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ِبك االقتصاد 
َ
ي  الُمشت

ف  �ف  المحتلة فلسطني
 

ت�ي  عالءد.   1ال�ت
 

 مقدمة

  مثا�ً  المحتلة الفلسطين�ة األرض حالة �شكل
�
ي  والتوسع للبحث رئ�س�ا

ة الس�اسة نظ��ات دينام�ك�ات �ف
�
 والحراك الُمشَتِبك

ي  منظور  من االجتما�ي 
ي  ومعا�  تار��ف

ي  والتطه�ي  لتجزئةاو  واالحتالل ار االستعم س�اسات أن إذ . واحد  آن �ف
 والسلب العر�ق

ي  ، لها  يتعرض اليق ف  فمن. اجتما�ي  حراك مجتمع تجعلهم الس�اسات، لتلك المستمر  وتصديهم ومقاومتهم الفلسطينيني
ات القمع�ة والسلطات العسك��ة واالحتالالت اله�منة أشكال مختلف مقاومة خالل  الفلسطينيون را�م السنوات، لع�ش
ي  وا خرطوان اشتبا��ة حلقات عدة

 هذە وأهداف وخصائص شكل ول�ن. الفلسطين�ة الثورة إلنجاب جم�ي  اشتبا�ي  جهد  �ف
ت قد  الثورة ي  أوسلو  اتفاق�ة توقيع بعد  وتحد�دا�  السنوات، مر  ع� جذري �شكل وتبدلت تغ�ي

 تلك بتوقيع. 1993 العام �ف
وع النها�ة بدا�ة الفلسطين�ة التحرر  حركة أعلنت فقد  االتفاق�ة، ي الو  للم�ش ، طيف ي  الثورة مؤسسات وتحولت 1الفلسطييف

 
�
وقراط�ة إ� تدر�ج�ا  . الفلسطين�ة السلطة وهو  أال  بالس�ادة، يتمتع وال  ول�د  جسم �ديرها  ب�ي

ي  شد�دة أزمة من المؤسسات هذە عانت وقد 
 أحدث فقد  ذلك، من بالرغم ول�ن. وفعاليتها  عملها  ع� أثر  مما  اله��ة، �ف

ات وجودها  مجرد   وحركات االجتماع�ة الحركات بناء وك�ف�ة الفلسطين�ة األرض استعمار  فهم بك�ف�ة قعليت ف�ما  تغي�ي
، الس�ا�ي  الفلسطين�ة السلطة موقف عن نتج وقد . المقاومة ي

اغمايق ، مستدام القتصاد  الرؤ�ة وغ�اب ال�ب
�
 ومنح ذات�ا

ي  تآ�ل: المخرجات من عدد  اإل�ائ�ل�ة، �ةاألمن للمطالب األول��ة ع�ة تدر��ب  ع� تام واعتماد  الفلسطين�ة، السلطة ل�ش
، االقتصاد  ع� إجباري واعتماد  الدول�ة، المساعدات ي  استبداد�ة وتحوالت  اإل�ائ��ي

 الفلسطين�ة السلطة وشكل طب�عة �ف
ي 
،. األمن�ة قواتها  عمل�ات و�ف   الفلسطين�ة السلطة مؤسسات أصبحت و�التا�ي

�
ي  الشعب ع� عبئا  وأضافت الفلسطييف

ي  الشعب وتعرض. جد�دة قمع�ة طبقة ي  الوطن�ة، القرار  اتخاذ  عمل�ة من والتهم�ش للعزل الفلسطييف
ف  �ف  عدد  تو� حني

وعة، وغ�ي  د�مقراط�ة غ�ي  بصورة النخبة، من قل�ل ي  الشعب تمث�ل م�ش   شكل وقد . الفلسطييف
�
 العوامل هذە من م��جا

ف  اشتبا��ة حلقات ف  بني ي  للتمث�ل المدع�ة وق�ادتهم الفلسطينيني
�الع �ف  . المن�مة سنة ن�ش

ف  والتهم�ش العزل عمل�ة وتكرست   للفلسطينيني
�
ي  الخصوص وجه ع� شعبا

 مصطلح و�ستخدم 2. الف�اض�ة حقبة �ف
ي  هنا، الف�اض�ة

ي  الوزراء رئ�س إ� إشارة �ف  بناء وعمل�ة والحوكمة الحكم أسلوب لوصف ف�اض، سالم السابق الفلسطييف
ي  الدولة

ات�ج�ة الف�اض�ة وتعت�ب . 2013 عام لغا�ة 2007 معاال من المحتلة الغ���ة الضفة �ف  خالل من الدولة لبناء اس�ق
 ولمحدود�ة الفلسطين�ة السلطة ولضعف الدول�ة المساعدات ع� االعتماد  لحالة مبا�ش  نتاج و�ي  الرش�د، الحكم

ف  المتوفرة الس�اس�ة الخ�ارات   والف�اض�ة. للفلسطينيني
�
 من ورعايتها  تم��لها  من بالرغم محل�ة، لدينام�ك�ات نتاج �ي  أ�ضا

ف  بمنظور  كب�ي   �شكل الف�اض�ة تأثرت وقد  خارج�ة، مصادر  اطات المانحني  احتكار  تأس�س إ� وهدفت 3. التم��ل واش�ق
ي" ي " (و��ب

ي  للعنف) و��ب  ما�س إ� إشارة �ف
، الجانب �ف ي ال�ة وأجندة األميف  إجماع بعد  ما  وصفات مع متماش�ة نيولي�ب

ي  واشنطن
تان االثنان و�عت�ب . قتصاديالا الجانب �ف ف ، المنظور  من الفلسطين�ة للدولة أساسيتان رك�ي ي

 من بالرغم الف�ا�ف
ي  الداخ�ي  واالنقسام اإل�ائ��ي  االحتالل وجود   . الفلسطييف

 خالل من هو  الدولة لبناء والوح�د  األفضل الط��ق أن الدو�ي  والمجتمع و��ائ�ل الفلسطين�ة السلطة قررت فقد  وعل�ه
ي  تتمثل أساس�ة ركائز  أر�ــع

 للمساءلة، تخضع فلسطين�ة سلطة مؤسسات و�ناء القانون، س�ادة وتع��ز  األمن قطاع إصالح �ف
ي  الخاص القطاع بق�ادة االقتصادي النمو  وتحقيق فعالة، عامة خدمات وتوف�ي 

 ف�اض و�كلمات 4. حر  اقتصاد  نظام ظل �ف
ف " عن عبارة �ي  الف�اض�ة نفسه، ك�ي ام الرش�د  الحكم مبادئ وفق موجهة متينة، ساتمؤس إ�شاء ع� ال�ق  حقوق واح�ق

ي  5."العامة للخدمات الفعال والتقد�م القانون وس�ادة اإل�سان
 طةالسل أداء أن و�جادلوا  ف�اض ب�صالحات البعض و�حت�ف

                                                            
ت�ي هو م 1 امجال ستشار عالء ال�ق ي  �ب

ي مركز دراسات ال�اع والتنم�ة و�ناء  الشبكة: شبكة الس�اسات �ف
الفلسطين�ة، و�احث مشارك �ف

ي المعهد العا�ي للدراسات الدول�ة والتنم�ة  )(CCDP السالم
ي جن�ف، س���ا.  (IHEID)�ف

 �ف
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ي  ساهم قد  المحسن الفلسطين�ة
ف  السالم بناء عمل�ة �ف ، ح�اة وتحسني ف    أدامت أنها  �جادل من هنالك أن غ�ي  6الفلسطينيني

ي  المجتمع من أجزاء و�شك�ل هندسة وأعادت االحتالل ي  وساهمت جد�دة اقتصاد�ة س�اس�ة نخبة وأ�شأت الفلسطييف
 �ف

ي  مسارها  عن الوطن�ة األهداف  حرف  7. الجم�ي  الشعيب

ي  صع��ة الفلسطينيون واجه الع���ة، الثورات بعد  وتحد�دا�  الف�اض�ة، حقبة وخالل
ي  ة،بجماع� والعمل الحشد  �ف

 و�ف
ي  الحاالت   التحوالت  إ� كب�ي   �شكل ذلك وُ�عزى 8. مستدامة غ�ي  الجماع�ة أعمالهم كانت  ذلك، من فيها  تمكنوا  اليق

ي  القمع�ة السلط��ة
 االحتالل استمرار  فيها  بما  األسباب، من مجموعة إ� ذلك و�عزى كما   الفلسطين�ة، األمن أجهزة �ف

، ف  الس�ا�ي  واالنقسام اإل�ائ��ي ع�ة لق�ادة واالفتقار  الغ���ة، والضفة غزة قطاع بني  األجندة وعواقب الشعب، تمثل �ش
ال�ة، االقتصاد�ة ي  النجاح من بالرغم هن�ة، آدم �قول كما   ول�ن،. الدول�ة المساعدات وفشل النيولي�ب وع النسيب  للم�ش

ي 
ا�ي  الف�ا�ف ي  النيولي�ب

 االجتماع�ة، الحركات تفك�ك �ف

اض الخطأ  من س�كون ، الشعب تهدئة ع� دائمة قدرة لد�ه وعالم�ش  أن اف�ق ي  هذە تعمل ح�ث الفلسطييف
ال�ة اله�كل�ات ،. وجودها  ظروف تق��ض ع� طرق بعدة النيولي�ب  الفلسطين�ة السلطة دور  أوضحت قد  وتحد�دا�

  �شهدها  لم لدرجة
�
ي  سابقا

 9. الغ���ة الضفة �ف

ي  الشباب حركة انبعاث و�عت�ب 
ا�  مثا�ً  2011 العام �ف  االقتصاد�ة والظروف الفلسطين�ة السلطة س�اسات مواجهة ع� مبا�ش

ف  اع�ةالجم االشتبا��ة األعمال خالل من للسلطات الحق�ق�ة األدوار  وتع��ة كشف  و�عت�ب . الصعبة  مع منسجما  للمعارضني
 . المشتبكة الس�اسة نظ��ات

كة واقتصاد�ة س�اس�ة تحد�ات عدة وتوجد  كما  ف  مش�ق ف  بني ، والعالم فلسطني ي ي  الع���ة الثورات بعد  جل�ا  ظهر  كما   العريب
 �ف

ي  ول�ن 10 ،2011 العام
ي  وفشلوا  كب�ي   حد  إ� صامتون الفلسطينيون ب�ق

 أو  وال�بح القمع طبقات أو  النظام ضد  التجمهر  �ف
ال�ة االقتصاد�ة الس�اسات ، المقدمة المشتبكة للس�اسة النظ��ة األسس ع� و�البناء. النيولي�ب

�
 الفصل هذا  �جادل الحقا

ي  الع���ة الثورات بعد  أنه
ي  االقتصاد�ة أو / و  الس�اس�ة المظاهرات شكلت ،2011 العام �ف

ف  �ف  حلقات المحتلة فلسطني
ي  فشلت ول�نها  اشتبا��ة،

،. مستدامة اجتماع�ة حركة إ� التحول �ف  السلطة س�اسات ضد  المظاهرات �شكل وتحد�دا�
 الجما�ي  العمل أشكال أحد  أوسلو، التفاق�ة االقتصادي ر واإلطا الدول�ة المساعدات وقطاع االقتصاد�ة الفلسطين�ة

 نتجت وقد . التمث�ل بحق بمزاعمهم يتعلق ف�ما  والنخبة السلطات لمواجهة األطراف مختلف ف�ه ينضم والذي المشتبك
 ع� للموارد  �فتقرون الذين المشاركون حثت تهد�دات أو  مع�قات أو  س�اس�ة فرص عن المشتبكة الجماع�ة األعمال هذە

 ثقاف�ا  ومؤطرة ج�د  �شكل مبن�ة اجتماع�ة شبكات من بدعم" المشتبكة الجمع�ة األعمال هذە تح�ف  لم ول�ن. العمل
، 11"ة،عمل� بأجندة وموجهة . المعارضة مع مستدام تفاعل إ� يؤدي بأن االشتباك من الشكل لهذا  �سمح لم و�التا�ي
 . واالقتصاد�ة الس�اس�ة للحقوق اجتماع�ة حركة إ� م�ي الج االشتبا�ي  الفعل هذا  يتطور  لم أخرى، و�كلمات

ي  الع���ة الثورات بعد  وعل�ه،
ي  القمع�ة السلطات ضد  المظاهرات أشارت ،2011 العام �ف

 المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف
ي  كانت  ما  حركة أن إ�

ي  المظاهرات هذە فشلت ول�ن النشأة، طور  �ف
 أو  كةمش�ق  غا�ات أو  اجتماع�ة شبكات ع� البناء �ف

ي  وفشلت ثقاف�ة، أطر 
 جماع�ة وأفعال تحد�ات ع� للحفاظ جماع�ة وه��ات رابطة ه�كل�ات خالل من التضامن بناء �ف

 . متصاعدة
�
ي  طورە الذي المشتبكة للس�اسة النظري لإلطار  ووفقا

ي  واالحتجاجات المظاهرات فشلت فقد  تارو، س�ديف
 �ف

كةشم غا�ات ع� قائمة جماع�ة، تحد�ات" إ� التحول ، وتكافل �ق ي  اجتما�ي
 والمعارضة النخبة مع مستدام تفاعل �ف

 12."والسلطات

ف  حالة استخدام إ� الفصل هذا  يهدف النظري، المستوى وع� ي  للتوسع فلسطني
 الس�اسة نظ��ات دينام�ك�ات �ف

ي  النظر  خالل من المشتبكة
، المستوى ع� أما . المشتبك االقتصاد  فكرة �ف  تبعات مناقشة �إ الفصل هذا  يهدف العم�ي

ا�ي  النموذج  عن وفض�ً . لالشتباك المسببة الجذر�ة األسباب كأحد   ومشكلتها  خصوصا  الف�اض�ة حقبة خالل النيولي�ب
ي  الدول�ة المساعدات لقطاع نقدا�  الفصل هذا  سيوفر  ذلك،

 لالشتباك، مصدرا�  �شكل والذي المحتلة، الفلسطين�ة األرض �ف
،. الشارع مستوى ع� الفع�ي  والنشاط م�ةاأل�اد� األدب�ات بحث خالل من ا�  االقتصاد  فكرة الفصل هذا  س�ط�ح وأخ�ي

 السلطات البد�ل النموذج هذا  و�واجه. المشتبك الجما�ي  والفعل المشتبكة الس�اسة مفاه�م ع� قائم كنموذج  المقاوم
 كأحد   االقتصاد�ة الحقوق حقيقتو  العكس�ة التنم�ة أو  الالتنم�ة حالة عكس بهدف المتعددة القمع وطبقات القمع�ة

 العمل�ة واألبعاد  المشتبكة الس�اسة نظ��ات مفاه�م من الم��ــــج هذا  أن هنا  ونجادل. المص�ي  تق��ر  حق تحقيق أشكال
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ي  الفصل لهذا  األص�لة المساهمة �شكل المقاوم، االقتصاد  لنموذج
ي  العمل �ف ، جهد  خالل من ذلك و�جري. البحي�  أو�ي

 . المشتبك االقتصاد  وممفه للبحث هنا، مقدم

 المشتبك واالقتصاد  المشتبكة الس�اسة وتنظ�ي  تأط�ي 

ف  �حدث ما " بأنها  المشتبكة الس�اسة تع��ف �مكن ف  جهود  تتوحد  حني ي  الفاعلني
 ادعاءات ضد  والسلطات النخبة  مواجهة �ف

ي [ ةتغ�ي الم الس�اس�ة والمع�قات الفرص" عن كتعب�ي   المشتبكة الس�اسة وتنشأ  13."التمث�ل ومزاعم  محفزات تخلق] واليق
 للتهد�دات التعرض عند " المشتبكة الس�اسة أشكال وتظهر  14."لوحدهم للموارد  �فتقرون ألطراف والفعل بالعمل للق�ام

 من المقم�ع الشعب و�قاوم 15."السلطات ضعف مكامن تع��ة وعند  ، الحلفاء توفر  وعند  الس�اس�ة، الفرص وظهور 
ة خالل ي  المشتبكة، الاألفع من ورص�د  ذخ�ي  المشتبكة الس�اسة وتؤدي. �كالتشب وتكنولوج�ا  االبتكار  ع�ب  تتوسع واليق

ة هذە ع� القائمة ف  مع مستدام تفاعل إ� المشتبكة األفعال من الذخ�ي ف  االجتماع�ة والحركات المعارضني  تح�ف  حني
 16."�ةعمل بأجندة وموجهة ثقاف�ا  ومؤطرة ج�د  �شكل مبن�ة اجتماع�ة شبكات من بالدعم"

 
�
 والثورات والمظاهرات االجتماع�ة الحركات أساس االشتبا�ي  الجم�ي  الفعل �عت�ب  المشتبكة، الس�اسة لنظ��ات وفقا

ي  أو  مدمر، أو  ممأسس أو  مستدام، أو  موجز " االشتبا�ي  الجم�ي  الفعل �كون أن و�مكن. واالنتفاضات ، أو  روتييف  17"درامات��ي
  �صبح ول�نه

�
ف  اشتبا��ا  بطرق و�ت�فون ، ممثلة لمؤسسات منتظمة وصول إلمكان�ة �فتقرون أشخاص ه�ستخدم" حني

، 18."أسا�ي  �شكل السلطات أو  اآلخ��ن وتتحدى تواجه  الناس تجمع" الجما�ي  العمل من المشتبكة األشكال وتحد�دا�
ف  ي  العاديني

 مستوى إ� االشتبا��ة الجمع�ة األفعال هذە تط��ر  و�مكن 19."وسلطات نخبة من �عارضونهم من مع مواجهة �ف
كة والغا�ات االجتماع�ة الشبكات ع� والبناء متصاعدة جماع�ة مواجهات شملت إذا  االجتماع�ة الحرا�ات  واألطر  المش�ق
 20. الجما�ي  العمل ع� للحفاظ جماع�ة وه��ات رابطة ه�كل�ات خالل من التضامن ع� والبناء الثقاف�ة

، ي  �حاجج كما   و�التا�ي
 األفضل من والحرمان، والعنف التطرف عن كتعب�ي   �ةاالجتماع الحركات تع��ف من �ً د ب" تارو، س�ديف

كة غا�ات ع� قائمة جماع�ة كمواجهات  تع��فها  ي  اجتما�ي  وتضامن مش�ق
ف  النخبة مع مستدام تفاعل �ف  والمعارضني

ي  21."والسلطات
ي  التغ�ي  ظل و�ف

ي  اصاألشخ ينخرط التهد�دات، أو  الس�اس�ة والمع�قات الفرص �ف
 المشتبكة الس�اسة �ف

  خالل من

ي  �شكل الجما�ي  الفعل توظ�ف ات��ب ي  آخرون ل�ستخدمها  جد�دة س�اس�ة فرص وخلق اس�ق
 من موسعة دوائر  �ف

ف . االشتباك ف  المجتمع، من أوسع أقسام حول �اعاتهم تدور  وحني  موروثة، ثقاف�ة رموز  حول الناس �جمع وحني
ف   االشتباك من الحلقات هذە ستؤدي �ق�مونها، أو  رابطة �كل�اتهو  مكثفة اجتماع�ة شبكات ع� يبنون وحني

ي  المضادين مع مستدام تفاعل إ�
 22. اجتماع�ة حرا�ات �ف

  منقوشة" المشتبكة الس�اسة أن إ� هذا  و�ش�ي 
�
  �شأنها  التواصل و�تم ثقاف�ا

�
 فكرة مرك��ة ذلك و�عكس كما   23."اجتماع�ا

ي  محددة روتين�ات �شأن معرف�ة كمجموعات  اع�ةجتماال  والحرا�ات االشتبا��ة األ�شطة مخزون
 . ما  أمة وتقال�د  تار�ــــخ �ف

 العنا�  من االشتباك حلقات مفهوم �عت�ب  المشتبكة، الس�اسة نظ��ات مع االجتماع�ة الحركات تفاعل ط��قة عن وعدا 
ي  األخرى األساس�ة

ي . المشتبكة الس�اسة نظ��ات �ف ف  و�ثيف  عمل�ة" بأنه وتع��فه المصطلح ا ذه لتط��رە تارو  ع� وفايرل باينف
ي  واالبتكارات الس�اس�ة، الفرص �سبب االجتماع�ة الحركات وانحدار  وحشد  �شك�ل خاللها  من يتم منهج�ة

 أشكال �ف
، العمل أطر  عن الناجح والتعب�ي  االشتباك، ف  التفاعل وازد�اد  المنظمة، وغ�ي  المنظمة األ�شطة وتعا�ش الجما�ي  بني
 مشال والسلطة المتحدين

�
 24."لةك

ي  كان  آخرها  وعمل�ة، نظ��ة ناح�ة من شك محل هذە االشتباك مفاه�م تعت�ب  ول�ن
 لحركاتا من المحررة النسخة �ف

ي  والمواجهة والحشد  االجتماع�ة
ق �ف ي  إف��ق�ا وشمال األوسط ال�ش ف  ج��ل حررها  اليق  �قوال  ح�ث. فايرل وف��در�ك باينف

  و�قوال  الس�اق، بمنطق الفعل منطق �ط� ت الجما�ي  الفعل مخزون �شأن ت��ي  فكرة أن
�
ض" المخزون مفهوم أن أ�ضا  �ف�ق

 
�
ي  من عالم أ�ضا

كة المعايف  اتخاذ  عمل�ة خالل من وتنف�ذها  ومشاركتها  تعلمها  يتم روتين�ات" و�شمل 25."الحشد  قبل المش�ق
  مقصودة خ�ار 

�
ي  العالم�ة والمنظورات والطقوس والقصص الرموز  من أدوات حزمة" المخزون و�عت�ب  كما   26."�سب�ا  قد  اليق

ف  أن هو  ذلك من األهم ر�ما  ول�ن 27."المشا�ل من مختلفة أنواع لحل مختلفة بأشكال األشخاص �ستخدمها   وفايرل باينف
ف  لألطراف الذات�ة والتع��فات والمنظورات التوقعات بفحص لنا  �سمح المخزون تحل�ل" أن �قوال   وك�ف�ة المواجهني
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ي  موقف اتخاذهم
،." الس�اس�ة ةالساح �ف ا�  العمل �شأن دينام��ي  منظور  إ� االشبا�ي  للعمل المخزون فكرة تؤدي وأخ�ي

ي  وت�� " الجما�ي  ي  أهم�ة أ���  وتعت�ب . المشتبكة الس�اسة �شأن عالقة ذو  منظور  تبيف
ف  االستبداد  س�اقات �ف  يتعرض حني

ي  السلطة سلوك إ� النشطاء
ي  الةالح �ي  وهذە 28."أ��ب  �شكل والعن�ف التعس�ف

، �ف ف ي  تحد�دا�  فلسطني
 الف�اض�ة، حقبة �ف

ي  االستبداد�ة التحوالت  ترسخت ح�ث
 29. وس�اساتها  وممارساتها  الفلسطين�ة السلطة طب�عة �ف

ي 
وري من المستبدة، الس�اقات هذە �ف  هذا  و�ش�ي  30. ه�د�مان ست�فن �قول كما "  الطاولة تحت الس�اسة" إ� النظر  ال�ف

ة،  مع�قات المواجهة تواجه" ح�ث الجماع�ة، األ�شطة عمل وك�ف�ة المستبد  النظام وتحوالت  ألشكال أفضل فهم إ�  كب�ي
، أ���  للمظاهرات الجما�ي  البعد  و�صبح

�
ي  األمن�ة األجهزة وتنت�ش  تحد�ا

 المفاه��ي  التوسع هذا  و�ؤكد  31."مكان كل  �ف
ي  األشخاص جمع فةتكل تخفض الثقاف�ة واألطر  االجتماع�ة والشبكات االشتباك مخزون" أن والنقد 

، عمل �ف  وتبعث جما�ي
 32."لمطالبهم أ��ب  ق�مة وتع�ي  وحدهم ل�سوا  بأنهم لديهم الثقة

ف  و�وفر  ي  المساهمون والمؤلفون وفايرل باينف
ي  والمفاه�م لألفكار  بناءً  نقدا�  الذكر  آنفة المحررة النسخة �ف  ما�آدم �طرحها  اليق

ي  و�توسعوا  33. وت��ي  وتارو 
ف المؤلف هؤالء أفكار  �ف ق من عمل�ة أدلة باستخدام ني  وهم. 2011 سنة ثورات بعد  األوسط ال�ش

ي  محقون
 والمواجهة الحشد  عمل�ات لدراسة أ�سب هو " وت��ي  ومكآدم تارو  راجعه الذي المفاه��ي  النموذج أن إ� اإلشارة �ف

ي  والس�اس�ة االجتماع�ة
ق �ف  نماذج و  االجتماع�ة حركاتلل ال�الس�ك�ة النظ��ات استخدام من إف��ق�ا  وشمال األوسط ال�ش

�رهم 34."الس�اس�ة العمل�ة ي  االجتماع�ة الحركات غالب�ة تعمل) 1: (أسباب عدة ع� �قوم العام االستنتاج لهذا  وت�ب
 �ف

ق ي  األوسط ال�ش
ي  الفراغات �ف  عليها  و�عرض اإل�راە من مختلفة درجات إ� خضعها � الذي المتواصل االستبداد  �خلفها  اليق

 تعتمد  ما  عادة) 3( ضع�ف، رس�ي  وتنظ�م محدودة بموارد  اجتماع�ة حركات عدة تتمتع) 2( للحشد، قل�لة مجاالت 
ي  المالحظات هذە وتتكرر . للحشد  مبتكر  ومخزون رسم�ة غ�ي  شبكات ع� االجتماع�ة الحركات

، حالة �ف ف  تحد�دا�  فلسطني
ف  لحالة �مكن أنه الفصل هذا  و�ناقش. الع���ة الثورات بعد  ي  بعد  فتض� أن فلسطني

 الس�اسة نظ��ات لدينام�ك�ات إضا�ف
ي  المتعددة القمع وطبقات االستعمار�ة الظروف وتعق�د  اإلضاف�ة الخصوص�ة خالل من المشتبكة  يزال وال  تعرض اليق

ف  حالة تؤكد  ذلك، عن وفض�ً . الفلسطينيون لها  يتعرض " الفرصة" من بد�ً  المرتقب الجما�ي  التهد�د  أهم�ة ع� فلسطني
 35. لعملل كحافز 

ف  حالة وتقع ق س�اق ضمن فلسطني  آدم �قول وكما . المشتبكة الس�اسة نظ��ات مع وتفاعله هذا  األوسع األوسط ال�ش
ف  مسألة هن�ة، ، تح��ر  مسألة أو  إ�سان�ة مسألة مجرد  إ� تقل�صها  �مكن ال " فلسطني ي  ال�اع من أسا�ي  محور  ف�ي  وطيف

وة ع� والس�طرة المتوازنة غ�ي  التنم�ة ضد  األوسع ي  ال��
ق أنحاء كافة  �ف  المفاه�م توظ�ف نجد  أن و�مكننا  36."األوسط ال�ش

ي  االجتماع�ة الحركات لنظ��ة ال�الس�ك�ة
ف  حالة �ف ي  إ�ائ�ل-فلسطني

اب�ث 38أل��ي  و�يتان 37جمال أمل عمل �ف ف  39مارتو و�ل�ي
لمان وو�ندي 40نورمان وجو�ي    قصورهم، أ��ب  كان  ول�ن ،41ب�ي

�
ف  وفقا ي  �كمن وفار�ل، لباينف

 النقد�ة نظرتهم محدود�ة �ف
 تق��ر  أجل من والحركات االجتماع�ة الحركات تعت�ب  ال  ذلك، عن وفض�ً . االجتماع�ة الحركات لنظ��ة ال�الس�ك�ة للمفاه�م

 بالشكل مستوعبة غ�ي  تزال ال  والتشابك التعق�د  من جد�دة طبقة �ض�ف االستعمار  أمام وخضوعها  متماثلة، المص�ي 
ي 
ي  ال�ا�ف

 . االجتماع�ة الحركات لنظ��ة ال�الس�ك�ة دينام�ك�اتلا �ف

  تنطبق وأدواتها  وعمل�اتها  ودينام�ك�اتها  المشتبكة الس�اسات مفاه�م أن الفصل هذا  و�حاجج يناقش
�
 المجال ع� أ�ضا

، باالقتصاد  تتعلق أبعاد  لها  الس�اس�ة والمظاهرات. االقتصادي   الس�ا�ي
�
 �شوء فلخ اقتصاد�ة ألسباب �شار  ما  وغالبا

ف  العالقة وتظهر . الس�اس�ة المواجهة ي  جل�ة واالقتصاد  الس�اسة بني
 القائمة المظاهرات وتعت�ب . الع���ة الثورات اندالع �ف

رات ع� ي  الجما�ي  للعمل االشتبا��ة األشكال أحد  اقتصاد�ة م�ب  والنخبة السلطات مع المبدأ  ح�ث من تتضارب واليق
ي  االقتصاد�ة، وس�اساتهم ف  اليوم�ة الح�اة ع� كب�ي   تأث�ي  لها  س�اس�ة وتبع�ات عاد بأ لها  واليق  تؤدي أن و�مكن. للمواطنني

ات ي  التغ�ي
ي  االشتبا��ة الجماع�ة األعمال تعت�ب  وال . المواجهة إ� الفرص، من بد�ً  القمع، �ف  مجرد  المقاومة شكل تأخذ  اليق

ف  أو  الخصخصة س�اسات ضد  مثً�، مظاهرات، ائب قوانني  قواعدها  لديها  بل. العال�ة البطالة معدالت  أو  التضخم أو  ال�ف
ي  الس�اس�ة ف  من تواجه، اليق حة والس�اسات الحا�مة السلطات فعال�ة أخرى، أمور  بني ي  المفروضة أو  المق�ق

 حاالت  غالب�ة �ف
ال�ة االقتصاد�ة الحزم وكانت. بهم الخاصة" اإلصالح أجندات" خالل من الدول�ة المال�ة المؤسسات ي  النيولي�ب  تبنتها  اليق
ي  الثورات اندالع أسباب أهم من واحدةً  الع���ة الثورات قبل الع���ة الحكومات  واقتصاد�ة س�اس�ة مطالب تحمل اليق
،. واجتماع�ة ي  الس�ا�ي  االقتصادي البعد  مرك��ة �سلط و�التا�ي

 من آخر  شكل ع� الضوء المشتبكة الس�اسة نظ��ات �ف
ي  المواجهة أشكال

ي  إل�ه أش�ي  ذيوال االقتصادي، البعد  �ف
 . المشتبك باالقتصاد  الفصل هذا  �ف
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، حالة الفصل هذا  �ستخدم ف ي  والتوسع إلعمال الع���ة، الثورات بعد  تحد�دا�  فلسطني
 كخاص�ة  المشتبك االقتصاد  فكرة �ف

ة رئ�س�ة ف ي  ومم�ي
ي  للمساهمة قائمة عمل�ة أمثلة و�ستخدم. المشتبكة الس�اسة نظ��ات �ف

ي  التوسع �ف
. �ةالنظ�  الحوارات �ف

،  بالظهور  بدأ  بد�ل نموذج – 42 والصمود  المقاومة اقتصاد  مفهوم خالل من المشتبك االقتصاد  الفصل هذا  �عرف و�التا�ي
، الفصل هذا  يناقش وكما  43. االشتبا��ة الجماع�ة واألفعال االشتباك حلقات من كمخ�ج

�
 ع� النموذج ع� �قوم الحقا

ال�ة مواجهة  الح��ة مفاه�م النموذج هذا  و�قدم 44). الالتنم�ة( العكس�ة والتنم�ة االقتصادي التدهور  لحل كعالج  النيولي�ب
ي  المص�ي  تق��ر  مارسةم من تتجزأ  ال  كأجزاء  وال�رامة

،. عليها  والحصول االقتصاد�ة الحقوق إحراز  و�ف  هذا  �قوم و�التا�ي
 ومفهوم النموذج هذا  �عت�ب  وال . المتعددة واالستبداد  واالضطهاد  القمع سلطات مواجهة ع� رئ��ي  �شكل النموذج

ي  الفلسطين�ة، بالحالة محدودا�  أو  مقت�ا�  الجد�ي  االقتصاد 
ي  مقارنة تجارب نجد  أن �مكننا  الواقع، و�ف

ي  أخرى أما�ن �ف
 �ف

ي  الذات ع� واالعتماد  التضامن مثل العالم،
از�ل اقتصاد  �ف  وتعت�ب . اسبان�ا  قرى وحيق  والمكس�ك إف��ق�ا  وجنوب ال�ب

ي  االجتماع�ة الحركات أو  التح��ر  حركات قبل من المطورة البد�لة االقتصاد�ة النماذج ة س�اس�ة بحقوق تطالب اليق  مث�ي
ي  مزدهرة المشتبك االقتصاد  وعمل�ات دينام�ك�ات وتعت�ب . لالهتمام

 . كهذە  س�اقات �ف

 التوضيح ع� بناءً  الع���ة تالثورا بعد  الفلسطين�ة الحالة ع� المشتبكة الس�اسة نظ��ات تطبيق 19.1 الشكل و�وضح
ي  طورە الذي النظري

 المجتمع اعتبار  �مكن جهة، فمن. الفصل لهذا  النظري اإلطار  19.1 الشكل و�وضح. تارو  س�ديف
ي  ي " اجتما�ي  حراك مجتمع" الفلسطييف

ي  المحتلة والقوى السلطات مع المواجهة من دائمة حالة �ف  مدار  ع� دامت اليق
ي  الس�اق يتسم أخرى، جهة ومن تقدير، كأقل  المن�م القرن  مر  ع� اشتبا��ة وحلقات دوائر  عدة بوجود  الفلسطييف
ي . د العقو 

، كلتا   و�ف ف ي  موجودة االشتبا��ة الجماع�ة األعمال كانت  الحالتني
 وتوجهات بطرق ومنفذة الفلسطين�ة الحالة �ف

 واألعمال االشتباك وحلقات دوائر  عوض �جب ول�ن،. الجماع�ة األعمال لهذە االشتبا��ة الخاص�ة عن للتعب�ي  مختلفة
ي  هذە االشتبا��ة الجماع�ة

ي  الس�اق �ف
 المستمر  اإل�ائ��ي  العسكري واالحتالل الفلسطين�ة التح��ر  حركة إلرث التار��ف

 . الفلسطين�ة األرض واستعمار 

 المشتبكة الس�اسة نظ��ات تطبيق 19.1 الشكل

 

ي  القوة بتارو، الخاص ريالنظ األساس ع� بناءً  المؤلف، إعداد : المصدر 
 2012 الحركة، �ف
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نا  وكما  ، أ�ش
�
 حالة أو  اجتماع�ة حركات ظهور  إ� المواجهة دوائر  واستمرار  االشتبا��ة الجماع�ة األعمال ترا�م يؤدي سابقا

ة وظهرت. المشتبكة الس�اسة عنا�  فيها  تظهر  ي  األخ�ي
ف  �ف ف  الع���ة الثورات بعد  فلسطني ي  جل�ة المواجهة ظهرت حني

 �ف
ي  المشتبك االقتصاد  مفهوم استخدام يتم ولذا . االقتصادي المجال

ات كانت  ول�ن. الفصل هذا  �ف  إما  المواجهة تعب�ي
ي  التفت�ت أو  للقمع تتعرض

، حالة �ف ف ي  الحال كان  كما   اجتماع�ة، كحركة  بالظهور  فشلت و�التا�ي  فلسطني
ي  أخرى مناطق �ف

 �ف
ي  العالم ي  الفشل أسباب و�شمل. العريب

ي  القمع حالة اجتماع�ة ةحرك تك��ن �ف
 االستبداد�ة الفلسطين�ة السلطة توجهات �ف

 االفتقار  أو  الفلسطين�ة الداخل�ة الس�اسة �سبب مجزأة الحرا�ات كانت  لذلك، و�ضافة. إ�ائ�ل من االضطهاد  واستمرار 
ات�ج�ة غ�اب أو  للق�ادة دة اس�ق ف  من للمستقبل القاتمة النظرة حيق  أو  موحِّ ي . أخرى أمور  بني

 كانت  األحوال، من حال أي و�ف
  االشتباك وحلقات المواجهة دوائر 

�
  مخرجا

ً
ي  وال . والقمع التجزئة ودينام�ك�ات لتوجهات ونت�جة  مطلقة سلب�ة ذلك �عيف

ي . المعارضة جبهة فشل أو 
ي  ناجحة االشتباك قاتوحل المواجهة دوائر  كانت  النظ��ة، األسس مع يتوافق و�ما  الواقع، �ف

 �ف
ي  للسلطات، والفشل والهشاشة الضعف مواطن كشف

 والس�اس�ة الفك��ة المست��ات ع� معها  التضارب و�ف
ات�ج�ة ة الس�اس�ة والتهد�دات الفرص أوضح تضارب – الشارع مستوى إ� باإلضافة واالس�ق  المبادرات وتعت�ب . المتغ�ي

ال�ة من بد�ً  مةقاو الم اقتصاد  فكرة لتط��ر  الفك��ة الجهود  جانب إ� األرض ع� المح�ي  المستوى ع�  وقطاع النيولي�ب
 . المشتبك لالقتصاد  تعت�ب  تعب�ي  أصدق االقتصاد�ة، الفلسطين�ة السلطة وس�اسات الفاشل المساعدات

 التوضيح ع� بناءً  الع���ة الثورات بعد  الفلسطين�ة الحالة ع� المشتبكة الس�اسة نظ��ات تطبيق 19.1 الشكل يوضح
ي  قبل من المعد  النظري

 . تارو  س�ديف

ال�ة: المشتبك االقتصاد  جذور  تفس�ي   فلسطين�ة بنكهة نيولي�ب

ال�ة جذور  ظهور  إ� الزمن من عقدين قبل الفلسطين�ة السلطة وتأس�س أوسلو  اتفاق�ة توقيع أدى  االقتصاد�ة النيولي�ب
ي  االقتصاد  تعّرف كخاص�ة ي  المشتبك االقتصاد  جذور  تعت�ب  وعل�ه،. التنم�ة وعمل�ة الفلسطييف

 الفلسطين�ة األرض �ف
ي  الفلسطين�ة السلطة ع� أنه إ� االقتصادي أوسلو  إطار  ألمح وقد . س�اس�ة المحتلة ال�ة تبيف  رئ�س�ة كأ�ديولوج�ة  النيولي�ب

ي 
ف  �ف ي الف األسا�ي  القانون من 21 المادة وتنص 45. واالقتصادي الس�ا�ي  المجالني  االقتصادي النظام �قوم" أنه ع� لسطييف

ي 
ف  �ف  47. الرأسمال�ة والنخبة الخاص للقطاع ال��ادي الدور  ذلك و�ضمن 46."الحر  االقتصاد  مبادئ اسأس ع� فلسطني

ي  أن الدو�ي  للمجتمع التأ��د  تم ذلك، عن وفض�ً    كان  التوجه هذا  تبيف
�
ي  أساس�ا

ي  الفلسطين�ة السلطة بن�ة �ف
 اعتمادها  و�ف

 . المساعدات ع�

ر  وكان ي  الم�ب
ف تح االقتصادي أوسلو  إلطار  الفلس�ف ف  المع�شة مستوى سني ي  المشاركة ع� و�شج�عهم للفلسطينيني

 عمل�ة �ف
 عن عبارة النموذج هذا  شعار  وكان. السالم من مال�ة مكاسب تحقيق خالل من السالم استدامة ع� والحفاظ السالم
ف  لجعل أ���  أموال استثمار : خط�ة معادلة   أفضل بصورة �شعرون الفلسطينيني

�
ي  عليهم للتسه�ل اقتصاد�ا

 تنازالت  تقد�م �ف
 حلول إ� الوصول إ� �س� الذي االقتصادي السالم إطار  من مشتقة هذە السالم من المكاسب وفكرة 48. س�اس�ة

ف  العالقة وتطبيع س�اس�ة لمشا�ل اقتصاد�ة ا�ات خالل من والمستعَمر  المستعِمر  بني  49. والتعاون ال�ش

ي   يتسم إطار  ضمن �عمل بالدولة شب�ه كجسم  رئ��ي  تنموي ر دو  بلعب الفلسطين�ة السلطة فشلت النموذج، هذا  و�تبيف
 دون المكاسب لتحقيق �س� اقتصادي نموذج تبيف  الحكم من مشخصن وأسلوب والمحس���ة الفساد  من معقدة �شبكة
ا�ي  االقتصاد  نموذج قمع وقد  50. جتمعللم الفائدة تحقيق  من شكل أي �قر  بأن األصل�ة الدعوات هذا  المشوە النيولي�ب

 هذە و�تجاهل. الحق�ق�ة القوة دينام�ك�ات وفق موجهة الحر  االقتصاد  دينام�ك�ات بأن االقتصادي التفك�ي  كالشأ
ة بصورة الفلسطين�ة، السلطة ساعدت الدعوات، ة، وغ�ي  مبا�ش ي  مبا�ش

 خالل من االستعمار  أهداف من واحدا�  تحقيق �ف
وة تحقيق ي  والفقر  األشخاص لبعض الفرد�ة ال��  . يعللجم الوطيف

ال�ة االقتصاد�ة األجندات وتكرست  �سبب الزخم وا�تسبت الف�اض�ة حقبة خالل للمواجهة رئ��ي  كسبب  النيولي�ب
ي  االنقسام بعد  الس�اس�ة التحوالت  ف  الداخ�ي  الفلسطييف ي . غزة وقطاع الغ���ة الضفة بني

 استخدمت ف�اض، حكم ظل ف�ف
ا�ي  الفكر  الفلسطين�ة السلطة وع ل�فلتغ ��ــــح �شكل النيولي�ب  المجتمع موافقة ع� للحصول والس�ي  الدولة بناء م�ش
ة  وفئة الدو�ي  ي  المجتمع من كب�ي  اللعبة لهذە المجددة القواعد  لتنف�ذ  المناسب الشخص ف�اض وكان 51. الفلسطييف

وطة الس�اسة(  ) الم�ش
�
  الفلسطين�ة االقتصاد�ة الرؤ�ة وكانت. و��ائ�ل الدو�ي  المجتمع �مل�ه لما  وفقا

�
 : ف�اض لخطة وفقا
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ي  العالم يوائم ر�ادي خاص قطاع بق�ادة ومزدهر  متن�ع حر  اقتصاد  وجود ...   اإلقل�م�ة األسواق ع� ومفت�ح العريب
  52. بالمساواة يتسم ود�مقرا�ي  حر  لمجتمع اقتصادي أساس و�وفر  والعالم�ة

ال�ة كان  ذلك، عن وفض�ً  ي  عمار االست ظروف �سبب الخاصة نكهتها  الفلسطين�ة للنيولي�ب
، االست�طايف  ال  ح�ث اإل�ائ��ي

ال�ة الس�اسات لتنف�ذ  األسس الفلسطينيون �متلك  افتقارهم �سبب واشنطن إجماع بعد  لما  الواحد  المقاس ذات النيولي�ب
 ح��ة أو  المل��ة لحقوق حما�ة أو  مركزي بنك أو  مستقلة تجارة س�اسة أو  محل�ة عملة أو  الحدود  ع� الس�طرة أو  للس�ادة

 53. البضائع أو  للعمال كةالحر 

ال�ة وكانت ي  الفلسطين�ة بنكهتها  النيولي�ب ، النموذج ع� التكنوقراط نموذج س�ادة تعيف ي  السالم أسس و�نجاز  الوطيف
وقراط�ة مؤسسات وتأس�س الخاص، القطاع بق�ادة النمو  خالل من االقتصادي  وقبول لالستقالل، مسبق كمتطلب  ب�ي

 سمور، صب�ي  �قول وكما  أخرى، و�كلمات. واألممنة االستبداد  نحو  والتحول االحتالل، تطبيع

ال�ة أهم�ة تكمن ال  وع أو  استطراد�ة أداة أو  اقتصادي مذهب كانت  سواء – الفلسطين�ة السلطة نيولي�ب ي  م�ش
 ص�ف

ي  – االجتماع�ة الهندسة أشكال أحد  أو 
 أو  مستدام، اقتصادي نمو  تحقيق ع� قدرتها  وعدم دولة ببناء فشلها  �ف

ي 
ي  التقشف�ة التداب�ي  �ف ال�ة عن شذوذا�  سبق مما  أي �عت�ب  ال . المديونة األ�  عدد  ارتفاع أو  فرضتها  اليق . النيولي�ب

ي  أهميتها  كانت  بل
ي  الس�اس�ة عواقبها  �ف

 نت�جة كانت...  االستعمار  ضد  �صارع يزال ال  موضو�ي  واقع س�اق �ف
ال�ة ي  واالستثمار  الجماع�ة الس�اس�ة القوة أسس تآ�ل الفلسطين�ة السلطة نيولي�ب

 واالعتماد  المجتمع�ة الموارد  �ف
ف  التضامن وحس عليها   54. ح��ته أجل من �قاتل شعب بني

، بالنموذج مقارنة التكنوقراط، ومةحك نموذج وأصبح ي   الوطيف
�
ي  والمعتدلة للسالم المحبة للحكومات رد�فا  �ستنكر  اليق

ة ق��ة وكأنه العالم وترى" اإلرهاب"  المتحدة الوال�ات و�دارة الغ���ة الحكومات ع� التكنوقراط مةحكو  وتعتمد . صغ�ي
 الفلسطين�ة السلطة إلصالح الدواء هذە التكنوقراط حكومات وكانت. والمساءلة الشفاف�ة لغة وتج�د  معها، واالتفاق
كاء  إ�ائ�ل بدعم وحظت ف  ك�ش ع�ة فجوة ز�ادة إ� كله  هذا  أدى وقد . للسالم موثوقني ف  ال�ش ي  المجتمع بني  الفلسطييف

ع�ة وتعت�ب . الحا�مة والسلطة را�  واالشتباك المواجهة مصادر  من المتآ�لة ال�ش  هن�ة آدم و�قول. النخبة مع للتضارب وم�ب
ض من شخص �صف" إذ  الح�اد، من بن�ع ليو�ي  اسُتخدم" تكنوقراط" مصطلح أن  و�التا�ي  بالس�اسة مهتم غ�ي  أنه المف�ق

ي  ذا وه 55."مسؤول�ة أ���  كقائد   �ظهرە ي  االستعمار  من بالرغم س�اس�ة، تكون أال  �جب كان  التنم�ة عمل�ة أن �عيف
 االست�طايف

، ي  مما  اإل�ائ��ي   �عيف
�
ي  اإلدار�ة األنظمة من مجموعة مجرد  أنه مصور " كان  اإل�ائ��ي  االست�طان االستعمار  أن أ�ضا  اليق

، 56."الفلسطين�ة التنم�ة تعيق أن) �مكن ال  أو ( �مكن �ك" اإل�ائ��ي  العسكري االحتالل ��ر صت تم و�التا�ي  للتنم�ة ك�ش
 57."نق�ضها  من بد�ً  الفلسطين�ة

ف  األموال ورؤوس الق��ة لألطراف فوائد  إ� السوق تدينام�ك�ا ه�منة وُترجمت  السلطة من والنخبة الفلسطينيني
كات الفلسطين�ة ي  األطراف هذە دخلت وقد . اإل�ائ�ل�ة وال�ش

ا�ات �ف   إما  �ش
�
 السالم إطار  متطلبات وفق ق�ا�  أو  طوعا

ر  وكان. االقتصادي ي  األقوى االقتصاد  من ستنتقل االقتصادي الفوائد  أن لذلك الم�ب
ي  األضعف االقتصاد  إ� إ�ائ�ل �ف

 �ف
، ف ي  االقتصاد  أن كانت  النت�جة ول�ن فلسطني ،. إجباري �شكل اإل�ائ��ي  االقتصاد  احتواە قد  الثانوي الفلسطييف  و�التا�ي

. منه قوتها  تسابها وا� االحتالل مع االقتصاد�ة ونخبتها  الفلسطين�ة السلطة تقاطع لط��قة نت�جة جد�دة ةنخب ظهرت
ي ." الجدد  األعمال برواد " الجد�دة النخبة إ� الفصل هذا  و�ش�ي 

ا�م ظل و�ف وة، ال��ــــع ال�ق �ة الفئة إ� تحولوا  لل��  ال��
ة كنت�جة  الجد�دة ال�ة فشل وأدى. اهنالر  الوضع من االستفادة من مبا�ش ي  النيولي�ب

ي  الفجوة تناول �ف
 إ� المساواة عدم �ف

ي  جد�دة فئة ظهور 
ي  المجتمع �ف ي  االقتصاد�ة، للجدوى األر�اح حسبة وكانت." الجدد  بالفقراء" إليها  �شار  الفلسطييف  واليق

ي  ي  والتعل�م، كالزراعة  الخدمات أو  الموارد  �سليع تعيف ي  الخاص القطاع قادت واليق
ي  كانت  عمل�اته، من العد�د  �ف

 من العد�د  �ف
وع حساب ع� الحاالت  ي  الم�ش ي  الوطيف ،. الفلسطييف  االشتباك وحلقات المواجهة دوائر  ع� عواقب لذلك كان  و�التا�ي

ي  الق��ة االقتصاد�ة النخبة مع والتضارب  . السالم بناء وترتيبات الس�ا�ي  الق�ادة تغطيها  اليق

ي  االعتماد  جانب و�� ي  المحقق االقتصادي النمو  كان  الدول�ة، المساعدات ع� ال�امل الفلسطييف
 مغذى الف�اض�ة حقبة �ف

، مجتمع من بدعم الفلسطين�ة، السلطة وأطلقت. االئتمان�ة المؤسسات إ� أسهل وصول ب�مكان�ة ف  ائتمان برامج المانحني
  ُتعرف أصبحت

�
ي  المجتمع أمركة" بمس� محل�ا ي ." الفلسطييف

ي  االستهالك إجما�ي  وصل ،2010 العام و�ف
 الغ���ة الضفة �ف

، دوالر  مل�ار  7.3 إ� غزة وقطاع ي  أم���ي
ف  �ف ي . دوالر  مل�ار  5.7 اإلجما�ي  المح�ي  الناتج كان  حني  االستهالك �سبة أن ذلك و�عيف
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ي  128 وصلت اإلجما�ي  المح�ي  بالناتج مقارنة
ي  النسب أع� من و�ي  المائة، �ف

 معدل ارتفع ذلك، عن وفض�ً . العالم �ف
ي  13 بنسبة 2006 العام منذ  راضاإلق

، المائة �ف
�
ي  سن��ا

ف  �ف ي  النمو  يتجاوز  لم حني
 الواحد  للفرد  اإلجما�ي  المح�ي  الناتج �ف

ي  2 �سبة
،. المائة �ف ي  28 من باإل�داعات مقارنة البنك�ة القروض معدل ارتفع و�التا�ي

ي  المائة �ف
ي  45 إ� 2008 العام �ف

 �ف
ي  المائة

 . 2011 العام �ف
�
 10 الزراعة لقطاع القروض تتجاوز  لم الفلسطين�ة، النقد  سلطة من 2013 أ�ار  لب�انات ووفقا

، دوالر  مليون ي  أم���ي
ف  �ف  99 إ� االستهال��ة القروض ووصلت دوالر، مليون 45 إ� االئتمان بطاقات قروض وصلت حني

 58. دوالر  مليون 239 الس�ارات قروض وسجلت دوالر، مليون

اء للعقارات القروض ارتفعت ،1201 العام إ� 2008 العام ومن ي  245 بنسبة االئتمان و�طاقات المركبات و�ش
 59. المائة �ف

  هن�ة آدم وكان
�
ف  محقا  منظور  ع� كب�ي   أثر  لها  كان  األ�  ع� والديون الفردي االستهالك من األشكال هذە" أن حذر  حني

ي  االنخراط ع� لقدرتهم الناس
ي  وقوعهم و�سبب. بالمجتمع عالقتهم وع� اجتما�ي  �اع �ف

 المال�ة، العالقات من شبكة �ف
ي  احت�اجاتهم تلب�ة األفراد  تعلم

  – السوق �ف
�
اض خالل من غالبا  للحقوق جما�ي  �اع خالل من بد�ً  – المال اق�ق

، 60."االجتماع�ة ة  �سبة أصبحت" و�التا�ي  إمكان�ة من بد�ً  الديون �سد�د  ع� والقدرة باالستقرار  مهتمة السكان من كب�ي
ال�ة من النت�جة هذە وتقبل 61."الشعب�ة المقاومة  كب�ي   أثر  ولها  العسكري، االحتالل تحت الح�اة وتطبيع باعت�اد  النيولي�ب

  بل بالطبقات، يتعلق ف�ما  فقط ل�س وذلك االجتماع�ة، اله�كل�ات ع�
�
 ع� الفرد�ة س�ادة ب�نفاذ  يتعلق ف�ما  أ�ضا

ال�ة تداب�ي  فإن جماع�ة، أعمال تتطلب �ةاالجتماع الحركات كانت  و�ذا . الجماع�ة  للحشد  رئ��ي  محور  تقود  هذە النيولي�ب
 . المستدامة المواجهة ولدوائر 

، ا� ي  االستبداد  تزامن وأخ�ي   األ���  الفلسطييف
�
ال�ة تنف�ذ  مع قمعا  مستوى ع� االستبداد  وتجسد  االقتصاد�ة، النيولي�ب

ي  االقتصادي والتفك�ي  التخط�ط
كز  هدفه و�ف ف  وكان. ناألم)انعدام( �ع الم�ق ي  المسؤولني

ي  الفلسطين�ة السلطة �ف
 حقبة �ف

 المال�ة المؤسسات قدمته الذي وهو  أال  االقتصادي، للتخط�ط صحيح واحد  ط��ق هنالك كان  بأنه مقتنعون الف�اض�ة
ي  المظاهرات وأشعلت السلطات مع مواجهات عدة ذلك عن نتج وقد . الدول�ة

ي  بما  الغ���ة، الضفة �ف
 المتعلقة تلك ذلك �ف

�بة بقانون ي  وال�ه��اء الم�اە وعدادات المبكر  التقاعد  وقانون الجد�د  الدخل �ف
كز  التوجه هذا  وضمن. 2012 العام �ف  الم�ق

 لقطاع مخصص الحكو�ي  وال�ف الدول�ة المساعدات ثلث من أ���  كان  ح�ث األمن، ع� التنم�ة قطاع ركز  األمن، ع�
كزةلا التنم�ة لتوجه كأساس  األمن ي  األمن، قطاع و�صالح الفلسطين�ة األمن أجهزة عمل�ات أدت وقد . األمن ع� م�ق  واليق
وط من كجزء  تنفذ  كانت  أشكال من شكل أي قمع استبدادي نظام إ� أدت س�اس�ة، قرارات ع� و�ناءً  المساعدات �ش

ي  بما  االشتبا��ة، الجماع�ة األعمال
ي  تلك ذلك �ف ي  الع���ة الثورات بعد  ذلك اتضح وقد  . االقتصادي بالمجال تتعلق اليق

 �ف
ي  أنه براون ناثان و�قول. 2011 العام

ي " يتم المؤسسات ع� الحفاظ كان  الف�اض�ة، حقبة �ف
 نتائج ينهب استبدادي س�اق �ف

ع�ة ،. المحل�ة ال�ش نامج فإن و�التا�ي   ل�س بأ�مله ال�ب
�
 قوحقو  الد�مقراط�ة تأج�ل أو  عن االنتباە �ف ع� ببساطة قائما

  بل اإل�سان،
�
ي  حرمانها  ع� قائما

ف  ما  وهذا  62."الراهن الوقت �ف : عرفات استبداد  عن الحا�ي  الفلسطين�ة السلطة استبداد  �م�ي
  أقل ور�ما  فسادا�  أقل"و" ومخفف منظم" بأنه

�
ي  ول�نه. تقلبا

  أ���  ذاته الوقت �ف
�
 االستبدادي التحول هذا  ولوضع 63."خنقا

ي 
ال�ةنيال الف�اض�ة ر�طت الس�اق، �ف ي  االقتصادي بالنمو  اإل�ائ�ل�ة األمن�ة المطالب ولي�ب ي  64. الفلسطييف  التبادل هذا  و�عيف

ف    إ�ائ�ل ه�منة للمستعَمر  االقتصادي والنمو  المستعِمر  أمن بني
�
 ( اقتصاد�ا

�
ي  االستبداد  وتكرس ،)وعسك��ا  لتلب�ة الفلسطييف

 . اإل�ائ�ل�ة األمن�ة المطالب

 االشتباك مصادر  كأحد   المساعدات اعطق انتقاد : االحتالل مساعدة

ي  تحد�دا�  الرئ�س�ة، واالشتباك المواجهة مصادر  من الدول�ة المساعدات قطاع �عت�ب 
اع المتأثرة المناطق �ف ف  تعت�ب  وال . بال�ف

ي  ول�ن. لذلك استثناءً  المحتلة الفلسطين�ة األرض
، العسكري االحتالل وجود  ظل �ف  الدول�ة المساعدات كانت  اإل�ائ��ي

ف  مساعدات كانت  ما  بقدر  إل�ائ�ل مساعدات"  المساعدات من دوالر  مل�ار  24 تقد�م من و�الرغم 65."للفلسطينيني
ف  ف  العقدين خالل للفلسطينيني  للشعب األمن أو  التنم�ة أو  السالم المبالغ هذە تحقق لم ،)2012 لغا�ة( المن�مني
، ي ي . العدالة عن ناه�ك الفلسطييف

ة ف�ف ف  ما  الف�ق ف  الدول�ة المساعدات �ف إجما�ي  وصل ،2012 إ� 1993 بني  للفلسطينيني
ي  دوالر  مليون 656 من للمساعدات السنوي المعدل وارتفع دوالر، مل�ار  24.6 حوا�ي  إ�

ة �ف ف  ما  الف�ق  2013 إ� 1993 بني
  الدول�ة المساعدات وتضاعفت. 2004 العام منذ  دوالر  مل�ار  1.9 من أ���  إ�

�
ي  مرة 17 عموما

ة �ف ف  ما  الف�ق  إ� 1993 بني
ي  42 إ� 24 بعد  فما  2004 العام منذ  المساعدات شكلت المساعدات، ع� االعتماد  درجة وإل�ضاح. 2009

 من المائة �ف
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ي  الواحد  للفرد  المساعدات متوسط وكان. اإلجما�ي  المح�ي  الناتج
ة �ف ، دوالر  530 ذاتها  الف�ق

�
 دوالر  306 من تراوحت سن��ا

ي 
ي  ر الدو  761 إ� 2005 العام �ف

 66. 2009 العام �ف

ات أظهرت الضخم، المساعدات حجم من بالرغم ول�ن ي  فش�ً  االقتصاد�ة االجتماع�ة المؤ�ش
. الفلسطين�ة الحالة �ف

ي  26.2 كان  االستهالك، ع� القائم الفقر  تع��ف و�استخدام
ف  من المائة �ف ي  �ع�شون الفلسطينيني

ي  الفقر  �ف
 السنوات �ف

ي  19: 2010و 2009
ي  المائة �ف

ي  38و الغ���ة الضفة �ف
ي  المائة و�ف

 الدخل، ع� القائم الفقر  تع��ف و�استخدام. غزة قطاع �ف
، أسوأ  بصورة الواقع فهم �مكن ي  50 كان  ح�ث بكث�ي

ف  من المائة �ف ي  �ع�شون الفلسطينيني
ي  الفقر  �ف

 2009 السنوات �ف
ي  38: 2010و

ي  المائة �ف
ي  70و الغ���ة الضفة �ف

ي  المائة �ف
  67. غزة قطاع �ف

�
نامج ووفقا  50 عانت ،)2011( العال�ي  األغذ�ة ل�ب

ي 
ي  األمن انعدام من الفلسطين�ة األ�  من المائة �ف

ي  33: الغذايئ
ي  كانت  المائة �ف

ي  انعدام من تعايف
ي  األمن �ف

ي  17و الغذايئ
 �ف

ي  األمن النعدام عرضة كانت  المائة
 . الغذايئ

ي 
ي  30 حوا�ي  بنسبة هو  كما   البطالة معدل و��ق

ي  البطالة معدل وصل ح�ث ،2009 العام منذ  المائة �ف
 47 إ� غزة قطاع �ف

ي 
ي  المائة �ف

ي  20و 2010 العام �ف
ي  المائة �ف

ي  البطالة معدل و�عت�ب . الغ���ة الضفة �ف
ف  الشباب أوساط �ف  30 دون الفلسطينيني

 
�
ي  43 إ� �صل ح�ث اص،خ �شكل للقلق مث�ي  عاما

ي  الفجوة تزال وال  68. المائة �ف
ي  المساواة وعدم الدخل �ف

 تتسع، صالفر  �ف
ف  فقط ل�س   الغ���ة الضفة داخل بل غزة، وقطاع الغ���ة الضفة بني

�
 70تتآ�ل، واإلنتاج�ة الصناع�ة القدرات تزال وال  69. أ�ضا

ي 
ف  �ف ي  7.1 بنسبة به المحت�ف  االقتصادي والنمو  71. مهمل الحيوي الزراعة قطاع يب�ق  حني

ي  المائة �ف
ي  7.4و 2008 العام �ف

 �ف
ي  المائة

ي  9.3و 2009 العام �ف
ي  المائة �ف

  وظائف بال  نمو  كان  2010 العام �ف
�
ي  بالمساعدات مدفوعا

 القاعدة تآ�ل ظل �ف
 72. متدن�ة قاعدة من يتعا�ف  اقتصادٍ  وعكس الفقر، مكافحة ع� العمل ودون اإلنتاج�ة

  مثا�ً  المساعدات خالل من التنم�ة معضلة وتعت�ب 
�
 من بالرغم الالتنم�ة أو  العكس�ة التنم�ة عمل�ة لمخرجات واضحا

ان و�خماد  الفجوة لج�  كحل  المساعدات، إدارة خدمت ح�ث الدول�ة، المساعدات  وعملت 73المستمرة، األزمة ن�ي
ي  المجتمع وأنقذت الفلسطين�ة السلطة بقاء لضمان أسا�ي  كعمود  ي  تدهور  من الفلسطييف

ي  إضا�ف
 ول�ن. المع�شة ظروف �ف

ي 
ي  هذە المساعدات ساهمت فقد  الوقت نفس �ف

ي  وساهمت االحتالل، ودعم الراهن الوضع ع� اظالحف �ف
 التنم�ة عمل�ة �ف

 العكس�ة التنم�ة بعمل�ة اإلقرار  أو  فهم ع� القدر  عدم الفشل هذا  وعكس. الدبلوما�ي  للفشل نت�جة الالتنم�ة أو  العكس�ة
ا� ) ائ��ي اإل�  العسكري االحتالل( العكس�ة التنم�ة لهذە الرئ�س�ة المشا�ل جذور  بتناول الرغبة وعدم ي  وأخ�ي  إطار  تبيف

اع بعد  ما  لمرحلة بالواقع له عالقة ال  مفاه��ي  ف  74. ال�ف

، المستوى وع�  �مكن 75. أفضل �شكل بالمساعدات المتعلقة هةالمواج لفهم فك��ة مدارس أر�ــع تحد�د  �مكن األ�اد��ي
ي  االستثمار  خطة أساس�ات بأن يرى وهو " الذرائ�ي " بالمذهب األول المذهب �سم�ة

  السالم �ف
ٌ
 إطار  أسس وأن سل�مة

ي  وأنه ق��ة، االقتصادي أوسلو 
 المجموعة تم�ل. أفضل تطبيق إ� ببساطة �حتاج ول�نه النموذج هذا  ع� المحافظة ينب�ف

ي  واالستعمار  اإل�ائ��ي  االحتالل طب�عة تجم�ل إ� المذهب بهذا  القائلة
ي  و�ي . اإل�ائ�ل�ة للدولة االست�طايف

ا  ُتل�ق  أ�ض�
ي  المعونة إخفاق �سبب الفلسطين�ة السلطة ع� �ث�ي لا باللوم

 رئ��ي  �شكل المجموعة هذە و�شمل. النتائج تحقيق �ف
ف " الثان�ة، المجموعة تركز  بينما . المانحة الثنائ�ة الحكوم�ة الوكاالت  من والعد�د  الدول�ة المال�ة المؤسسات  الذرائعيني

 ول�ن. كب�ي   �شكل مرتبطان والس�اسة المساعدات وتعت�ب  والتنم�ة، المالس أمام الرئ��ي  كالمعيق  االحتالل ع� ،"الناقدين
ال�ة الق�م تنتقد  ال  المجموعة هذە ي  النيولي�ب ف  المساعدات تعرف اليق  الس�اسة تقي�م إعادة �جب أنه وتعتقد . للفلسطينيني

ي " الذرائع�ة" المجموعة و�شاركون أدواتها، وتغي�ي 
ي  التغي�ي  تحقيق ع� الس�اسات بقدرة إ�مانها  �ف  . اإل�جايب

ي  المتبع أوسلو  نموذج منتقدي الثالثة المجموعة تضم
ون المعونة، �ف ي  المعونة نموذج أن ع� كدونيؤ  منهم وكث�ي

 حد  �ف
ض مصمٌم  ألنه االحتالل من جزءٌ  هو  ذاته  الس�اسات بموازاة و�دعمه، اإل�ائ��ي  االحتالل و�عزز  الفلسطين�ة التنم�ة ل�قوِّ

ي  المالئمة الس�اسة ل�ست التنم�ة فإن للمنتقدين، و�النسبة. قبلها  وما  1948 النكبة أ�ام منذ  ةالمطبق اإل�ائ�ل�ة ي  اليق
 ينب�ف

ي  بل تطب�قها،
ي  الغرض ألن اله�منة مقاومة ينب�ف

ي  اإلنمائ�ة المعونة وراء من المخ�ف
ف  حالة �ف  إ� ير�ي  إنما  إ�ائ�ل-فلسطني

 االقتصاد  حساب ع� إ�ائ�ل ع� بالفائدة �عود  االقتصادي الدمج أن المجموعة هذە وتجادل. االحتالل تع��ز 
، ي ون الفلسطييف ي  خطاب الس�اسات و�عت�ب �ري فيف ي  ت�ب

وقراط�ة القوة �خ�ف ي  الواقع هذا  وأن اله�منة، أو  الب�ي
 هو  المخ�ف

ي  الس�ا�ي  الهدف
 76. التنم�ة من الحق��ق
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  ثمة
ٌ
ي  إليها  ُ�لتفت ال  رابعة مجموعة

 يؤمنون الذين الجدد  المستعم��ن مجموعة و�ي  المعونة، تأث�ي  تحل�ل عند  الغالب �ف
ي  س�ما  وال  الخارج�ة، المعونة أوجه بنجاح

ف  جرى ح�ث الغ���ة الضفة �ف  لالحتالل الفلسطين�ة المقاومة حدة �سكني
،  حد  إ� اإل�ائ��ي  ي  كب�ي

ف  �ف ة  بدرجةٍ  اإل�ائ�ل�ة الس�اسة أهداف تحققت حني   المنظور  ولهذا . كب�ي
ٌ
،  نفوذ ي  و�خاصة كب�ي

 �ف
ي  فاعليته ُيثبت ح�ث المتحدة، الوال�ات

 المعونة س�اسة مالمح ورسم اإل�ائ�ل�ة الحكومة مصالح جانب إ� االصطفاف �ف
ف  تجاە األم��ك�ة ق لس�اسة واشنطن معهد  قب�ل من منظماٌت  انفكت ما  المثال، سب�ل وع�. الفلسطينيني  تدعو  األديف  ال�ش

ي  نهج اتباع إ� األقل ع� الثمانين�ات عقد  منذ 
ف  االقتصاد�ة الحوافز  يوفر  المعونة �ف  عن تخليهم مقابل للفلسطينيني

هم الجدد  المستعمرون يتسم. حقوقهم ح كما   الملحوظ، بتأث�ي ي  ال�ونغرس أبحاث خدمة عن صادر  تق��رٌ  يوضِّ
 �ف

ف  المقدمة المعونة أن إ� أشار  إذ  2012 ح��ران/ يونيو  ف  مر  ع� هدفت للفلسطينيني  أم��ك�ة أول��ات ثالث دعم إ� السنني
ي  األقل ع� رئ�س�ة

ي  التعا�ش و�شجيع إ�ائ�ل، ضد  اإلرهاب مكافحة: الس�اسات مجال �ف  إ�ائ�ل مع السل�ي  الفلسطييف
ف  إعداد  �جري بينما  ، للحكم الفلسطينيني ي

 77. االستقرار  عدم حالة تفاقم دون للح�لولة اإل�سان�ة االحت�اجات وتلب�ة الذايق
،   فاشلة ل�ست فإنها  الجدد، المستعم��ن منظور  من المساعدات تحل�ل د نع و�التا�ي

�
 . بتاتا

ي  الع���ة الثورات بعد  أنه الفصل هذا  �جادل
 وس�اسات المساعدات قطاع �شأن والجدل الحوار  انتقل ،2011 العام �ف

ف  ي  المانحني
 النخبة ودوائر  األ�اد��ي  الالمج من االقتصاد�ة الفلسطين�ة السلطة وس�اسات المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف

ي  الشارع إ� ي  واالحتجاجات، المظاهرات من عدد  هنالك كان  لذلك، ونت�جة. الفلسطييف  العمل أشكال أحد  �شكل واليق
 إحدى وكانت واالشتباك، للمواجهة حلقات االحتجاجات هذە شكلت وقد . حجمها  صغر  من بالرغم االشتبا�ي  الجما�ي 

ي  الدافعة القوى ي  ف�اض الوزراء رئ�س استقالة إ� أدت اليق
 . 2013 العام منتصف �ف

ي  واحتجاجات مظاهرات عدة وأق�مت
ة �ف ف  ما  الف�ق ، وس�اسات المساعدات قطاع مستهدفة 2013و 2011 بني ف  المانحني

 الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة وكانت. الع���ة الثورات بعد  ظهرت شباب�ة حركات قبل من منظمة رئ��ي  �شكل وكانت
ي  المحتلة الفلسطين�ة لألرض أو�اما  ز�ارة خالل تحد�دا�  للمواجهات، الرئ��ي  فهدال

 األم��ك�ة الوكالة. "2012 العام �ف
 الذي التم��ل نرفض نحن" ،"تنميتنا وتعيق االحتالل تكرس الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة" ،"أخرجوا الدول�ة للتنم�ة
ي  المرفوعة الشعارات من تكان  ،"المص�ي  تق��ر  حق ممارستنا  �قوض

 الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة ضد  احتجاجات �ف
ي 
ي  2011 أ�لول 10 �ف

ات الشباب النشطاء وصمم 78. هللا رام �ف وها  الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة تنتقد  بوس�ق  ع� و��ش
ي  االجتما�ي  التواصل مواقع

ي  النشطاء دوائر  و�ف
  79. الجمهور  أوساط و�ف

ي  التنسيق مكتب استهداف تم ح�ث الوح�د، المستهدف الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة وكالةلا تكن ولم طة لدعم األورويب  ال�ش
طة بعثة( الفلسطين�ة ي  لدورە 80)األورو��ة ال�ش

ي  االستبداد  دعم �ف ي  االتحاد  مواقف" و�سبب الفلسطييف  المنافقة األورويب
ي  الشعب �شأن والمزدوجة ف  وحقوق الفلسطييف  �شمل بح�ث �شاطهم س�صعدون أنهم الشباب وحذر ." الفلسطينيني

 واالتحاد  82)جا�كا( ال�ابان�ة الدو�ي  التعاون وكالة واستهدفت كما   81. والتطبيع االحتالل عمل ي��ون الذين أولئك مواجهة
ي  ي  دورهما  �سبب األورويب

كة اإل�ائ�ل�ة الفلسطين�ة المشار�ــــع ورعا�ة التطبيع أ�شطة وتنظ�م دعم �ف  وتعرضت كما   . المش�ق
  لالنتقاد  األحمر  للصل�ب الدول�ة اللجنة

�
ي  مسؤوليتها  توليها  عدم �سبب أ�ضا

ف  األ�ى حما�ة �ف ي  الفلسطينيني
 السجون �ف

 . اإل�ائ�ل�ة

ي  احتالل التظاهر  أشكال وشملت
ي  الحال كان  كما   للمكاتب جزيئ

 مداخل و�غالق األحمر، للصل�ب الدول�ة اللجنة حالة �ف
ي  والتظاهر  المكاتب

  7 الساعة �ف
�
طة بعثة مكاتب أمام صباحا ي  األورو��ة ال�ش

 األم��ك�ة الوكالة ممث�ي  وانتظار  هللا، رام �ف
 ز�ارة خالل الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة ضد  الشعارات ورفع برعايتهم، منفذ  كان  مؤتمر  أمام باألحذ�ة الدول�ة للتنم�ة
ي  �ابان�ةال السفارة امام سلم�ة مظاهرة �موتنظ أو�اما،

ات تصم�م االحتجاج أشكال أحد  وكان كما .  هللا رام �ف  ومرئ�ات بوس�ق
ها  الرسال إل�صال ي  نجاعتها  األدوات هذە أثبت وقد . االجتما�ي  التواصل مواقع ع� و��ش

ف  و�ي  رفع �ف  ونقل المواطنني
ف  إ� الفك��ة النخبة دوائر  من المساعدات �شأن النقاش ي  المواطنني

 وفض�ً . روا�ة أو  أغن�ة أو  وس�ق ب خالل من منازلهم �ف
طلقت ذلك، عن

�
 ع� االعتماد  وممارسات مفاه�م وتع��ز  المساعدات ع� االعتماد  حالة لمواجهة شباب�ة مبادرات عدة أ

 . والتط�ع الجماع�ة األعمال تقال�د  إح�اء و�عادة الذات

ف  مجتمع ضد  واالحتجاجات المظاهرات تكن ولم   كانت  بل فحسب، موممارساته وس�اساتهم المانحني
�
 س�اسات ضد  أ�ضا

ال�ة االقتصاد�ة الفلسطين�ة السلطة �بة قانون ضد  الناس وتظاهر . المع�شة غالء وارتفاع النيولي�ب  وارتفاع الدخل �ف
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ائب ف  وتظاهر  كما .  المبكر  لتقاعد ا وقانون والغاز  الوقود  وأسعار  المضافة الق�مة �ف ف  الموظفني  تلقيهم عدم �سبب العموميني
ي  المال�ة األزمة نت�جة مرواتبه  للمتظاه��ن األخرى االقتصاد�ة المطالب وشملت. الفلسطين�ة السلطة منها  عانت اليق
ف  وحما�ة العام واالستثمار  األساس�ة السلع أسعار  مراقبة ف  المنتجني ي  الرواتب أع� ألصحاب سقف ووضع المحليني

 القطاع �ف
 الملحق( بار�س و�روتوكول ألوسلو  العام االقتصادي اإلطار  كان  ذلك، نم األهم ول�ن 83. لألجور  األديف  الحد  وتقد�م العام

  مثا�ً  ذلك شكل وقد . للمتظاه��ن رئ�س�ة أهداف) أوسلو التفاق�ة االقتصادي
�
افق واضحا ف  لل�ق  المظاهرات بني

ي . واالقتصاد�ة الس�اس�ة واالحتجاجات
ق�مت مثً�، 2012 أ�لول ف�ف

�
ي  المظاهرات أ

 المحتلة، الغ���ة الضفة أنحاء كافة  �ف
ام اإلطارات وحرق الشوارع ب�غالق واالحتجاجات المظاهرات وا�سمت  والمظاهرات ذلك محاولة أو  بالنفس النار  و��ف
ابات الفلسطين�ة األمن أجهزة مع واالشتباك الحجارة و�لقاء السلم�ة  . العمال و��ف

ي 
ي  بار�س بروتوكول ضد  ضخمة مظاهرة و�ف

 مظلة( ال�رامة أجل من فلسطينيون موعةمج �حت ،2012 أ�لول 11 �ف
ي ) 2011 العام بعد  الشباب�ة للحركات

ي  ب�ان �ف
 أنه، للحراك ودعوة صح�ف

ي  للغضب استكماال ...   �دعوكم الوطن�ة، قضا�اە عن مشغوال  الع�ش للقمة لمتسول يتحول ان يرفض الذي الشعيب
ة والخروج للتجمهر " ال�رامة اجل من فلسطينيون" تجمع ف  ةحاشد بمس�ي  و�لغاء االجتماع�ة بالعدالة مطالبني

  سنخ�ج. االقتصاد�ة بار�س اتفاق�ة
�
نا  صمتنا  عن جم�عا  االحتالل لدولة السلطة تبع�ة أسس جميع ع� وص�ب

ي  الفساد  وع�
ي  ق�ادتنا  ع�و  بمؤسساتنا  المتف�ش �ر  اال  الخ�ارات من تملك تعد  لم اليق  84. الت�ب

ي  خالدي رجا  االقتصادي جادل وكما 
ي  والمصورة الساخرة المنشورات من سلسلة تعكس" ،2012 امالع �ف

 المضحكة واألغايف
نت شبكات ع�  االمت�ازات �شأن تظلمات �شمل الفلسطين�ة السلطة ضد  االتهامات من سلسلة الشباب�ة ف�سبوك/ اإلن�ق

ي والفقر  الوزار�ة ي  الح�ف
 المضطرد  االرتفاع ضد  تالمظاهرا تلخ�ص و�مكن." الس�ا�ي  والخلل المرتفع واألسعار  وال���ف

ي 
ي  مظاهرة خالل �ي  قال الذي المتظاه��ن أحد  بكلمات المع�شة غالء �ف

 و�سدد  الصومال رواتب نتل�ق  نحن" هللا، رام �ف
ات إحدى و�حت." س���ا  أسعار   ."الثورة إ� سيؤدي اإلخضاع" بوض�ح المتداولة البوس�ق

 القمع ودرجة المطالب وسقف وانتظامها  استدامتها  ع� بناءً  واالحتجاجات المظاهرات هذە وتبع�ات نتائج وتباينت
 المظاهرات ذلك ع� الواضحة األمثلة ومن 85. العامة الس�اس�ة المسارات وأ�ضا  الفلسطين�ة السلطة قبل من واالحتواء

�بة قانون ضد  واالحتجاجات ي  الدخل �ف
ي  كانون  �ف

ف " خالدي، رجا  أشار  وكما . 2012 ثايف  التدب�ي  كونهب القانون هذا  يتم�ي
ي  والذي 2005 العام منذ  اإلطالق، ع� األول �كن لم إن أهم�ة، األ���  االقتصادي

  ل�ق
�
  رفضا

�
ا�   شعب�ا  السلطة واضطرت. كب�ي

ي  الفلسطين�ة
 واالحتجاجات المظاهرات تنجح ولم 86"."عام حوار " بعد  ف�ه النظر  و�عادة تعل�قه إعالن إ� أول كانون  �ف

وتوكول هذا  �ي بتغي بار�س بروتوكول ضد  ي   غضب ترا�م إ� أدت ل�نها  به، العمل وقف أو  ال�ب
  رفضه ل�صبح كا�ف

�
 مطلبا

 
�
 87. شعب�ا

ي  االشتبا��ة الجماع�ة واألعمال االشتباك توحلقا المواجهة دوائر  �ش�ي  النهائ�ة، النتائج عن النظر  و��ف
 السنوات �ف

ي  االستبداد�ة، إ� والتحول الف�اض�ة الحشد  مناهضة س�اسات من بالرغم أنه) 2013-2010( المن�مة الثالث
 ب�ق

ي  والمشاركة القمع�ة السلطات مع االشتباك ع� قادرون الفلسطينيون
ة بأرقام أنها  رغم اشتبا��ة، جماع�ة أعمال �ف  صغ�ي

ي  مقارنة
،  ذلك سمور  صب�ي  وأوجز . بالما�ف ي

 كاآليق

ي 
ي  واالحتجاجات المظاهرات ساعدت قل�لة، أ�ام غضون �ف

 بالخمول المتمثل المنت�ش  الشعور  مكافحة �ف
،  أول�ة انتصارات وأنتجت أوسلو، إلطار  الس�ا�ي  االقتصاد  �شأن المنت�ش  العام للنقاش أداة وأ�شأت الجما�ي

ائب تخف�ض ع� الفلسطين�ة السلطة إجبار  خالل من ح لتقد�م القرار  واتخاذ  واألسعار  ال�ف  قانون �شأن مق�ق
 88. لألجور  األديف  الحد 

ي 
وري من هذا، المشتبك واالقتصاد  المشتبكة الس�اسة معال و�ف  إذ . واالشتباك المواجهة وتناقضات بحدود  اإلقرار  ال�ف

ي  االشتباك وحلقات المواجهة دوائر  تناقضات تجاوز  �عت�ب 
  والعمل المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف

�
 مواجهة ع� جماع�ا

ي . مامها أ التحد�ات أهم من احتوائها  أو  لقمعها  السلطات محاوالت 
ي  أصاب المشتبكة، الس�اسة نظ��ات و�ف

 تارو  س�ديف
ە   الحركات أن من بالرغم" بأنه لنا  بتذك�ي

�
 �دخلها  الجما�ي  العمل أن إال  لها، ومعارضة تالمؤسسا خارج نفسها  تعت�ب  ما  غالبا
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ي 
ي  عالقة ذو  التذك�ي  هذا  و�عت�ب  89."الدولة بمنال تصبح و�التا�ي  معقدة، س�اس�ة شبكات �ف

، ةحال �ف ف ي  تحد�دا�  فلسطني
 �ف

ي  االستبداد  إطار   . اإل�ائ��ي  واالستعمار  الفلسطييف

 مستدام مقاومة اقتصاد  نموذج نحو : السلطات تحدي

ف  وس�اسات المساعدات قطاع منتقدو  ينتقد  لم  بل فحسب، �سلب�ة االقتصاد�ة الفلسطين�ة السلطة وس�اسات المانحني
ال�ة عن يبتعد  بد�ل موذجلن مجزأة، أنها  رغم بفعال�ة، مساهمات قدموا    المحاوالت  هذە وتعت�ب . النيولي�ب

�
 أمام تحد�ا

  وتعت�ب . بها  الخاصة اله�منة ونماذج السلطات
�
 والس�اسة المشتبك االقتصاد  أطر  ضمن تندرج مقاومة أعمال أ�ضا

ي  هذە المواجهة أعمال وتقع. المشتبكة
  االقتصاد�ة الحقوق استعادة صلب �ف

�
، نظ��ا

�
،و�الت وعمل�ا  الفصل هذا  �عت�ب  ا�ي

ي  �ساهم بأنها  الجهود  هذە
 . مقاوم اقتصاد  نموذج بناء �ف

 وتكامل�ة ترا�م�ة كعمل�ة  التنم�ة عمل�ة �فهم نموذج بأنه تنموي، منظور  من المقاوم، االقتصاد  الفصل هذا  �عّرف
،. واإلذالل �ةواالعتماد االتكال من الب�ش  تح��ر  إ� رئ��ي  �شكل �س� وس�اس�ة واجتماع�ة واقتصاد�ة

�
 �عت�ب  وفلسف�ا

 والخوف المساواة وانعدام الفقر  نم تح��رهم خالل من الب�ش  تخل�ص إ� تهدف عمل�ة" المقاومة اقتصاد " مفهوم
 هذا  يرفض وعل�ه،. سعادتهم لضمان و�مكان�اتهم وقدراتهم خ�اراتهم وتوسيع أراضيهم زراعة من وتمكينهم واالضطهاد،

 اجتماع الشمو�ي  النموذج
�
 غ�ي  االحتواء وضع ع� الحفاظ محاوالت  و�قاوم المستعمرة القوة مع االقتصاد�ة الوحدة �ا

 كنموذج  و�عمل االضطهاد  نظام حل ع� �عمل ح�ث بار�س، بروتوكول النموذج هذا  �عا�س أخرى، و�كلمات. المتناسب
  شمو�ي 

�
ي  �مكنه اجتماع�ا

ي  دورا�  لعب المطاف نها�ة �ف
ف  احتالل إنهاء �ف  . واستعمارها  فلسطني

ي  بد�ل المقاوم االقتصاد  أن الفصل هذا  �جادل ذلك، ع� و�ناءً 
 االستدامة لتحقيق عل�ه والحفاظ تنف�ذە �مكن حق��ق

ي  القتصاد   تعامالت مجرد  من أ���  بأنه االقتصاد  بفهم و�بدأ . واالبتكار  التعاون من متكامل نظام خالل من تقد�ي  فلسطييف
 الذي الشعب ح�اة لنمط امتدادا�  بأنه إل�ه والنظر  االقتصاد  فهم يتم أن �جب ذلك، من �ً و�د  مال�ة، أر�اح لتحقيق نقد�ة
ي  ومتأصل أص�ل توجه المقاوم االقتصاد  و�عت�ب . والمحل�ة العالم�ة الجهود  تقاطع خالل من ُي��ط

ي  التار�ــــخ �ف  الفلسطييف
ي 
ة و�ف ي  لالقتصاد  األعمال لرجا من قل�لة مجموعة احتكار  قبل الفلسطين�ة، السلطة قبل ما  ف�ق ة الفلسطييف  90. ط��لة بف�ق

ا�ي  الف�اض�ة نموذج �قوم أخرى، و�كلمات رات ع� المقاومة اقتصاد  ونموذج النيولي�ب ان كب�ي   �شكل مختلفة م�ب ي  �س�ي
 �ف

ال�ة فالف�اض�ة. ومتواز�ة مختلفة طرق   تعت�ب  النيولي�ب
�
ي  األسفل، إ� األع� من توجها

ف  �ف  بطب�عت�ه ومالمقا االقتصاد  أن حني
  شمو�ي 

�
ال�ةالن الف�اض�ة وتعت�ب . األسفل من يبيف  اجتماع�ا   يولي�ب

�
 بل االحتالل، مع لالشتباك مستعد  وغ�ي  قادر  غ�ي  نموذجا

ال�ة والف�اض�ة. معه و�ع�ش يتعاون ، رعايتها  يتم محل�ة ظاهرة النيولي�ب
�
ي  خارج�ا

ف  �ف  أص�ل نموذج المقاوم االقتصاد  أن حني
 محل ومر�ي  ومتأصل

�
ال�ة الف�اض�ة وتركز . �ا ي  المؤسسات، بناء ع� النيولي�ب

ف  �ف  و�ذا . الشعب ع� المقاومة اقتصاد  يركز  حني
ال�ة الف�اض�ة كانت ال�ة، والحوكمة بالمعاي�ي  تتعلق النيولي�ب  والنضال بالحقوق يتعلق المقاوم االقتصاد  فإن النيولي�ب

ي  ي . الوطيف
ف  و�ف ،. الجماع�ة ع� اآلخر  يركز  الفرد�ة، ع� يركز  واحدا�  أن حني ي  ال  المقاوم االقتصاد  فإن و�التا�ي  فقط �عيف

، االقتصاد  ع� اإل�ائ�ل�ة الس�طرة مقاومة ي   بل الفلسطييف
�
  للتأمل بالشجاعة يتمتع أ�ضا

�
ي  المرتكبة باألخطاء ذات�ا

 البيئة �ف
 . الفلسطين�ة االقتصاد�ة االجتماع�ة

ي  الشباب�ة الحركة أن لالهتمام المث�ي  ومن
  قدمت المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف

�
 المقاوم االقتصاد  لنموذج بها  خاص تع��فا

ي . ركائزە من عدد  وحددت
ي  ب�انهم ف�ف

، المذكور  الصح�ف
�
 كانت  وهذە أصً�؟ حل يوجد  هل الحل؟ هو  ما : سؤالهم تم سابقا

 : إجابتهم

ي  أ��د 
 للشعب وكرامة جتماع�ةا وعدالة المصادر  توز�ــــع اعادة تحقق اقتصاد�ة مقاومة البد�ل بد�ل، �ف

ي   اال�ائ�ل�ة، للبضائع ال�املة المقاطعة نبلش أنه البد�لة الخطوات أهم! فكرة ع� شعار  مش هذا . الفلسطييف
ي 
ي  ثايف

،. ب�احة ذلك اعالن السلطة ومطالبة بار�س اتفاق�ة مع التعامل نرفض ا�ش
�
ائب وضع ثالثا  ع� عال�ة �ف

 . الوطن�ة مزروعاتنا و  منتجاتنا  لحما�ة المستوردة البضائع
�
ي  الفلسطين�ة لألرض الذهاب رابعا

 المسماة المناطق �ف
ي " ج"  . ونزرعها  بعض مع فيها  ونعمل لوحدها  الضفة أرض من% 60 �شكل واليق

�
 زراع�ة تعاون�ات إقامة خامسا

ي  المحل�ة، االحت�اجات لسد 
ف  عقول �قدموها  ممكن افكار  كث�ي   و�ف ف  اقتصاديني ي  �كون �س فلسطينيني

 ةاراد �ف
حات لتطبيق س�اس�ة  91. التبع�ة من والتحرر  المق�ق
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 المتطلبات، هذە و�شمل المقاوم، االقتصاد  نموذج واستدامة جدوى لضمان المسبقة المتطلبات بعض هنالك ول�ن
 التنم�ة تع��ف و�عادة عمل�ة، بط��قة الدول�ة المساعدات قطاع وخلق �شك�ل إلعادة الحاجة ع�، مقت�ة غ�ي  ل�نها 

 الس�طرة مصفوفة ورفض ومقاومة والحوكمة، الع�ش لسبل األص�لة المحل�ة التوجهات وتوظ�ف مفاه�م�ة، بصورة
ي  االستبداد  أشكال من شكل أي وتحدي ومقامة الخطاب، مجرد  من أ��ب  �شكل اإل�ائ�ل�ة  أخرى، و�كلمات. الفلسطييف

ي  والتماسك تما�ي االج المال رأس ا�مو�ر  االجتماع�ة والروابط التضامن �عزز  القتصاد  الفلسطينيون �حتاج  و�مكن. الوطيف
ي  والتعامالت السوق إخضاع خالل من ذلك تحقيق

 المحل�ة والمشاركة والعدالة المساواة مبادئ إ� وآل�اته السوق �ف
ي  الشاملة

ي  االقتصاد  وضع و�جب. القرار  اتخاذ  عمل�ات �ف
 تمعالمج واحتواء تقي�د  من بد�ً  اجتماع�ة دينام�ك�ات إطار  �ف

ي  التحدي و�ب�ق . اقتصاد�ة دينام�ك�ات خالل من
 . المسبقة المتطلبات هذە تحقيق ك�ف�ة  �ف

 تكنوقراط�ة عمل�ة بأنها  التنم�ة العتبارە كب�ي   النتقاد  يتعرض الذي المساعدات لقطاع مختلف توجه البد�ل اإلطار  و�وفر 
 ص�اغة و�ع�د  االستعمار�ة اله�منة وعالقات وةالق به�كل�ات �قر  نموذج نحو  التحول و�تطلب. وح�اد�ة س�اس�ة وغ�ي 

ف  ب�شكال�ة اإلقرار  يتطلب والتح��ر، والمقاومة الحقوق ألجل بالنضال ر�طها  ح�ث من التنم�ة عمل�ات  ع� التنم�ة ترك�ي
ف  إ� التحول ثم ومن ، الحر  االقتصاد  ك�ي ات�ج�ات الشعب ع� تركز  �شارك�ة توجهات ع� ال�ق  هذا  و�و�ي  92. الصمود  واس�ق

ال�ة الفرد�ة فكرة وتحد�د  ،"التضامن تع��ز " إ�" مدمرة وكالة" من اإل�سان�ة المساعدة إطار  بتح��ل البد�ل التوجه  اللي�ب
ف  الخاصة الد�مقراط�ة بخطط مرتبطة كمشكلة  93. الشعب�ة القاعدة من الد�مقراط�ة التشارك�ة العمل�ات عن بدال  بالمانحني
ي  البد�لة االقتصاد�ة ؤ�ةالر  عتق أن �جب أخرى، و�كلمات

ي   النضال صلب �ف ي  تنم�ة نموذج تتبع وأن الفلسطييف
 حق��ق

، النموذج هذا  �كون أن و�جب. المواطن ع� يركز  األع� إ� األسفل من و�شار�ي 
�
ع�ا ، �ش   حاجة هنالك و�التا�ي

�
 أ�ضا

ف  �مكن بك�ف للتفك�ي  وقراط�ة و��شاء المأسسة للفلسطينيني  . الشعب بها  �دفع د�مقراط�ة تنم��ة أجندة حول الب�ي

حات النظري الفهم هذا  وتزامن  المقاومة، اقتصاد  نموذج جدوى فحص إ� هدفت الواقع أرض ع� مبادرات مع والمق�ق
 ما  عادة مختلفة أدوات هذە الحشد  أشكال ووظفت. المشتبك االقتصاد  �مارس الذي االجتما�ي  الحشد  جدوى و�ذلك

ي  �ستخدم
 التغي�ي  ألجل والضغط محددة، مسائل �شأن العامة التوع�ة األدوات هذە و�شمل. ماع�ةاالجت الحركات بناء �ف

ف  األطراف مع مبا�ش  �شكل والعمل وحشدها، الشعب�ة القاعدة تجمعات مع والعمل الس�اسات، مستوى ع�  المهملني
، ف ، وتأل�ف ال�تب، و�صدار  مبتكرة، إعالم وسائل خالل من مختلفة خطابات و�ناء والمهمشني  أشكال واستخدام الموس��ق

ات وتصام�م الفن من مختلفة ف  وما . البوس�ق ي  �م�ي
 االقتصادي، والنظ��ات المشتبكة الس�اسة �خص ف�ما  المبادرات، هذە �ف

ي  السلطات مواجهة ع� الجريء اإل�ار  هو 
ف  تمث�ل ظل �ف  . اآلخ��ن وتمكني

 أهم�ة �شأن واإلنماء للبحوث ب�سان مركز  عمل ثالالم سب�ل ع� المشتبك لالقتصاد  كممارسة  المبادرات هذە و�شمل
،. مواجهة حلقات إل�شاء العام الو�ي  رفع ي  المبادرات تعت�ب  وتحد�دا� ال�ة الصنا�ي  المناطق ضد  المركز  نفذها  اليق  النيولي�ب

كة ي  المش�ق
  مثا�ً  الغ���ة الضفة �ف

�
اك خالل من دال�ة مؤسسة عمل وأدى كما .  لذلك واضحا  الشعب�ة اعدةالق مجتمعات إ�ش

ي  المهمشات النساء ومجموعات
ي  المص�ي  تق��ر  حق أهم�ة إبراز  إ� ال��ف�ة المناطق �ف

. التنم�ة وعمل�ة المساعدات قطاع �ف
ي  المجتمع مؤسسات وتعت�ب 

ي  األخرى المديف ي  تعمل اليق
  مركز  مثل الزراعة قطاع �ف

�
 الزرا�ي  العمل لجان واتحاد  للتنم�ة معا

ي  المساهمة ح�ث من مهمة
 . فّعال زراعة وقطاع مقاوم اقتصاد  بناء �ف

ز�ت جامعة لدى التنم�ة دراسات مركز  مثل الناقدة المؤسسات عن الناتجة البحوث وشكلت  مغذ�ة أساس�ة قاعدة ب�ي
  متطورا�  تحل��ً ) الفلسطين�ة الس�اسات شبكة( الشبكة إصدارات ووفرت. البد�لة لألجندة

�
ي  النشاط غذى وحديثا

 الشارع، �ف
،. العامة الس�اسة مستوى ع� أثرە إ� افةباإلض  ا� ، المؤسسة اإلعالم وسائل لعبت وأخ�ي

�
 الشباب، قبل من تحد�دا�  حديثا

  دورا�  اإلخبار�ة، قدس شبكة مثل
�
ي  ق�ما

 الوح�دة، التواصل وس�لة اإلعالم �كن ولم. العام الو�ي  وز�ادة المعلومات توز�ــــع �ف
ي  الروا�ات ع� مسبوق غ�ي  الطلب كان  فقد . الغا�ة ذەله جهودهم والمؤلفون الفنانون كرس  ح�ث  عواقب تعارض اليق

ال�ة، ات مصممو  وكان كما   النيولي�ب ف  من كانوا   الذين البوس�ق ي  مؤث��ن الشباب النشطاء بني
 شعلة إ�قاد  ح�ث من إنتاجاتهم �ف

ي  بالنسبة األمر  وكذلك النشاط،
 العام اإلطار  محاور  أحد  �طةالبس األمثلة هذە و�شكل. والم�ح�ات واألفالم لألغايف

ي  والقنوات مجزأة، تزال ال  هذە االشتباك وحلقات المواجهة دوائر  ول�ن. المقاومة القتصاد  ي  بالمساهمة لها  �سمح اليق
 �ف

ي  للت��ــــع بحاجة كانت  و�ن التط��ر  ق�د  تزال ال  المقاومة اقتصاد  إطار 
 . الع���ة الثورات أعقاب �ف
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 الخاتمة

ال�ة قتصاد�ةاال الس�اسات تك��س أدى  المال�ة، ومساعداتهم الدو�ي  المجتمع من بدعم الف�اض�ة، الحقبة خالل النيولي�ب
ي  – محدوديته رغم – النشاط إشعال إ�

ي  المحتلة الغ���ة الضفة شوارع �ف
ي  الع���ة الثورات أعقاب �ف

. 2011 العام �ف
ال�ة الف�اض�ة س�اسات وعمقت ع�ة، أزمة النيولي�ب  وكرست والالتنم�ة، العكس�ة التنم�ة عمل�ة مةاستدا إ� وأدت ال�ش

ة بصورة ة وغ�ي  مبا�ش  والعواقب والقيود  الهشاشة وأشارت. االستعماري والظرف اإل�ائ��ي  العسكري االحتالل مبا�ش
ة ع� وقادر  مجدي لبد�ل الحاجة إ� الف�اض�ة لنموذج السلب�ة  و�ا�ش . الالتنم�ة حالة ظروف مراجعة بعمل�ة المبا�ش

 . المقاوم االقتصاد  مفهوم تنف�ذ  بعمل�ة الفلسطين�ة، المؤسسات من عدد  عمل جانب إ� والمفكرون، �اد�ميوناأل 

 واالحتجاجات المظاهرات فهم إ� الفصل هذا  هدف االجتماع�ة، والحركات المشتبكة الس�اسة نظ��ات و�استخدام
ي  باالقتصاد  المتعلقة

 واالحتجاجات المظاهرات هذە أن التحل�ل وأظهر . الع���ة الثورات بعد  المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف
 هذە أظهرت ول�ن. اجتماع�ة حركة إ� بالتحول فشلت ول�نها  االشتباك من وحلقات المواجهة من دوائر  شكلت

ي  والتوجهات واألدوات المظاهرات  تظافرت ح�ث االشتبا��ة، الجماع�ة األعمال أشكل أحد  تمثل أنها  استخدمتها  اليق
 لم هذە واالحتجاجات المظاهرات أن من و�الرغم. والمضطهدة القمع�ة السلطات ومواجهة لتحدي أطراف عدة جهود 
 مواجهة من تمكنت أنها  إال  عمل�ة، بأجندة وموجهة ثقاف�ا  ومؤطرة ج�د  �شكل مبن�ة اجتماع�ة شبكات من بدعم تح�ف 

ال�ة حت النيولي�ب   واق�ق
�
. المقاوم االقتصاد  نموذج نحو  البناء �مكنه األرض ع� اطو�ش فك��ة جهود  خالل من بد��ً  نموذجا

ي  للتأمل المقاومة اقتصاد  فكرة واسُتخدمت
ي  والمساهمة المشتبكة الس�اسة لنظ��ات األوسع الدينام�ك�ات �ف

 توس�عها  �ف
 . المشتبك االقتصاد  وممارسة مفهوم تقد�م خالل من

ف  �كن ولم ي  األسباب تحل�ل ع� الفصل هذا  ترك�ي ي  االشتباك وحلقات المواجهة دوائر  بفشل همتسا اليق
 إ� التحول �ف

ي  اجتماع�ة حركة
ف  يتمحور  كان  بل الع���ة، الثورات بعد  المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف ك�ي  ومصادر  جذور  بحث حول ال�ق

ال�ة االقتصاد�ة الس�اسات تبع�ات مناقشة خالل من المواجهة هذە  فكرة تقد�م وتم. الدول�ة المساعدات وأثر  النيولي�ب
ي  المواجهة لدوائر  و�شغ��ي  نظري وكإطار  المشتبك واالقتصاد  المشتبكة للس�اسة كتعب�ي   المقاومة اقتصاد 

 الثورات حقبة �ف
 السبب ولهذا . مقموعة أو  مجزأة تزال ال  القمع�ة السلطات يواجه بد�ل نموذج لتأس�س جهود ال ول�ن. والف�اض�ة الع���ة

ي  المشتبك القتصاد وا المشتبكة الس�اسة تظهر  لم
ي  اجتماع�ة كحركة  المحتلة الفلسطين�ة األرض �ف

 الثورات أعقاب �ف
، حراك كمجتمع  ول�ن. الع���ة ، بالنسبة اجتما�ي ف ي  س�اس�ة المشتبك االقتصاد  وجذور  ركائز  تعت�ب  للفلسطينيني

 طب�عتها  �ف
ي  االجتماع�ة للدينام�ك�ات وخاضعة ي  والالمساواة واالضطهاد  الظلم �حركها  واليق

 . واالشتباك المواجهة حاالت  �ف

 

 مالحظات

ي  الدو�ي  الدعم متابعة مبادرة ال�اتب �شكر : مالحظةر و كش
ف  �ف جمة فلسطني ي  الع���ة للغة الفصل ل�ق

 أن �ذكر . 2019 ن�سان �ف
�ة باللغة األص�ي  الفصل ف ي  ��ش  قد  اإلنجل�ي

ي  المشتبكة الس�اسة" كتاب  �ف
ق �ف وفسور  تح��ر  من" األوسط ال�ش  جسجر  فواز  ال�ب

ته 2015 عام �ة باللغة الفصل لقراءة. ما�م�الن بالغ��ف ��ش  دار  و��ش ف ي  الرابط ز�ارة ير�ب  اإلنجل�ي
ويف  التا�ي  االل��ق

https://alaatartir.com/2015/09/30/contentious-economics-in-occupied-palestine / 

 تم. 2013 أ�لول الشبكة، س�اسات موجز " السالم، وعمل�ة الفلسطين�ة التح��ر  ومنظمة ك�سنجر :  أوسلو  جذور " خل�ل،. أ  . 1
 http://al-shabaka.org/sites/default/files/Khalil_ PolicyBrief_En_Sep_2013.pdf: الرابط ع� إل�ه الدخول

" ،2011-2008 الدولة، و�ناء الفلسطين�ة السلطة إصالح ألجندة ناقد  تحل�ل: الف�اض�ة أسطورة قراءة إعادة" ليتش،. ف. 2
ي  المركز  بحث�ة، ورقة : الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2012 الس�اسات، ودراسة لألبحاث العريب

http://english.dohainstitute. org/file/get/758fcaf6-b678-4d85-b811-e80ce044eadc.pdf 

ال�ة" سمور،. وص خالدي. ر . 3  الدراسات مجلة" لفلسطين�ة،ا الوطن�ة الحركة �شك�ل و�عادة الدولة برنامج: كتح��ر   النيولي�ب
 . 25-6): 2011( 2 ،40 الفلسطين�ة
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 ؛)2008 الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة: هللا رام( 2011-2008 والتنم�ة اإلصالح خطة الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة. 4
ف  الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة  ؛)2009 لسطين�ة،الف الوطن�ة السلطة: هللا رام( الدولة وتأس�س االحتالل إنهاء: فلسطني
ف  دولة بناء ةالفلسطين� الوطن�ة السلطة  الوطن�ة السلطة ؛)2011 الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة: هللا رام( نجاح قصة: فلسطني

ف  بناء الفلسطين�ة،  ). 2011 الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة: هللا رام( وتحد�ات إنجازات: فلسطني

ف  بناء الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة. 5  . 7 وتحد�ات، إنجازات: فلسطني

، البنك. 6 : العاصمة واشنطن( الخدمات وتقد�م والمؤسسات النمو  استدامة ع� الحفاظ: الفلسطين�ة الدولة بناء الدو�ي
، البنك ، البنك ؛)2011 الدو�ي ي  اإلنجازات استدامة ع� الحفاظ الدو�ي

 االقتصادي والنمو  الفلسطين�ة المؤسسات بناء �ف
، البنك: العاصمة واشنطن( ، النقد  صندوق ؛)2011 الدو�ي : غزة وقطاع الغ���ة للضفة الما�ي  واإلطار  ال��ي  االقتصاد  الدو�ي

، النقد  صندوق: العاصمة واشنطن( للتقدم السادسة المراجعة ، النقد  صندوق ؛)2011 الدو�ي ة التج��ة الدو�ي  وأفق األخ�ي
ي  االقتصاد 

، النقد  صندوق: العاصمة واشنطن( غزة وقطاع الغ���ة الضفة �ف  . )2011 الدو�ي

ات�ج�ات" خان،. م. 7 ي  مقدمة ورقة" (وحدودها أوسلو  بعد  الدولة بناء اس�ق
ة �ف  هللا، رام ،2010 للتنم�ة صايغ يوسف محا�ف

، ف ي  هل" براون،. ن ؛2010 أول كانون  فلسطني  إل�ه الدخول تم). Carnegie Commentary (2010" دولة، الفلسطينيون يبيف
 المشكلة، ل�س ف�اض" براون،. ن ؛http://carnegieendowment.org/files/palestinian_state1.pdf : الرابط ع�
ف  ألزمة الحل ل�ست الف�اض�ة ل�ن : الرابط ع� إل�ه الدخول تم. Carnegie Commentary، 2010" الس�اس�ة، الفلسطينيني

http://www.carnegieen- dowment.org/files/fayyad_not_problem_2.pdf 

، المجتمع بق�ادة عليها  العق��ات وفرض منها  االستثمارات وسحب إ�ائ�ل مقاطعة حركة باستثناء . 8 ي
ي  المديف  تكتسب واليق

 . ملحوظة نجاحات وتحقق السنوات مرور  مع الزخم

ي  المعا�ة الرأسمال�ة مشا�ل: الثورة سالالت هن�ة،. أ  . 9
ق �ف  . 120 ،)2013 ها�ماركت،: لندن( األوسط ال�ش

ق ،)محرر( جرجس. أ  فواز  السابق؛ المصدر  . 10 ي  وثورة احتجاج: الجد�د  األوسط ال�ش
ي  العالم �ف  مطبوعات: ني��ورك( العريب

دج،  جامعة  ). 2013 كام�ب

ي  القوة تارو،. س . 11
�دج( المشتبكة والس�اسة االجتماع�ة الحركات: الحركة �ف دج،  جامعة مطبوعات: كام�ب  . 6 ،)2012 كام�ب

 . 9 بق،السا المصدر  . 12

 . 4 السابق، المصدر  . 13

 . 6 السابق، المصدر  . 14

 . 33 السابق، المصدر  . 15

 . 6 السابق، المصدر  . 16

 . 7 السابق، المصدر  . 17

 . 7 السابق، المصدر  . 18

 . 8 السابق، المصدر  . 19

 . 8 السابق، المصدر  . 20

 . 9 السابق، المصدر  . 21

 . 29-28 السابق، المصدر  . 22

 . 29 سابق،ال المصدر  . 23

ف . ج . 24 ي  والمواجهة والحشد  االجتماع�ة الحركات فايرل، وف��در�ك باينف
ق �ف  الثان�ة الطبعة إف��ق�ا  وشمال األوسط ال�ش

 . 19 ،)2013 ستانفورد، جامعة مطبوعات: كال�فورن�ا   ستانفورد،(
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-La violence d’un repertoire: les sans-papiers en gréve de la faim،" et conflicts 9"  س�م�انت،. ج . 25
10 (1993): 315-38 . 

،. ك . 26 �دج( المشتبكون الفر�سيون ت�ل�ي  . 26 ،)1986 هارفارد، جامعة مطبوعات: كام�ب

ي  الثقافة" س��دلر،. أ  . 27
ات�ج�ات، رموز : العمل �ف  . American Sociological Review 51 (1986): 273-86" واس�ق

ف  . 28  . 15 االجتماع�ة، الحركات وفايرل، باينف

ي  هل" براون، . 29 "  صايغ، ي��د  ؛"الف�اض�ة أسطورة قراءة إعادة" ليتش، ؛"المشكلة ل�س ف�اض" ؛"دولة الفلسطينيون يبيف
ي  القطاع المجتمع؟ ضبط أم الدولة بناء ي  األميف ي  السلطوي والتحّول الفلسطييف

ي   مؤسسة" غزة، وقطاع الغ���ة الضفة �ف
 كارن��ف

، للسالم : الرابط ع� ل�هإ الدخول تم. 2011 شباط الدو�ي
https://carnegieendowment.org/files/gaza_west_bank_security.pdf  

ي  مذكور  . 30
ف  �ف  . 25 االجتماع�ة، الحركات وفايرل، باينف

ف  . 31  . 25 االجتماع�ة، الحركات وفايرل، باينف

ي  القوة ارو،ت . 32
 . 33 الحركة، �ف

ف  �شأن تارو  آراء أن يبدو  . 33 ي . التناقضات ش��ــها و� ومضللة إشكال�ة فلسطني
ي  القوة كتابه  من الثالثة الطبعة ف�ف

 �عت�ب  الحركة، �ف
اع تارو  ف ي  ال�ف ف  أهل�ة حرب" بأنه اإل�ائ��ي -الفلسطييف  مرحلة" األو� الفلسطين�ة االنتفاضة و�عت�ب  ،)107" (والعرب اليهود  بني
�ي  األسطول �شأن الروا�ة وأن كما ).  174" (التطرف من

ي  والمقدمة غزة إ� ال�ق
 واحد  طرف من �ي ) 4-1( ال�تاب مقدمة �ف

ة  جوانب وتحتوي أساس�ة حقائق عن وتتغا�ف  موضوع�ة وغ�ي  اإل�ائ�ل�ة الروا�ة وتدعم  األشكال وهذە. الدقة عدم من كب�ي
وع عن الب�  تغض الفهم من ي  االستعمار  م�ش

ي  التطه�ي  عمل�ة وعن العسكري، واالحتالل اإل�ائ��ي  االست�طايف
ي  العر�ق  اليق

 . 1948 العام منذ  إ�ائ�ل مارسها ت

ف  . 34  . 7 االجتماع�ة، الحركات وفايرل، باينف

 . 9-8 السابق، المصدر  . 35

 . 122 الثورة، سالالت هن�ة، . 36

 ). 2005 إند�انا، جامعة مطبوعات: إند�انا ( 2003-1967 المواجهة، س�اسة: الفلسطين�ة الوطن�ة الحركة جمال، أمل . 37

،. إ  . 38 ي  دراسات" التنظ�م، لفهم جما�ي  عمل منظور : الس�ا�ي  اإلرهاب اقس� تحد�د " عل��ي
اع �ف ف ): 2006( 29 واإلرهاب ال�ف

، إيتان ؛263-83 ،. إ  ؛)2007 وتل�دج،ر : لندن( المشتبكة والس�اسة اإل�ائ�ل�ة الس�اسة عل��ي  تهد�د  تحت الحشد " عل��ي
ي  الس�اس�ة الفرصة لبن�ة نظ��ة وضع: السالح

 . 37-219): 2009( 14 الحشد " ة،للغا� قمع�ة بيئة �ف

ي  االحتجاج وحركات المدن�ة المؤسسات ،)محرر( مارتو . إ  . 39
اع حول الحشد : إ�ائ�ل �ف ف ي  اإل�ائ��ي  ال�ف  ني��ورك،( الفلسطييف

 ). 2009 ما�م�الن، بالغ��ف

 ). 2010 روتل�دج،: لندن( مدن�ة مقاومة: الثان�ة االنتفاضة نورمان،. م جو�ي  . 40

�دج( الفلسطين�ة الوطن�ة والحركة والالعنف العنف لمان،ب�ي  و�ندي . 41 �دج،  جامعة مطبوعات: كام�ب  ). 2011 كام�ب

ي  . 42
 عمل و�شمل. والصمود  االقتصاد�ة المقاومة مفاه�م أبعاد  دب�اتاأل  من مجموعة تتناول الفلسطين�ة، الدراسات مجال �ف

ي  الرئ�س�ة المحطات" النق�ب،. ف
، النظري االقتصادي الفكر  �ف ي ي  مقدمة ورقة" الفلسطييف

 أبحاث لمعهد  السنوي المؤتمر  �ف
ي  االقتصاد�ة الس�اسات ، هللا، رام ،)ماس( الفلسطييف ف  ص�اغة نحو : نظري مدخل النق�ب،. ف ؛2007 أول، كانون  5-4 فلسطني

ي  االقتصاد�ة الس�اسات أبحاث معهد : هللا رام( فلسطين�ة تنم��ة رؤ�ة  الس�اسات شبكة" الشبكة، ؛)2003 ،]ماس[ الفلسطييف
 -http://al-shabaka.org/policy: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2014-2011 الشبكة، االقتصادي العدد " الفلسطين�ة،

brief/economic-issuesوت( الصمود  اقتصاد  منصور،. أ  ؛ ، للدراسات الع���ة المؤسسة: ب�ي  نحو  كرزم،.  ج ؛)1984 والن�ش
ز�ت( ذاتها، ع� تعتمد  بد�لة زراع�ة تنم�ة ز�ت، جامعة-التنم��ة الدراسات برنامج: ب�ي : الرابط ع� إل�ه الدخول تم). 2001 ب�ي

http://sites.birzeit.edu/cds/research/ publications/2001/5.pdfرام( الشعب�ة بالحما�ة التنم�ة سمارة،. ع ؛ 
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ق: هللا ف فل نخلة،. خ ؛)2005 والتنم��ة، االقتصاد�ة للدراسات الم�ش  األحمر، البحر  مطبوعات: ت��نتون( للبيع وطن: سطني
ي  القوة واقع مواجهة: كنضال  التنم�ة" هن�ة،. أ  ؛)2011

، �ف ف ي  مقدمة ورقة" فلسطني
ي  التنم�ة عمل ورشة �ف

 الفلسطين�ة األرض �ف
ز�ت، جامعة التنم��ة، الدراسات مركز  المحتلة، ، هللا، رام ب�ي ف  سمور، وصب�ي  خالدي. ر  ؛2011 ح��ران، 23 فلسطني

ال�ة"  2 العدد  ،40 الفلسطين�ة الدراسات مجلة" الفلسطين�ة، الوطن�ة الحركة �شك�ل و�عادة الدولة برنامج: كتح��ر   النيولي�ب
ت�ي . ع ؛6-25): 2011(   الس�اسات موجز " مقاوم، اقتصادٍ  و�ناء االتكال�ة، ع� التغلب"  النور، عبد  وسامر  بحور  وسام ال�ق

-http://www.al: الرابط ع� إل�ه الدخول مت. 2012 شباط الشبكة،
shabaka.org/sites/default/files/policybrief/en/ defeating-dependency-creating-resistance-

economy/defeating-dependency-creating- resistance-economy.pdfت�ي . ع ؛ ي . و� ال�ق
 كأداة  التنم�ة" الشقا�ق

ي  ،"والتحرر للمقاومة
ي  نقد�ة اتدراس �ف

ي  التنم�ة �ف
، �ف ف ف . ن تح��ر  فلسطني  واإلنماء، للبحوث ب�سان مركز : هللا رام( شاهني

ز�ت، جامعة-التنم�ة دراسات مركز  ؛13-40 ،)2013 ال�ة والتنم�ة المساعدات بدائل �شأن عام حوار  ب�ي ي  النيولي�ب
 األرض �ف

ز�ت( المحتلة الفلسطين�ة ي  المجتمع من دعوة دال�ة، مؤسسة ؛)2011 التنم�ة، دراسات مركز : ب�ي
ي  المديف  للمجتمع الفلسطييف

ام الدو�ي  ي  المص�ي  بتق��ر  حقنا  الح�ق
: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2011 دال�ة، مؤسسة المساعدات، نظام �ف

http://www.dalia.ps/ files/pAppealForRights.pdfي  نقد�ة دراسات ب�سان، ؛
ي  التنم�ة واقع �ف

ف  �ف : هللا رام( فلسطني
 ). 2011 واإلنماء، للبحوث ب�سان مركز : هللا رام( التنم�ة وهم ب�سان، ؛)2013 واإلنماء، للبحوث ب�سان كز مر 

ونه. والعداء  والعنف بالسلب�ة يو�ي  المقاومة اقتصاد  مفهوم أن البعض �عت�ب  . 43  كما .  وقد�مة ورجع�ة متشائمة فكرة و�عت�ب
ونه   وس�اس�ة اقتصاد�ة ناح�ة من مجدي وغ�ي  وخ�ا�ي  واق�ي  غ�ي  و�عت�ب

�
 مفهوم مجرد  أنه �جادلون ذلك، عن وفض�ً . أ�ضا

ي 
ي . قد�مة لتوجهات عاط�ف   العكس تمثل المقاومة اقتصاد  فكرة إن أقول ول�نيف

�
حه لما  تماما  فاالقتصاد  لها، المعارضون �ق�ق

ي  جذورە المقاوم
ي  المح�ي  الس�اق �ف  توسيع واستهداف الشعب كان�اتب�م اإلقرار  خالل من األرض ع� للواقع لالستجابة و�يف

 ول�ن القص�ي  المدى ع� القمع�ة السلطات مع االشتباك ع� قائمة و�ي  وكرامة، كح��ة  التنم�ة �فهم توجه و�ي . قدراتهم
ات�ج�ة متفائلة برؤ�ة ي  مفهوم و�ي . والس�اس�ة االقتصاد�ة للمجاالت  واس�ق

 كالمصدر   الممارسة خالل من بالمقاومة �حت�ف
ي  الحقوق ع� صولللح الرئ��ي 

 حركة إرث ع� المفهوم هذا  إرث و�قوم. ستبداد�ةاال  والظروف االستعماري اإلخضاع ظل �ف
ي  نفسها  المقاومة

ي  الس�اق �ف ،. الفلسطييف
�
  �قوم وفك��ا

�
ي  إرث ع� أ�ضا  كما   الثورة، ع� القائمة والمعرفة األبحاث إنتاج من غيف

ف " وممفه توظ�ف خالل من) 2014( جقمان فارس �ذكرنا  ف  الباحثني ي  إ�ضاح إ� الوصول و�مكن". المقاتلني
 فكرة �شأن إضا�ف

ي  المقاومة اقتصاد 
 . الفصل هذا  من األخ�ي  القسم �ف

ي  المقصود  التقطيع" الالتنم�ة عمل�ة أو  العكس�ة التنم�ة تعت�ب  . 44  بح�ث مه�من، اقتصاد  قبل من األص�ي  لالقتصاد  والمنه�ب
  الجتماع�ةوا– االقتصاد�ة اإلمكان�ات تكون ال 

�
  محرومة بل بحسب، مشوهة – أ�ضا

�
اع غزة فاشل، سالم روي،. س" (أ�ضا ف  وال�ف

ي  ،). 33 ،)2007 بلوتو، مطبوعات: لندن( اإل�ائ��ي  الفلسطييف  التنم�ة تعيق عمل�ة �ي  الالتنم�ة أو  العكس�ة التنم�ة فإن و�التا�ي
ي  بنيوي تحول حقيقت ع� و�مكان�اته قدراته من االقتصاد  سلب أو  حرمان" خالل من

 للنمو  الطب�ع�ة لألنماط أي،[ منط�ق
ي  للتصحيح تداب�ي  أي ظهور  ومنع] والتنم�ة

 واشنطن( العكس�ة للتنم�ة الس�ا�ي  االقتصاد : غزة قطاع روي،. س" (الذايق
ف  تظهر " الالتنم�ة أو  العكس�ة والتنم�ة). 128 ،)1995 الفلسطين�ة، الدراسات معهد : العاصمة  عالقاتال إعاقة يتم حني

ي  ترت�ب أي ومنع عنها، التخ�ي  أو  الطب�ع�ة االقتصاد�ة
 اإلنتاج�ة القدرة ع� والقضاء العالقة، ذات أجزائه أو  لالقتصاد  منط�ق

 روي،. س" (االقتصاد�ة اإلمكان�ات حرمان من أقل هو  ما  العكس�ة التنم�ة تمثل ال  الوقت، مرور  ومع... المستدام النمو  و�عاقة
ي  تمه�د،

، عأ  نر ت�ي . م �ف ي  الس�ا�ي  االقتصاد  استعمار  إنهاء ش���ي  بالغ��ف: ني��ورك( بعدها، وما  العكس�ة التنم�ة: الفلسطييف
 .). X ،)2014 ما�م�الن،

،. وع وا�لدمان. ج إ� الرج�ع ير�ب  االقتصادي، أوسلو  إطار  �شأن للم��د  . 45 ت�ي  معونة نموذج لدفن بعد  الوقت �حن ألم"  ال�ق
-http://al: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2013 أ�لول الشبكة، تس�اسا موجز " أوسلو؟

shabaka.org/sites/default/files/TartirWilde- man_PolicyBrief_En_Sep_2013.pdf . 

ي  األسا�ي  القانون . 46  -http://www.palestinianba. 2003 هللا، رام ،2003 لسنة المعدل الفلسطييف
siclaw.org/basic-law/2003-amended-basic-law . 

،. ع . 47 ت�ي ي  التنموي ودورە الخاص القطاع ال�ق
ف  �ف ي  ”تنم�ة“: المحتلة فلسطني

 للبحوث ب�سان مركز : هللا رام( واحد؟ اتجاە �ف
ي  كانون  الشبكة، س�اسات موجز " المتماد�ة، الفلسطين�ة الرأسمال�ة"  دعنا، طارق ؛)2012 واإلنماء،

 الدخول تم. 2014 ثايف
 خل�ل ؛http://al-shabaka.org/sites/default/files/Dana_PolicyBrief_En_ Jan_2014.pdf: الرابط ع� إل�ه
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: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2014 ن�سان للشبكة، تعق�ب" بالتحرر، الجد�د  االقتصادي االستعمار  �ستبدل إذ  أوسلو "  نخلة،
http://al-shabaka. org/sites/default/files/Nakhleh_Commentary_En_Apr_2014.pdf . 

ف  الدول�ة المساعدة مور، �ي . أ  . 48 ، ذنب: أوسلو  بعد  للفلسطينيني  ). 2008 روتل�دج،: لندن( مهدورة أموال س�ا�ي

 ). 2010 بلوتو، مطبوعات: ني��ورك( االستغالل من أبعد  قمع: اإل�ائ��ي  لالحتالل الس�ا�ي  االقتصاد  ه�فر،. ش . 49

ي  الدولة �شك�ل أموندسون، و�نغ جقمان وجورج خان. م . 50
ف  �ف : لندن( اجتما�ي  تحول خالل والحوكمة الجدوى: فلسطني

ي  �ي ؛)2004 كرزون،  روتل�دج
، وليندا  حن�ف  والمؤسسات الدول�ة والمنظمات المانحون: معولمة فلسطين�ة نخبة �شوء ط�ب

وت( المحل�ة األهل�ة ي  المعهد  مواطن،: ب�ي  مور، �ي  ؛)2005 القدس، دراسات ومعهد  الد�مقراط�ة لدراسات الفلسطييف
 . الدول�ة المساعدة

ي  االقتصاد�ة المظاهرات وحدود  وعود " سمور،. ص . 51
ي " الغ���ة، الضفة �ف

ي  ال��يع �ف  تدخالت، قوى، انتفاضات،: العريب
 . 68 ،)2014 رغان،با كتب:  ني��ورك( فوسهاغن كجيت�ل  تح��ر 

 ،)2007 الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة: هللا رام( واالزدهار  السالم نحو  ؛فلسطين�ة دولة بناء الفلسطين�ة، الوطن�ة السلطة . 52
18 . 

ات�ج�ات" خان، . 53  ."أوسلو  بعد  الدولة بناء اس�ق

 . 70" وحدود، وعود " سمور، . 54

 . 118 الثورة، سالالت هن�ة، . 55

 . السابق المصدر  . 56

 . السابق المصدر  . 57

،. إ  . 58 ي
ي  نم��ةوالت االقتصاد�ة االتجاهات" الشقا�ق ي  مقدمة ورقة" (والصمود المقاومة تعزز  اليق

 لمركز  السنوي المؤتمر  �ف
، هللا، رام مسارات، ف  /http://www.masarat.ps/sites/default: الرابط ع� إليها  الدخول تم). 2014 ن�سان فلسطني

files/content_files/brhym_lshqqy.pdf 

 . 119 الثورة، سالالت هن�ة، . 59

 . 119 بق،السا المصدر  . 60

 . 120 السابق، المصدر  . 61

ي  هل" براون، . 62  . 2" دولة، الفلسطينيون يبيف

 . 10 السابق، المصدر  . 63

 . 67" صاد�ة،االقت المظاهرات وحدود  وعود " سمور، . 64

 . 110 الثورة، سالالت هن�ة، . 65

 الدول�ة التنم�ة إحصائ�ات ب�انات ةقاعد التنم��ة، المساعدات لجنة ب�انات قاعدة-والتنم�ة االقتصادي التعاون منظمة . 66
 / http://stats.oecd.org/qwids: الرابط ع� إليها  الدخول تم. 2014

، االقتصاد�ة الس�اسات أبحاث معهد -ماس . 67 ي ة" الفلسطييف ، األمن ��ش ي
 ع� إل�ه الدخول تم). 2012 شتاء( 6" الغذايئ

 . http://www.mas.ps/Newsite/webfm_send/298: الرابط

 ). 2011 واإلنماء، للبحوث ب�سان مركز : هللا رام( التنم�ة وهم ،. ب . 68
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ي  اقتصاد  شاءو�� بالس�ادة تتمتع مؤسسات تنم�ة: للمستقبل النظر " خالدي،. ر  . 69 ي  مقدمة ورقة" (مستدام فلسطييف
 ندوة �ف

، للشعب المساعدات �شأن المتحدة األمم ي   الدول�ة الجهود  حشد  الفلسطييف
�
نامج دعما  الدولة، لبناء الفلسطين�ة مةالحكو  ل�ب

،  ). 2011 ن�سان، 29-28 ه�لسن�ي

ا�ي  اإلجماع �شأن خالدي رجا : مقابلة" خالدي،. ر  . 70 ي  النيولي�ب
، �ف ف ون�ة، االنتفاضة" فلسطني  إليها  الدخول تم. 2011 اإلل��ق

-http://electronicintifada.net/content/interview- raja-khalidi-neoliberal-consensus: الرابط ع�
palestine/9870 . 

ت�ي  وعالء النور  عبد . س . 71 ف  زراعة" زر�ق، ورا�ي  ال�ق  تم. 2012 تموز  الشبكة، س�اسات جز مو " الح��ة، أجل من فلسطني
-http://al: الرابط ع� إل�ه الدخول

shabaka.org/sites/default/files/Abdelnour_et_al_PolicyBrief_Eng_July_2012.pdf 

ي  األسب�ع هذا " الفلسطين�ة، االقتصاد�ة الهلوسات" ور،بح. س . 72
، �ف ف : الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2011 فلسطني

http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=3596&ed=202&edid=202المتحدة األمم مؤتمر  ؛ 
ي  للشعب م�ةوالتن للتجارة المتحدة األمم مؤتمر  مساعدات �شأن تق��ر  والتنم�ة، للتجارة ي  التطورات: الفلسطييف

 اقتصاد  �ف
، النقد  صندوق ؛)2011 والتنم�ة، للتجارة المتحدة األمم مؤتمر : جن�ف( المحتلة الفلسطين�ة األرض ة التج��ة الدو�ي  األخ�ي

ي  االقتصاد  وأفق
، النقد  صندوق: العاصمة واشنطن( غزة وقطاع الغ���ة الضفة �ف  ). 2013 الدو�ي

 لدراسة الفلسطين�ة األ�اد�م�ة الجمع�ة: القدس( مستدام وخداع س�اس�ة مساعدات: الفلسطين�ة لتنم�ةا وهم نخلة،. خ . 73
ف  نخلة، خل�ل ؛)2004 باس�ا، – الدول�ة الشؤون  ). 2011 األحمر، البحر  مطبوعات: ت��نتون( للبيع وطن: فلسطني

ي  للمساعدات الس�ا�ي  االقتصاد  راد، تغد��ي . س . 74
ف  �ف اع من إعفاء: فلسطني ف  ،LMEIو روتل�دج: لندن( التنم�ة تأخ�ي  أم ال�ف

��ي  ؛)2011 ي  المساعدات مشار�ــــع لماذا " وا�لدمان، ج�ي
ف  �ف ون�ة، االنتفاضة" الفشل، لها  محتم فلسطني . 2012 أ�لول 6 اإلل��ق

 -http://electronicintifada.net/content/why-aid-projects-palestine-are: الرابط ع� إل�ه الدخول تم
doomed-fail/11642 

ف  النقاد  تصن�ف تحد�د  تم . 75 ي  والذرائعني
 س�اسة إنثوغراف�ا : التنم�ة حصد  موس،. د " (التنم�ة حصد " موس. د  بكتا  �ف

،. وع وا�لدمان. ج إ� الرج�ع ير�ب  التوضيح، من للم��د ]), 2005 بلوتو، مطبوعات: لندن[ والممارسة المساعدات ت�ي  غ�ي " ال�ق
ف  مساعدات: الفشل ع� ممونومص للتغ�ي  مستعدون ي  المانحني

ف  �ف  المتوسط س�اسات" الع���ة، الثورات بعد  المحتلة فلسطني
 . الفصل هذا  ل�تابة الورقة هذە اسُتخدمت. 49-431): 2014( 3 العدد  ،19

؛ نخلة، . 76 ف ال�ة وسمور، خالدي فلسطني : مطول لالحتال االقتصاد�ة األبعاد  راد، تغد��ي . وس خالدي. ر  كتح��ر؛  النيولي�ب
ي  والتغي�ي  االستمرار�ة

ي  االقتصاد  نحو  اإل�ائ�ل�ة الس�اسة �ف  ؛)2009 والتنم�ة، للتجارة المتحدة األمم مؤتمر : جن�ف( الفلسطييف
ت�ي  عالء . 2012 شباط الشبكة، س�اسات موجز " مقاوم، اقتصادٍ  و�ناء االتكال�ة، ع� التغلب"  النور، عبد  وسامر  بحور  وسام ال�ق

-http://www.al-shabaka.org/sites/default/files/policybrief/en/defeating: الرابط ع� ل�هإ الدخول تم
dependency-creating-resistance-economy/defeating-dependency-creat- ing-resistance-

economy.pdf 

،. ج . 77 ي
، األم��ك�ة الخارج�ة المساعدات" زانويق ف ي  كانون  18 غرس،ال�ون بحوث خدمات" للفلسطينيني

 الدخول تم. 2013 ثايف
 http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RS22967.pdf: الرابط ع� إل�ه

ي  الدول�ة للتنم�ة األم��ك�ة الوكالة ضد  مظاهرة . 78
ي  2011 أ�لول 10 �ف

 صفحة ع� للمظاهرة صور  إ� الوصول �مكن. هللا رام �ف
ي  بالحراك الخاصة الف�سبوك : الرابط ع� إليها  الدخول تم. المستقل الشبايب

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.159277987491886&type=1 

ات مصمما  كان  . 79 ات( إدر�س وول�د ) ح�طان( عمر  حافظ البوس�ق ف  بوس�ق ي  الرئ�س�ة الشخص�ات من) فلسطني
 . المجال هذا  �ف

ي  االتحاد  بمكت �غلقون فلسطينيون شباب" ال�رامة، أجل من فلسطينيون . 80 ي  األورويب
 أ�لول 21 المقاطعة، حركة" هللا، رام �ف

 http://bit.ly/1beCJCK: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2012

 . السابق المصدر  . 81
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ي  ال�ابان�ة الممثل�ة مكتب أمام مظاهرة" . 82
ة �ف : الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2013 ح��ران 3 القدس،" التطبيع، ضد  الب�ي

http://bit.ly/1beCTu5 

 . 72" االقتصاد�ة، المظاهرات وحدود  عود و " سمور، . 83

ة" ال�رامة، أجل من فلسطينيون . 84 �ة مس�ي ي  أ�لول 11 الموافق الثالثاء يوم االجتماع�ة بالعدالة تطالب جماه�ي
 الساعة �ف

ي  مساءً  5:00
 http://on.fb.me/1beCkQM: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2012 أ�لول 11" هللا رام �ف

ي  االقتصاد�ة واالحتجاجات المظاهرات ظهور  مع . 85
  اإل�ائ�ل�ة الحكومة حولت المحتلة، الفلسطين�ة األرض �ف

�
 دفعة طوعا

ائب عائدات من مقدمة ي  ال�ف ي  االتحاد  من إ�ائ�ل وطلبت كما   الفلسطين�ة، للسلطة إ�ائ�ل تجمعها  اليق  والوال�ات األورويب
ي  الحواجز  من عدد  إ�ائ�ل وأزالت كما .  الفلسطين�ة ةللسلط إضاف�ة أموال نحم المتحدة

 أ��ب  عدد  وأصدرت الغ���ة الضفة �ف
ف  للعمال التصار�ــــح من ي  للعمل الفلسطينيني

ي  ومستعمراتها  إ�ائ�ل �ف
 من إ�ائ�ل خوف �سبب ذلك وكان. الغ���ة الضفة �ف

 . أوسلو  التفاق�ة العام اإلطار  تهدد  ئ�لو��ا الفلسطين�ة السلطة ضد  انتفاضة إ� االقتصاد�ة المظاهرات هذە تحول

ي  ال��يع بعد  خالدي، . 86 ي  العريب
، �ف ف  . 2012 فلسطني

ي  االقتصاد  ع� التامة اإل�ائ�ل�ة الس�طرة مأسسة إ� بار�س بروتوكول أدى ببساطة، . 87  الفلسطين�ة السلطة وألزم الفلسطييف
ي  القرارات باتباع ائب يتعلق ف�ما  إ�ائ�ل تتخذها  اليق  الحق إ�ائ�ل منح" بار�س بروتوكول سمور، يوجز  وكما . األسعار و  بال�ف
ائب بجمع   التجار�ة ال�ف

�
ي  حوا�ي  ع� الس�طرة لديها  و�التا�ي ( الفلسطين�ة السلطة عن ن�ابة شه��ا  السلطة عائدات مجم�ع ثلي�

  ومنحها  ؛)الفلسطين�ة
�
�بة بتحد�د  الحق أ�ضا ي  2 عن �قل ال  ا بم الفلسطين�ة السلطة لدى المضافة الق�مة �ف

 من أديف  المائة �ف
�بة ي  ال�ف

ي  ال�ب�ي  الفارق من بالرغم إ�ائ�ل �ف
ف  تهد�د  يتم ال  �ي ( الشخ�ي  والدخل االقتصادين حجم �ف ف  المنتجني  ؛)اإل�ائ�ليني

اد  ع� الفلسطين�ة السلطة ب�جبار  والحق : 2014 سمور ." (اإل�ائ�ل�ة االستهالك بأسعار  إ�ائ�ل من �اءوال�ه�  الوقود  است�ي
، لتوضيح). 72 ي

ي  هبة قراءة ير�ب  إضا�ف �ن بعد  بار�س بروتوكول إصالح" خالدي، ورجا  حسييف   ع�ش
�
ف  متكررة أسئلة: عاما  لمصلحني

، ف  //:http: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2013 شباط 6 جدل�ة،" متفانني
www.jadaliyya.com/pages/index/10023/fixing-the-paris-protocol-twenty-years- later_frequ 

 . 73" االقتصاد�ة، المظاهرات وحدود  وعود " سمور، . 88

ي  القوة تارو، . 89
 . 34 الحركة، �ف

ي  الوجهات تغي�ي : المقاومة اقتصاد  إ� الف�اض�ة من" مروف،ع. ص . 90
ف  �ف ، عالء مع مقابلة" المحتلة، فلسطني ت�ي  مجلة ال�ق

 . 45-43): 2013( 8 العدد  ،3 كلمات

ة" ال�رامة، جلأ من فلسطينيون . 91 �ة مس�ي ي  أ�لول 11 الموافق الثالثاء يوم االجتماع�ة بالعدالة تطالب جماه�ي
 الساعة �ف

ي  مساءً  5:00
 http://on.fb.me/1beCkQM: الرابط ع� إل�ه الدخول تم. 2012 أ�لول 11" هللا رام �ف

،. ع . 92 ي
ط  المقاومة" برغوي� ي  للتنم�ة أسا�ي  ك�ش

 الدراسات مركز  عمل، ورقة" كمثال،  لمقاطعةا حملة: االستعماري الس�اق �ف
ز�ت، جامعة-التنم��ة  -http://sites.birzeit.edu/cds/publica: الرابط ع� إليها  الدخول تم. 2011 ب�ي

tions/2011/erisistance.pdf 

ف  نخلة، الفلسطين�ة؛ التنم�ة وهم نخلة، . 93 ق: هللا رام" (ةالشعب� بالحما�ة التنم�ة" سمارة، عادل للبيع؛ وطن فلسطني  الم�ش
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