيه بذلك؟
وأصف به بعض األساليب التي تتآكل من
استعرتُ هذا التعبري من نارص أبو رحمةُ ،
خاللها القدر ُة عىل التخطيط وقدرة القطاع العام عىل الحكم وإنشاء البنى التحتية
وتقديم الخدمات.
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ومن األسئلة التوجيهية التي أسرتش ُد بها يف بحثي ٌ
سؤال عن مدى استدامة الوضع
الراهن .فمن الواضح كام يبدو أن استدامته تنطوي عىل الكثري من العمل  -حيث قال
نفتايل بينيت إن شيئًا لن يتغري تغ ًريا جوهريًا عند توليه السلطة .وبالنظر إىل هذا الواقع
املستمر ،يوج ُد توت ٌر داخل السلطة الفلسطينية حول كيفية التخطيط ملستقبل ما بعد
االحتالل املبني عىل الطموح والتطلعات بشكل أسايس .ولذلك تبذل السلط ُة طاقات
كبرية لتحقيق االستقرار.
لقد أقنعني التخطي َط الحكومي ألن من جمل ِة ما سمعت عن روايب أثناء بحثي هو
أنها “أول مدينة مخططة” ،بل و”أول مدينة جديدة بُنيت منذ هريود!” بحسب أحد
املطورين .وألين أدرس املدن وأهتم بها ،دُهشت يف البداية ألن حجمها فريد من نوعه
يف فلسطني ،ودفعني ألطرح سلسل ًة من األسئلة :ماذا يعني التخطيط يف فلسطني؟
م َّم عساه أن يتكون؟ كيف كان؟ ما هي التغريات التي يتطلبها والتي ُيحدثها؟ ما هي
العالقات التي تكونت يف أماكن جديدة؟

“يوج ُد توت ٌر داخل السلطة الفلسطينية حول
كيفية التخطيط ملستقبل ما بعد االحتالل املبني
عىل الطموح والتطلعات بشكل أسايس .ولذلك
تبذل السلط ُة طاقات كبرية لتحقيق االستقرار”.
انكب مخططو السلطة الفلسطينية يف أعقاب أوسلو عىل التعامل مع كيفية بناء دولة،
َ
وكيفية تقديم الخدمات ،وكيفية التخطيط عىل املدى الطويل .لكن رسعان ما أعاقتهم
عن ذلك محدودية ما ميكن أن تحققه السلطة الفلسطينية يف ظل االحتالل وبالنظر
إىل اعتامدها عىل املساعدات الخارجية .وألن السلطة الفلسطينية ال متلك العديد من
الفرص للترصف بطريقة سيادية حقيقية ،فإن اختصاصها يصبح منصبًا أكرث عىل تحقيق
االستقرار واستدامة ما لديها.
غري أن االنتقادات املوجهة للسلطة الفلسطينية وتراجع الخدمات العامة التي تقدمها
الدولة النيوليربالية مل تكن رصيحة ومبارشة كذلك .ففي كثري من املقابالت التي أجريتها
خارج املدن الرئيسية يف الضفة الغربية ،كنت أتحدث إىل أشخاص ممن تح َّمسوا بفعل
لسبب بسيط وهو أن تحركاته نحو العمل عىل
والية رئيس الوزراء السابق فياض
ٍ
املستوى املحيل جعلتهم يلمسون حضور السلطة الفلسطينية ،ويرون كيف أنها تعمل
مبارشة من أجلهم من خالل مشاريع البنية التحتية الصغرية .وت ُعد هذه الدولة الجاري
تكوينها مرن ًة وغري متامسكة ومجردة من االستقاللية وموجهة نحو استدامة األوضاع
الحالية .ولكن إعادة بنائها وإنتاجها يتم أيضً ا من خالل التدخالت واالستثامرات التي
تطمس الفروق بني السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والحكومة والدولة.

ترى بأن مرشوع روايب ٌ
مثال ملشاريع القطاع العام/الخاص التي ترسخ
الوضع الراهن .هل لك أن توضِّ ح ذلك؟
يسرتعي مرشوع روايب النظ َر ألنه يساعدنا يف رؤية مجموعة من العمليات واألنشطة
والتغريات الحاصلة يف فلسطني  -وهي تغريات مؤثرة ومادية وترتتب عليها تبعات
مستقبلية .وأنا ال أسعى لإلضافة إىل النقد املوجه إىل هندسته املعامرية أو طابعه
العامي ،أو إىل النقد املوجه إىل بشار املرصي نفسه ،بل أنا معني بأهمية حجمه يف
تشكيل سابقة كربى .حاولت يف كتايب ،عىل سبيل املثال ،أن أُ ِّبي كيف استطاع املطورون
إنشا َء عالقات جديدة لحيازة األرايض يف الضفة الغربية.

2

ففي السابق ،كانت البنوك تنفر من تقديم القروض العقارية طويلة األجل إلمكانية
فضل عىل أن
ظهور مطالبات متعددة مبلكية األرض ما ص َّعب استخدام األرض كرهنً .
الكثريين من الفلسطينيني مل يشعروا بارتيا ٍح كاف إزاء إلزام أنفسهم طواعي ًة بسداد
قروض عىل مدى  20أو  30عا ًما .وقد سعى املطورون إىل حل هذه املشكالت من خالل
إنشاء سوق للرهن العقاري والحصول عىل دعم السلطة الفلسطينية .فاشرتوا مجموعة
من قطع األرايض يف املنطقة التي أرادوا بناءها ،وتدخلت السلطة الفلسطينية مبنحهم
سلطة التخطيط وامللكية من خالل استمالك األرايض للمنفعة العامة ثم إعطائهم َّ
صك
ملكية ال طعن فيه ملساحات شاسعة من األرض .وحصل املرشوع أيضً ا عىل الدعم من
املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية من خالل دعم الرهون العقارية ،والتي تم
الرتويج لها من خالل برامج تثقيف امل ُقبلني عىل رشاء املنازل.
أتفهم بأن التطلعات الشخصية واالقتصادية والطبقية يف أجزاء محدودة من الضفة
الغربية  -وال سيام يف رام الله وضواحيها  -هي رؤية مستقبلية تستهوي الكثري من
الفلسطينيني ،ولكن تظل هناك مشكلة كبرية وهي ضيق التطلعات الطبقية الجديدة
لألُرس أو األفراد يف ظل االحتالل.

يُرب ُز عملُك االقتصا َد السيايس كوسيل ٍة لفهم الجوانب املختلفة للحياة يف
فلسطني .هل لك أن ترشح لنا أكرث؟
أساسا جيدًا إلعادة التفكري يف التغريات التاريخية
أعتق ُد أن االقتصاد السيايس ميث ُِّل ً
والجغرافية واالجتامعية والهيكلية .وقد أُجري الكثري من هذا العمل عند الفلسطينيني،
املاركسيني وغريهم ،رغم أنه ظل راكدًا حتى وقت قريب .تَرب ُز مذاهب االقتصاد
السيايس األخرى بجالء أكرث يف أوساط واضعي السياسات ،وهناك قد ٌر كبري من األعامل
املهمة يف مجال املساعدات والسياسات الدولية ،والكثري منها بواسطة الشبكة.
حرصت ،كمشتغلٍ يف األنرثوبولوجيا ،عىل تضمني موا ٍد إثنوغرافية ِ
مباشة يف الكتاب
لقد
ُ
ألقول للباحثني إنه من املمكن ربط البحث امليداين النوعي القائم عىل املقابالت
بالهياكل والظواهر عىل نطاقات مختلفة .وقد تأثرت بالعمل األكادميي حول إعادة
اإلنتاج االجتامعي وما يعنيه ذلك بالنسبة يل ،بشكل أسايس ،من أن التكاثر البرشي
اليومي وعىل املدى البعيد يربط الوجود البرشي بالوقائع االجتامعية مثل العمل
والتوزيع وما إىل ذلك .فرأس املال يكون يف حركته مدم ًرا و ُمنت ًجا عىل ٍ
حد سواء ،ويساعد
يف إنتاج سياقات للحياة االجتامعية والعالقات االجتامعية ،ويعيش الناس حياتهم يف
األماكن التي يتواجدون فيها .وأعتقد أن ظهور صور ٍة أكرث صدقًا يتطلب دراسة النطاقات
املتعددة م ًعا ،ألن السياقات األوسع والظواهراألعم املتعلقة بالعمل واالحتالل وعالقة
فلسطني بإرسائيل وبرأس املال العاملي تؤثر يف حياة الناس.

باعتقادك ،ما هي البدائل املتاحة للفلسطينيني ملواجهة هذه املشاريع
التنموية التوسعية أو تقويضها؟ ماذا بوسع املجتمع الدويل أن يفعل؟
ومعلم منخرطًا يف سياسة الحركات ،أعتقد أن تصحي ًحا طفيفًا يف املسار
بصفتي باحثًا
ً
مفي ٌد من زاويتني اثنتني :أوالً ،التوقف عن إدراج مسألتي الرأساملية والطبقية يف
مناقشات السياسة الوطنية ،والتساؤل عن أنواع التأثريات  -الجغرافية والسياسية
والقانونية  -طويلة املدى التي تخلفها إعاد ُة الهيكلة الرأساملية ومشاريع النخبة عىل
الفلسطينيني يف فلسطني وخارجها .كيف تتباين ظروف الحياة والسياسة والتعبئة
والطموح بني مجموعات الفلسطينيني املختلفة؟
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ثانيًا ،رؤية الروابط حيثام وجدت ،وإقامة جسور التواصل عىل االمتداد التاريخي
والجغرايف ،للتفكري يف وضع فلسطني اليوم وكيف آلت إىل ما آلت إليه وملاذا.
وهذه التساؤالت ت ُفيض إىل تساؤالت أخرى .وال بد من التأكيد عىل العملية واالتجاه
ومن ثم ستتواىل اإلجابات من قادة الحراكات والشباب والناشطني واملنظمني وغريهم
من املنخرطني بطرق مختلفة.
أما بالنسبة للمجتمع الدويل ،فأنا لست مقتن ًعا بأن االقرتاض واستقرار السوق والنمو
االقتصادي هو السبيل لتقرير املصري والسيادة ،ناهيك عن تحرير اإلنسان .تتمثل إحدى
املشكالت يف أن اإلقدام عىل عملٍ تحرري حقيقي ملصلحة الفلسطينيني ال بد وأن يأيت
بالرضورة عىل حساب تلك الهياكل واملؤسسات والدول التي أنشأت إطا ًرا قويًا الستدامة
التبعية الفلسطينية واالستقرار ،واستدامة الصالحيات اإلرسائيلية والرضورات اإلقليمية،
واألمن.

كريم ربيع ،هو أستاذ مساعد يف األنرثوبولوجيا بجامعة إلينوي يف شيكاغو.
يركز بحثه عىل الخصخصة والتنمية الحرضية ومرشوع بناء الدولة يف الضفة
الغربية ،املوضوع الذي بلغ ذروته يف كتابه األولPalestine is Throwing ،
( a Party and the Whole World is Invitedمطبعة جامعة ديوك،
 .)2021يبحث عمل ربيع الجديد يف االقتصاد السيايس والجغرافيا البرشية
للتجارة الفلسطينية الصينية .سابقًا ،كان أستاذًا مساعدًا يف األنرثوبولوجيا
يف الجامعة األمريكية يف واشنطن ،وزميل هاربر شميدت يف جامعة
شيكاغو ،وزميل ماري كوري/باحث رئييس يف مركز جامعة أكسفورد للهجرة
والسياسة واملجتمع (كومباس).
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ويف هذا الصدد ،أود أن أقتبس من لغة الخبرية الجغرافية ،روث ويلسون جيلمور،
ونظريتها املوسعة عن العنرصية ملا فيهام من فائدة .فالعنرصية تعني ،عىل حد تعبريها
الشهري“ ،إنتاج واستغالل قابلية املوت املبكر لدى املجموعات مبصادقة الدولة أو خارج
إطار القانون”.
لذلك ،ال يسعني إال أن أجيب عىل سؤالك بسؤال آخر :كيف سيكون شكل املساعدة
الدولية التي ال تتعامل مع الهيكل الحايل لسياق الدولة والسياق القانوين وغري القانوين
الذي مييز الجامعات ،ويجعل الناس عرضة للعنف واملوت ،ويستغل هذه االختالفات؟

«شبكة السياسات الفلسطينية» شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية،
مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية
للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري ،وذلك ضمن إطار القانون الدويل
وحقوق اإلنسان .يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة
الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات
السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل «الشبكة»« ،شبكة السياسات
الفلسطينية» ،كمصدر اسايس لتلك املواد.
ملزيد من املعلومات عن «الشبكة» ،زوروا املوقع االلكرتوين التايلwww. :
 al-shabaka.orgاو اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايلcontact@ :
 al-shabaka.orgاألراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي
املنظمة ككل.

