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ُيعىن االقتصاد السيايس باملؤسسات وعالقات القوة والرصاع االجتماعي .ومن مهماته األساسية تأريخ االقتصاد وتسييسه ،إذ إن السياسة
ترتبط ارتباطًا وثيقًا وعضويًا باالقتصاد ،فهما يكمنان يف مواقع تاريخية ومكانية واجتماعية معينة وينبثقان منها .لذلك ،يهدف االقتصاد
السيايس إىل تحييد وتجريد وتعرية الرأسمالية من أجل الخروج واإلتيان بتحليل أقوى لقضايا االستعمار االستيطاين والرأسمالية
العنرصية العرقية والنيوليربالية.
ويف حالة فلسطني املحتلةُ ،ت عد مقاربة االقتصاد السيايس مهمة للغاية يف تحليل الوضع الراهن ألنها تكشف وُت ربز عنارص أساسية يف
تجليات القوة املادية والخطابية املرئية وغري املرئية عىل حد سواء .وتشدد نهوج االقتصاد السيايس عىل أن املقاربات االقتصادية اليت ال
تراعي الُب عد السيايس  -االقتصاد غري املسَّي س  -ال تكفي أبدًا لفهم وَم شكلة الوضع والبىن االستعمارية االستيطانية يف فلسطني املحتلة،
بل يف حقيقة األمر تساهم يف مفاقمة الرضر وإدامة البىن االستعمارية.
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يستكشف كتاب جديد لصاحب املقال وأحد محرريه بعنوان "االقتصاد السيايس يف فلسطني :منظورات نقدية مناهضة لالستعمار
ومتعددة التخصصات ( ،")https://www.palgrave.com/gp/book/9783030686420والواقع يف  14فصًال ،والصادر عن دار نرش
بالجريف ماكميالن يف أيار/مايو  ،2021سياق االقتصاد السيايس لفلسطني ،ويحلل قضايا اإلدماج والترشذم وعدم املساواة ،ويتحرى
قطاعات ومواضيع متعددة ويمشكلها ضمن إطار االقتصاد السيايس يف ظل غياب السيادة.
ُيربز هذا الكتاب الجديد والجهد البحيث العلمي األكاديمي الجماعي املبذول ،جانبًا رئيسيًا يرتبط بالرضورة اُمللحة لدراسة االقتصاد
السيايس يف فلسطني من خالل منظورات نقدية مناهضة لالستعمار ،ومتأتية من تخصصات معرفية متعددة ومتنوعة .ونحاُّج يف الكتاب
بأن تناول االقتصاد السيايس من منظورات نقدية مناهضة لالستعمار ،ومن تخصصات معرفية متعددة ،يزيد الرتكيز عىل مقومات
وعنارص املقاومةـ ويساعد يف تحري األشكال املتجسدة للذاتية السياسية ،وال سيما يف السياقات االستعمارية االستيطانية النيوليربالية.
ونحاُّج أيضًا بأن هذه املقاربة املبنية عىل إطار االقتصاد السيايس توفر إطارًا أكرث رصانة لفهم الديناميات املعقدة لعملية التنمية ،وتوضح
أسباب إنكار وتقويض التنمية يف فلسطني ،وكيف ُت مَن ع ،وَم ن يمنعها .إذ تتحدى املقاربة النقدية لالقتصاد السيايس املنطق والبناء
النيوليربايل السائد الذي يعيد إنتاج الرأسمالية العنرصية العرقية ،وتتحرى املقاربة النقدية هذه كيفية تشكيل االقتصاد السيايس يف
فلسطني املحتلة من خالل عمليات تراكمية من االستغالل والحرمان عىل يد إرسائيل والفاعلني الدوليني والنخب السياسية-االقتصادية
الفلسطينية أيضًا.
أما املقاربة املتأتية من تخصصات معرفية متعددة ومتنوعة لدراسة االقتصاد السيايس فهي تساعد يف الكشف عن الديناميات الدقيقة
واملعقدة اليت ال يمكن التقاطها بسهولة بواسطة تخصص معريف واحد أو منفرد .ويكتسب االقتصاد السيايس بصفته طريقة نقدية
متعددة التخصصات أهمية معرفية ونظرية وتجريبية وتحليلية كبرية يف تفسري العالقة املتداخلة بني االستعمار واالستغالل والقومية
والسلطة األبوية ضمن ديناميات الرأسمالية ومساراتها.
أما فيما يتعلق بالبعد الثالث واملتمثل يف مقاربة االقتصاد السيايس الفلسطيين املناهضة لالستعمار ،فتتصدر املشهد النضاالت ضد
السياسات واملؤسسات النيوليربالية واالستعمارية االستيطانية ،وتساعد يف ربط أوصال الحياة واألرض الفلسطينية واالقتصاد السيايس
الفلسطيين الذي يمكن تتُّب ع دوره التاريخي يف إنكار التنمية يف جميع أنحاء فلسطني إىل أكرث من قرن مىض .تؤكد هذه املقاربة املناهضة
لالستعمار أيضًا الحاجة امللحة إىل جهد بحيث ملتزم معرفيًا وسياسيًا بإنهاء االستعمار كأولوية قصوى.
لكن يبقى السؤال :كيف ستؤثر مقاربة االقتصاد السيايس هذه يف عملية التنمية يف فلسطني ،وبصورة خاصة فيما يتعلق بكل
املساعدات الدولية املتدفقة يف اقتصادها ،واليت خذلت الشعب الفلسطيين أيما خذالن مع أن مجموعها فاق  40مليار دوالر أمريكي منذ
سنة 1993؟
اإلجابة واضحة وال مواربة فيها :لقد بات من الواضح اآلن أن املعونة مهما كربت لن تكون فعالة إذا استمرت يف رفد األطر االقتصادية
والسياسية املنحرفة واملشوهة واملختلة بنيويًا ،واملعمول بها حاليًا .بل إن ضخ املزيد من األموال واملساعدات الدولية يمكن أن يتسبب
برضر أكرب عند إنفاقها عىل تدخالت يف غري محلها غري مستجيبة لتطلعات وحاجات الفلسطينيني .وباملثل ،سوف تظل الحلول التقنية
وحدها ،مهما بلغت جودتها عىل الورق ،قارصة عن معالجة املشاكل الحقيقية اليت يواجهها الفلسطينيون ما لم تنِرب ملعالجة الوقائع
السياسية الجوهرية فيما ُيسمى الرصاع الفلسطيين-اإلرسائييل.
ولذلك ال بد من تغيري نظرة ورؤية الفكر اإلنمايئ السائد للتنمية من اعتبارها مقاربة تكنوقراطية تقنية غري سياسية ومحايدة إىل اعتبارها
مقاربات ُم دِركة لهياكل القوة وعالقات الهيمنة االستعمارية ،من أجل ربط العملية التنموية بالنضال من أجل الحقوق واملقاومة والتحرر.
لكن حىت مع حدوث هذا التغري عىل املستوى البحيث والعلمي واألكاديمي ،إال إن مجتمع املانحني الدويل أو حىت السلطات املتعددة يف
األرض الفلسطينية املحتلة املتلقية للمساعدات ،لم يرتجموا ذلك التغري إىل تغيري يف السياسات عىل أرض الواقع .لقد آن األوان لتبيّن
مقاربة االقتصاد السيايس بجوهر الفعل االقتصادي الفلسطيين ،ونبذ سواها من املقاربات املجَّر بة املرضة.
عن املؤلف:

د .عالء الرتتري :مستشار برامج لدى الشبكة :شبكة السياسات الفلسطينية ،وباحث ومنسق أكاديمي يف املعهد العايل للدراسات الدولية
والتنموية يف جنيف ،وزميل بحيث يف معهد أبحاث السالم يف أوسلو.
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