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 ملخصات المداخالت
 

 طارق دعنا
 إسرائیل: منظور اقتصاد سیاسياألمني في -االستعماري واإلنتاج العسكري-االستیطان

ً تش������ریحدم المداخلة تق األمني -لعالقة العض������ویة بین اإلنتاج والتطور التكنولوجي العالي في مجال اإلنتاج العس������كريل ا
وتجادل  وبنیة االستعمار االستیطاني واالحتالل المستمر لألراضي الفلسطینیة من منظور اقتصاد سیاسي.  ،اإلسرائیلي

أحد مرتكزات القوة في األیدیولوجیا ش������كل  ،المي إلس������رائیل في مجال االبتكار العس������كري واألمنيأن الص������عود الع
 ،ت عملیاً خالل عقود طویلة من المش��اریع االس��تعماریة التوس��عیة والحروب اإلقلیمیة، والتي ش��كلتالص��ھیونیة، التي تجلّ 

أن حقیقة مداخلة ذلك، تعتبر الوعلى الرغم من  العالیة. األمنیة -محفزاً أس����اس����یاً لالبتكار واإلنتاجیة العس����كریة ،بمجملھا
األمني اإلس�رائیلي ھو نتیجة لالعتمادیة البنیویة على المس�اعدات الحكومیة واالس�تثمارات الخاص�ة من -التفوق العس�كري

الضوء على الخصائص المتحدث لى ذلك، یسلط إإضافة  . 1967الوالیات المتحدة، وباألخص منذ ما بعد حرب حزیران 
تورطھا في جرائم واألخرى التي تحدد اإلنتاج العس�كري واألمني اإلس�رائیلي، مثل األغراض الوحش�یة لھذه االبتكارات، 

لقطاعین لوما یحققھ من مدخوالت عالیة  ،حرب حول العالم، وأھمیتھا في ض��مان اس��تمراریة اقتص��اد الحرب اإلس��رائیلي
 العام والخاص.

 لمیس فّراج
 واقع العمالة في فلسطین: استخدام الوظیفة كأداة ابتزاز ومقایضة

شھد سوق العمل الفلسطیني العدید من التحدیات والعقبات، تبعاً للتغیرات في الظروف السیاسیة واالقتصادیة، إذ تأثرت ی
ولعّل أبرزھا العمل داخل الخط العمالة الفلس������طینیة بالعدید من العوامل، التي أفرزت التركیبة العمالیة بش������كلھا الحالي، 

 األخضر، وتضخم الوظیفة العامة، ناھیك عن المؤسسات األھلیة والتمویل الخارجي.
تركیبة العمالة الفلس���طینیة، وآلیات الس���یطرة والتقویض من خالل مص���در الرزق، كأداة للمقایض���ة، إذ عرض المداخلة لت

عامل، منھم  1,010,400أن عدد العاملین في فلس������طین  إلىلجھاز المركزي لإلحص������اء الفلس������طیني معطیات اتش������یر 
عامل داخل الخط األخض�����ر  133,300عامل في القطاع الخاص، و 667,600عامل في القطاع الحكومي، و 209,500

داخل الخط تعمل  ھا% من13% من العمالة تخض�����ع للس�����لطة الحاكمة، في حین 20والمس�����تعمرات، ما یعني أن حوالي 
 42,000، البالغ عددھم حوالي األھلیةاقھم البتزاز االحتالل، إضافة إلى العاملین في المؤسسات تخضع أرزواألخضر، 

من األس������ر مش������ابھة % من العمالة الفلس������طینیة، وبالتالي نس������بھ 40بناء على ذلك، تفترض الورقة أن حوالي  عامل. 
االقتص��ادیة التي تس��تخدمھا قوى االس��تعمار، مثل أن اآللیات مداخلة وتجادل ال الفلس��طینیة، یتم تقویض��ھم بش��كل مباش��ر. 

المنح والمس���اعدات المش���روطة، التي یتم فرض���ھا أوالً على الس���لطة الفلس���طینیة، وكذلك التس���ھیالت االقتص���ادیة من قبل 
 تؤول إلى كبح جماح النضال الفلسطیني وإحباطھ، وتعزز من التبعیة والتقویض. ،ومنح التصاریح للعمال ،االحتالل

 ق صادقطار
 االقتصاد السیاسي لالستعمار االستیطاني اإلسرائیلي: بین إخضاع الفلسطینیین وتسلیع الحقوق

تفرض إسرائیل على الشعب الفلسطیني نظام استعمار استیطاني، ال تستطیع فیھ إجراء عملیات طرد واسعة حتى اآلن، 
مجموعة س��یاس��ات تش��كل بیئة طاردة للفلس��طینیین تبنى ی إال أن ھذا النظام . 1967ونكس��ة  1948باس��تثناء ما تم في نكبة 

على الص���عید االقتص���ادي، ال یوجد لدى نظام االس���تعمار االس���تیطاني س���یاس���ة اقتص���ادیة بالمعنى الحرفي  من أرض���ھم. 
لكن لدیھ مجموعة من الخطط ض��من مخطط البیئة الطاردة لإلحكام على االقتص��اد الفلس��طیني، ، للس��یاس��ات االقتص��ادیة

إحكام إسرائیل سیطرتھا على االقتصاد الفلسطیني، عالج المداخلة ت ومنعھ من التطور، وإخضاعھ لالقتصاد اإلسرائیلي. 
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 موارد،األرض وما تحتویھ من  كجزء من ھذه الخطط، من خالل الس�����یطرة على كل عناص�����ر االقتص�����اد الفلس�����طیني:
ومحاص��رة ما  ،على االقتص��اد، تنفذ إس��رائیل س��یاس��ة تدمیر للبنیة التحتیةالس��یطرة إض��افة إلى إحكام و المعابر.  الس��كان،

 ،الفلس����طینیة اإلنتاجیةینتج عن كل ھذه الس����یاس����ات ض����عف القطاعات  تبقى من مناطق مأھولة بالس����كان الفلس����طینیین. 
رة االقتص���اد الفلس���طیني على التش���غیل، لتقوم إس���رائیل بترس���یخ التبعیة من خالل العمل داخل الخط وبالتالي تنخفض قد

ً  ،تترس�خ التبعیة األخض�ر.  ما یحص�ر التجارة الخارجیة لالقتص�اد الفلس�طیني  ،في الس�یطرة على المعابر التجاریة ،أیض�ا
قطاع وحید منذ  إنتاجیة ،بش���كل ملحوظ ،، ترتفعاجیةاإلنتنتاجیة القطاعات إفي ظل انخفاض   مع االقتص���اد اإلس���رائیلي.

 إنتاجیةلقد كان الزدیاد   ، وھو قطاع التجارة، نتیجة لس���یاس���ة تش���جیع اإلقراض من س���لطة النقد الفلس���طینیة.2008عام ال
اق قطاع التجارة ظھور طبقة رأس����مالیة جدیدة في المجتمع الفلس����طیني، وھي طبقة كبار التجار، الذین یحتكرون األس����و

ً  ،ویتحكمون باألسعار من جھة أخرى، ساھم تدفق   .ویستطیعون أن یغرقوا األسواق بالبضائع المستوردة أو قطعھا نھائیا
وإلى مؤسسات المجتمع المدني إلى ظھور طبقة متوسطة جدیدة یعتمد دخلھا على  ،أموال المانحین إلى السلطة الفلسطینیة

التبعیة لالقتص�����اد اإلس�����رائیلي وألموال المانحین تخض�����ع الفلس�����طینیین أمام المخططات  أموال المانحین المش�����روطة. 
ً  ،تتطرق الورقة اإلس��رائیلیة المش��كلة للبیئة الطاردة.  إلى المنافع االقتص��ادیة التي یجنیھا االقتص��اد اإلس��رائیلي من  ،أیض��ا

ً  ،افع نتیجة استغالل الموارد الفلسطینیة، لكنھكأي استعمار یجني االقتصاد اإلسرائیلي المن  االستعمار االستیطاني.  ،أیضا
یجني المنافع من تس����لیع الحقوق، حیث ینش����أ قطاع خاص جدید من كبار ض����باط الجیش اإلس����رائیلي المتقاعدین لیجنوا 

ً األرباح من بیع الفلسطینیین بعض  واإلنتاج. ،والبناء ،من حقوقھم في الحركة ا
 باسم الزبیدي

 ألزمة منظمة التحریر الفلسطینیة القتصاد السیاسيا
التض���اد البنیوي بین فكرة إلى  ،ھناك رأي یعزو تعثّر، وربما فش���ل، مھّمة تحرر الفلس���طینیین في العقود الس���تة الماض���یة

أي –من جھة، والبنیة الفكریة والمؤس�����س�����یة آللة نظم الفعل التحرري المفترض�����ة  علقاتھماتوم واالنعتاقالتحرر الوطني 
 التي أخذت على عاتقھا تمثیل الفلس������طینیین والتعبیر عن إرادتھم الحرة، من جھة أخرى.  -منظمة التحریر الفلس������طینیة
ر ، منھا ما ھو ذاتي كطبیعة لتفس���یر التض���اد بین الھدف (التحرر) والوس���یلة (م ت ف) ،عادةً  ،أس���باب متنوعة تُس���تحض���َ

وخص���وص���یة  االس���تعماريالقیادة والبرنامج واالس���تراتیجیة واألدوات، ومنھا ما ھو موض���وعي كبنیة الص���راع وجذره 
ً   المس����تعِمر والظروف اإلقلیمیة وغیر ذلك. (أو المال)  لالقتص����ادالعمیق  األثریھملھ كثیرون ھو  مس����اھمتي تتناول جانبا

وعلى تجریدھا من القدرة على الولوج نحو التحرر الفعلي، ما  واس�����تراتیجیتھا، مة التحریرالس�����یاس�����ي على برنامج منظ
ً م یطرح س���ؤاالً  : ما جدوى الحفاظ على منظمة تحریر أفس���دھا المال الس���یاس���ي وأض���حت ھي ذاتھا بأمس الحاجة إلى ھما

 تحریر؟
 عصام الحاج حسین

 الفلسطینیة: دور االحتالل اإلسرائیليالفساد في إدارة الموارد والثروات الطبیعیة 
ھمة التي تدیرھا الدولة نیابة عن الش��عب المالك متعتبر إدارة واس��تغالل الموارد العامة والثروات الطبیعیة من المجاالت ال

شریعات وإجراءات مقرة معتمدة وفقاً ألذلك الحقیقي لھا، ویتطلب  سات عامة وت سیا ضمان معرفة من أجل صول وجود 
شكل بیئة خصبة لمخاطر إحسن  سادالدارتھا، فھي قد ت سي في اتخاذ وب ،ف سیا خاصة إذا تفردت جھة منفردة في النظام ال

و حزبیة) لغیر الص����الح أاس����تغاللھا (لمص����الح فئویة  إس����اءةالذي یتیح  األمر ،وبدون رقابة فعالة ،القرارات المتعلقة بھا
 العام.

إن البعض منھا یدار كلیاً ف ،اإلسرائیليالفلسطینیة تقع تحت سیطرة االحتالل  وعلى الرغم من أن معظم الثروات الطبیعیة
أن س����یاس����ات االحتالل  إلى إض����افة، إلى بروتوكول باریس االقتص����ادي أو جزئیاً من قبل الجانب الفلس����طیني اس����تناداً 

جدوى، وذي فلس��طیني مس��تقل  عاقة بناء اقتص��ادإ إلىخدم أھدافھا االس��تعماریة واالقتص��ادیة) عمدت التي ت( اإلس��رائیلي
ً إلى إوس��عت  مواد تس��اھم في تأس��یس بنیة تحتیة  أيوالتحكم بدخول  اإلس��رائیلیةللمنتجات  بقاء المناطق الفلس��طینیة س��وقا

حاضرة في إجراءات سلطات االحتالل المتعلقة بقطاع  اإلسرائیلیةكما بقیت المصالح  القتصاد فلسطیني مستقل ومتمكن. 
ً ف ،من تخلي االحتالل عن مكاسب مرتبطة بأراضي القطاع غزة، فعلى الرغم  إن أطماعھ االقتصادیة كانت حاضرة دوما

 لسكان القطاع. اإلسرائیلیةفي ھذه اإلجراءات كدخول وخروج المنتجات 
الموارد والثروات الطبیعیة الفلسطینیة، منذ نشأة السلطة الوطنیة الفلسطینیة، العدید من أشكال الفساد من  إدارةوقد شابت 

كان  ،واإلس����رائیليقبل جھات متنفذة في الس����لطة الفلس����طینیة تربطھا عالقات ومص����الح مع القطاع الخاص الفلس����طیني 
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المس��تش��ار االقتص��ادي لرئیس الس��لطة في حینھ یاس��ر  مإس��المجموعة الش��ركات التي تم تأس��یس��ھا من قبل خالد  ھابرزأ
ً عرفات،  أو من  ،بتس���ھیل عملیة االحتكار (بالتنس���یق والتعاون مع حكومات االحتالل) كاإلس���منت والبترول والتبغ أحیانا

ً القطاع الخاص الفلس��طیني كالحدید واالتص��االت والكھرباء والمواص��الت، أطراف خالل الش��راكة مع بعض   من وأحیانا
من خالل تأس���یس  أوحس���ابات خاص���ة،  إلىكانت من حق الخزینة العامة  إیراداتالدولة، حیث تم تحویل  خالل أراض���ي

ً أو ،حصلت على تسھیالت من قبل مسؤولین رسمیین في السلطة الوطنیة ،شركات خاصة بأسماء موالین للنظام من  حیانا
ذه المص���الح ارتبط بأھمیة اس���تخدام المال والس���یطرة على واالس���تیراد.  جزء من ھ ص���دیرللت إس���رائیلیینقبل مس���ؤولین 

أو للحص��ول على امتیازات ومكاس��ب مالیة  ،وش��راء الوالءات ،للس��یطرة على الحكم من قبل فئة أو ش��ریحةكأداة الموارد 
أو في  ،ارددارة ھذه الموإوتنظم عملیة منح االمتیازات في  ،ترافق ھذا مع غیاب منظومة قانونیة تمنع االحتكار  .عالیة

 وفي غیاب حقیقي فعال للرقابة الرسمیة. ،تقدیم خدمات أساسیة وحیویة للمواطن الفلسطیني
ودوره فیھا، والس���یطرة  ،س���رائیليوعالقتھ باقتص���اد االحتالل اإل ،الملفھذا دارة إأش���كال الفس���اد في المداخلة س���تعالج 

 والنفوذ والتفرد بالقرارات ذات العالقة من قبل جھات فلسطینیة متنفذة.
 عریب الرنتاوي

 االقتصاد السیاسي لإلسالم السیاسي الفلسطیني
تجربة اإلس��الم الس��یاس��ي في بناء ش��بكات التمویل األھلي وأثرھا على توفیر "االس��تدامة" وتوفیر ھوامش مداخلة تتناول ال

 .االقتصاد الموازي وأثره في إدامة االنقسامو"التمویل والتحالفات اإلقلیمیة"، و"االستقاللیة"، 
 جمیل حرب

 النظم الغذائیة الفلسطینیة ودورھا في الصمود والتنمیة الحقیقیة
تتباین المص���ادر الطبیعیة،  ،ذلكإلى إض���افة   تتمیز فلس���طین بمناخات متباینة س���محت بتنوع كبیر في المنتجات الغذائیة.

یة، كثیراً  مائ یة.  باألخص ال ماداً  بین المحافظات الفلس������طین باإلمكان التعرف على نظامین غذائیین في  ،على ذلك اعت
یتمثل األول بقطاعات الزیتون واألغنام والعنب البعلي ویتركز في   وثانیھما الحدیث. ،فلس������طین، أولھما النظام التقلیدي

ونابلس وس��لفیت وأجزاء واس��عة من محافظتي  والبیرة، ورام هللا ،وبیت لحم ،المناطق البعلیة، باألخص محافظات الخلیل
ً  ،أما الثاني جنین وطوباس.  وانات المكثف في محافظات قلقیلیة وطولكرم بالزراعات المكثفة وتربیة الحی فیتمثل أس����اس����ا

 وأریحا ومحافظات قطاع غزة، وأجزاء من محافظتي جنین وطوباس.
ن یتم اعتبار النظام األول، التقلیدي، على أنھ األس����اس في الحفاظ على األرض الفلس����طینیة، وتعزیز ص����مود الفلس����طینی

أن النظام تقوم على ولكننا ننطلق من مقاربة أخرى  ھذه النظرة ص������ائبة، االحتالل. یرزحون تحت ض������من واقع كونھم 
 ، من الزاویة اإلیجابیة، في تدعیم الص��مود الفلس��طیني والمس��اھمة في التنمیة الحقیقیة المبتغاة. الغذائي الحدیث أكثر تأثیراً 

 ،والجوافة ،العنب الالبذريو ،لألنماط الزراعیة الحدیثة (منھا البیوت المحمیة مقاربتنا تس������تند إلى اإلنتاجیة العالیة جداً 
ذلك إلى یضاف  فرص عمل أكثر للشباب والشابات. في خلق ما یساھم  ،والدواجن) مقارنة باألنماط التقلیدیة ،واألفوكادو

ً لتبني عدد كبیر من المزارع نظم المیاه، أعلى نظراً وبخاص���ة أن كفاءة اس���تعمال الموارد،  تكنولوجیة موفرة، وإن كانت  ا
 ً  .ھذه النظم مكلفة مالیا

في تعزیز  ،بش�����كل فعال ،تحفیز األنماط الحدیثة في النظم الغذائیة الفلس�����طینیة فرص�����ة للمس�����اھمة جادل أنن ،في النھایة
المص��نعة، ھذا على الرغم من الس���لبیات المص���احبة لألنماط الحدیثة، ومنھا االعتماد المكثف على الكیماویات  ص���مودنا. 

ما یص���عب االنفكاك عن االحتالل،  ،لتس���ویق جزء ملموس من المنتج 1948عام الوعلى الس���وق داخل فلس���طین المحتلة 
 وكذلك التأثیر السلبي لألنماط الحدیثة على التغیر المناخي.

الرقابة على یتعلق بما وبخاص��ة أن أداء المؤس��س��ات الحكومیة الفلس��طینیة ما زال دون المس��توى،  ،ومما یجدر التنویھ لھ
 وكذلك في مجال التوعیة واإلرشاد والبحث العلمي. ومخرجاتھا، مدخالت النظم الغذائیة

 بیان عرقاوي ومنیس الفار
 تقییم أثر األَْمَولَة على التنمیة االقتصادیة في األراضي الفلسطینیة

یة في ظل التمویل المص������رفي قادر على إحداث تغییرات تنمویة إن تم توجیھھ على  نحو یعالج بعض التحدیات الوطن
 ،وقد عززت السیاسات النیولیبرالیة للحكومة الفلسطینیة ولسلطة النقد الفلسطینیة دور المصارف في االقتصاد  االحتالل.
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ى لإإال أن ھذا التمویل المص���رفي لم یتقاطع مع س���یاس���ات اقتص���ادیة حكومیة س���اعیة   وأدت إلى زیادة االئتمان المحلي.
 تقلیل من آثار الھیمنة االقتصادیة اإلسرائیلیة على االقتصاد المحلي.لا

ً لم یكن م ،أوالً  ،فاالئتمان غایات إنتاجیة كأولویة، كما أن غزارة القروض االس��تھالكیة لم تتزامن مع س��یاس��ات نحو  وجھا
المواطنون لى أن یتجھ إبرالیة یلوعلیھ، فقد أدت الس�یاس�ات النیو حكومیة تحث المس�تھلكین على ش�راء منتجاتھم الوطنیة. 

وبالطبع، إن االعتماد ، ؛ الذي بدوره یعزز قوة وأھمیة وھیمنة الس����وق على حس����اب دور الدولة من جھةس����تھالكلى االإ
دون أي تدخل  ،اتفاقیتي أوس����لو وباریس االقتص����ادیة وحدھا ش����روطعلى توزیع الموارد حس����ب آلیة الس����وق الخاض����ع ل

ً یعزز الھیمنة اال ،حكومي تعالج  وقوة على االقتص�����اد الفلس�����طیني من جھة أخرى.  قتص�����ادیة اإلس�����رائیلیة األكثر تقدما
م أثر قیّ تحیث ، العالقة بین القطاعین المالي واإلنتاجي لالقتصاد من خالل حالة دراسیة في األراضي الفلسطینیةالمداخلة 

)، الذي 05/2008البند الس����ابع من تعلیمات رقم (بالتحدید وأحد التدخالت التي فرض����تھا س����لطة النقد على المص����ارف، 
ینص على أن تلتزم كافة المص��ارف العاملة في فلس��طین بعدم تجاوز نس��بة التوظیفات الخارجیة إلى إجمالي الودائع نس��بة 

ویمثل التغییر في الس��یاس��ة  بھدف زیادة نس��بة االس��تثمارات الداخلیة والتس��ھیالت الممنوحة.  2009آب  31بحلول  55%
ـ��������"التص��میم ش��بھ التجریبي" ما یعرف بنفیذ ن من تیمكّ ، ما للقطاع المص��رفي )exogenous shock( ص��دمة خارجیة

)quasi experimental design(  التحقق من وجود عالقة س������ببیة بین األمولة والتنمیة نس������تخدمھ في عملیة الذي
 االقتصادیة.

 عبد الرحمن التمیمي
ً .. السیاسات اإلسرائیلیة للسیطرة الكاملة: قطاع المیاه   نموذجا

الس���لطة الوطنیة الفلس���طینیة، وتعتبر فترة االحتالل قیام عدیدة على قطاع المیاه منذ الحكم العثماني وحتى  إداراتتعاقبت 
لس��یطرة للالس��تعمار لم یكن كافیاً  النموذج الكالس��یكيإن حیث  ،نموذجاً حیاً للھیمنة االس��تعماریة االس��تیطانیة اإلس��رائیلي

بالس��یاس��ات االس��تعماریة االس��تیطانیة  واإللحاقالھیمنة الكاملة  إلىانتقلت ھذه الس��یطرة  ،ولذلك  على المیاه الفلس��طینیة.
 بتواطؤ من الرؤیا النیولیبرالیة.

االس��تعماریة االس��تیطانیة وتحلیلھا من خالل  إس��رائیللس��یاس��ة  )mega trendاألعظم (بیان االتجاه  إلىالمداخلة تھدف 
 (مشاریعستناقش الورقة دور الرؤیا النیولیبرالیة  السیاسة، كمالقطاع المیاه كنموذج لھذه  )sub trend( فرعیةمؤشرات 

(الدول المانحة والبنك  سیاسات التمویلمن خالل تحلیل  ،في التكامل مع االستعمار االستیطاني )ومقترحاتھا الخصخصة
 الدولي) لقطاع المیاه.

تحلیل شامل لرؤیة السیاسات  إلىللوصول ) holistic approach( المنھج الشموليیستند العرض إلى تحلیل یقوم على 
ھذه الش����عوب إلحاق من خالل  ،لغاء مقدرات الش����عوبإ إلىفي إطار االس����تعماري االس����تیطاني الذي یقود  اإلس����رائیلیة

 ھا االستیطاني.بمشروع
في محاولة من دولة  ،األخرىفي قطاع المیاه مع القطاعات  اإلس�����رائیلیةلعالقة الس�����یاس�����ات  تص�����وراً مداخلة العرض ت

 زبائن. إلىاالحتالل لتحویل الشعب الفلسطیني من مواطنین 

 نصاف براھمي
 القضیة الفلسطینیة والشارع العربي

یمنح الش����عوب العربیة في مفارقة عجیبة ھامش����ا للتعبیر عن مس����اندتھا للقض����یة كان زمن االس����تبداد في البلدان العربیة 
الفلس��طینیة، فیما كانت الش��عوب، على ما یبدو، تؤمن ان االس��تبداد واالحتالل ینبعان من نفس الس��اللة الس��یاس��یة وكانت 

"إسرائیل". ویعتقد البعض ان  المعركة واحدة فال یمكن نصرة القضیة الفلسطینیة في ظل أنظمة عربیة قمعیة ومطبعة مع
التي عرفتھا  2011اھتمام الشعوب العربیة بالقضیة الفلسطینیة قد تراجع لصالح االھتمام بالقضایا المحلیة بعد انتفاضات 

 المنطقة العربیة، فما مدى صحة ھذا االعتقاد؟
القضیة على المستوى الرسمي لألنظمة ستحاول المداخلة اإلجابة على ھذا السؤال في شقین رئیسین، یتناول األول غیاب 

، فیم یھتم الجزء الثاني بالحض����ور القوي للقض����یة الفلس����طینیة على مس����توى 2011العربیة في ظل موجات التطبیع بعد 
 التحركات الشعبیة واالعالم البدیل في المنطقة العربیة.
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 عبد الجواد حمایل
 ھبة بال تنظیم: الفعل المقاوم كحدث عارض

كان الیوم الذي ُحرق فیھا الش��ھید محمد أبو خض��یر لحظة فارقة، لیس فقط ألنھا تحولت لفاتحة الحرب التي أظھرت مدى 
عمق التغیر والتطور الذي طال بنیة المقاومة في سھل غزة الساحلي، ولكن ألن في طیات األحداث التي حصلت في سنة 

، حین تتابعت األحداث 2015في نھایة الش����ھر التاس����ع لس����نة ي أتوطئة طویلة لما س����یحص����ل في الس����نة التالیة،  2014
 ،بما تعنیھ من كثافة الفعل المقاوم" الھبة"وتكاثفت بحیث تحول الفعل المقاوم إلى حالة مكثفة سرعان ما اكتسبت مصاف 

 لفلسطیني، ولم تبقَ لم تتحول الھبة إلى انتفاضة عارمة تضم شرائح وطبقات واسعة من المجتمع ا  واتخاذه طوراً مستجداً.
شھداء سیة، بیان ُمرصع بدماء ال سیا شكالھا ال سي الرافض للھزیمة وأ سیا شفھ بالوصایا المتتابعة  ،الھبة دون بیانھا ال ست ن

 خذت شكل الفعل المباشر من مسافة الصفر وزمن الصفر.التي حلقت في فضاء الھبة وتوالي أحداثھا، وممارسات اتّ 
انتفاض����ة -لعالقة بین ش����كل التكتالت االجتماعیة والس����یاس����یة عقب أفول االنتفاض����ة الثانیة تس����عى المداخلة إلى تبیان ا

)، وما أنتجھ ھذا social atomizationودور عالقات اإلنتاج المستجدة في تسریع عملیة التذریر االجتماعي ( -األقصى
السیاسیة المختلفة إلى شكل فردي أو ذري، التذریر االجتماعي من تحول الفعل المقاوم من شكل منظم یرتبط بالتنظیمات 

 ً ولكنھ اجتماعي على مس�����توى الحاجة إلنتاج الفعل، ولیس على مس�����توى س�����یاس�����ي یرتبط بالتفكیر  ،یتخذ بُعداً اجتماعیا
ھناك ثالثة عناص�����ر للتحلیل: األول یرتبط بش�����كل وطبیعة  ،بالعالقة بین الفعل ومخرجاتھ الس�����یاس�����یة.  في ھذا الص�����دد

لس��یاس��ي في فلس��طین عقب االنتفاض��ة الثانیة، وباألخص توغل وتوس��ع البیروقراطیة الفلس��طینیة بما تعنیھ من االقتص��اد ا
ً  عالقة تتخذ ش������كالً  ً  منفعیا ما بین البیروقراطي والبیروقراطیة، وبین النخب الحاكمة ورؤیتھا االجتماعیة  اقتص�������ادیا

ً  والسیاسیة وتسلیعھا للعجز السیاسي، أي إنتاج العجز كسلعة، خاصة بالعالقة مع الممول والمستعِمر.  تعالج المداخلة  ثانیا
بقي في مس��عى إلعطاء االس��تقطاب الطبقي العالقة االقتص��ادیة المرتبطة بتض��خم أش��كال وأنماط االس��تھالك وتنوعھا الط

أما العنص��ر الثالث  مادیة ملموس��ة ترتبط بالمواقع واألنماط والھویات المتش��كلة في عملیات االس��تھالك.  المتعاظم أش��كاالً 
ض���ة ھماً في إمكانیة نش���أة الكتلة الس���یاس���یة المناھمس���یتناول دینامیكیات الثقة كمفھوم اجتماعي یلعب دوراً ف ،من التحلیل

ودور كل من التعاون والرقابة والعقاب في تفكك المفھوم االجتماعي للثقة، وبالتالي في خلق مانع إض������افي  ،لالس������تعمار
كما سنتناول دینامیكیات الفعل بعالقتھ مع البنى  أمام صعود كتل سیاسیة قادرة على الفعل المنظم في السیاق الفلسطیني. 

زیا في إنتاج الفعل المقاوم وفي استمراریتھ، وارتباط االستمراریة بحواضن االفانت/ونتطرق إلى دور الخیال ،االستعماریة
المحبة والثقة التي تمظھرت من خالل قیام أص���دقاء وأقرباء بأعمال مش���تركة أو متتابعة، ومحاوالت قمع الھبة من خالل 

من االجتماعي من خالل اس��تھداف منازل اس��تراتیجیات متعددة اس��تحض��رت االعتقال والتنكیل بالجس��د المقاوم، وتدفیع الث
وفتح أبواب تص��ریح  ،المنفذین، واالس��تمالة من خالل اس��تحداث خطاب اجتماعي أمنى على وس��ائل التواص��ل االجتماعي

العمل الموجھ نحو فئات اجتماعیة محددة ھدفت إلى خلق ش������كل الفلس������طیني في الداخل ومنظومات التحكم بالحركة.  
من المص������فوفة المعقدة من على الرغم الظھور على رت عن قدرة الفعل المقاوم ت الفردیة عبّ ھبة العملیا ،باختص�������ار

التغیرات االجتماعیة والس����یاس����یة نتیجة تس����ارعت لقد   ).symptomaticالعقبات، ولكن ش����كل ظھوره كان عارض����یاً (
ملیات التذریر االجتماعي من خالل وبتس�����ریع ع ،الحتواء قوة تیار المقاومة في الض�����فة الغربیة عقب االنتفاض�����ة الثانیة

س���یاس���ي -مجموعة من الس���یاس���یات، فقد أتاحت التص���فیة الجس���دیة والمعنویة لتیار المقاومة اإلمكانیة لنش���أة تحالف طبقي
 (الحركة االجتماعیة النیولیبرالیة) قائم على تسلیع العجز.

 روجر ھیكوك
 ثورة في الثورة: المثقفون الغائبون

إن س���عي الش���عب   الثانیة، تراجع دور الجامعات كمؤس���س���ات، كما تراجع دور طالبھا وأس���اتذتھا ببطء.منذ االنتفاض���ة 
الفلس��طیني إلى التحریر لم یتوقف قط، أو حتى لم یتض��اءل باس��تثناء فترات قص��یرة؛ فاس��تمرت األعمال الثوریة المتعمدة 

شوارع حتى العام  التركیبة االجتماعیة للممثلین؛ ففي حین كان أعضاء  ما تغیر ھو  .2021على الجبھة االنتخابیة وفي ال
ً رئیسی اً مركز 1987ھیئة التدریس والطالب في انتفاضة العام  للمبادرات والقیادة والمشاركة العامة، أصبحوا كمجموعة  ا

فیون، اص�����حلم یُالحظ ھذا الركود بالض�����رورة لدى فئات أخرى، فیُظھر المحامون، ومعلمو المدارس، وال . اً عامالً عابر
وما ؟ ما س������بب ھذا الحال أكبر للفعل.  وبالطبع العمال من مختلف الحقول، إن كانوا یعملون أو عاطلین عن العمل، میالً 

حین، ومش�لولین فعلی ً المطلوب إلعادة األكادیمیین كمجموعة إلى الدائرة الثوریة؟ یبدون س�اخطین، ومس�رَّ بس�بب التركیز  ا
ً ُمتفق  مي، الذي اجتاح فلس���طین، والمعض���لة المحلیة التي یُعبر عنھا مص���طلح "أوس���لو".على اللغز النیولیبرالي العال مع  ا
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یجب على  ماركس في أطروحتھ الحادیة عش���رة عن فیورباخ، أجادل أن الوقت قد حان لتغییر العالم بدالً من التفكیر فیھ. 
لیة الجدیدة وأوسلو، اعتباره [الحماس السابق] أخطاء المثقفین الفلسطینیین، الذین یأسفون لحماسھم السابق لكل من اللیبرا

قابلة للتصحیح بدالً من اعتبارھا جرائم (أو خطایا) ال یمكن محوھا، وبالتالي تحریر أنفسھم الستئناف نضالھم الجماعي، 
 وإلى حد ما، دورھم القیادي.

 ریم البطمة وجمیل سالم
 الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزةاالقتصاد السیاسي إلصدار وإلغاء التشریعات 

منحت النخبة القانونیة والس������یاس������یة الفلس������طینیة دوراً مركزیاً للقانون والھیاكل القانونیة في تغییر الواقع الس������یاس������ي 
وأصبح بناء عالم القانون موقعاً للصراع السیاسي بین فاعلین مختلفین وخطابات   واالجتماعي واالقتصادي للفلسطینیین.

جزء  مختلفة تس��تنجد بمفاھیم حقوق اإلنس��ان وس��یادة القانون أو تس��تقوي بمفاھیم النظام العام واألمن والمص��لحة العامة. 
كبیر من ھذا الص��راع ھو اش��تباك ومواجھة بین تطلعات التحرر من جھة، وتعزیز أنماط اقتص��ادیة وس��یاس��یة مھیمنة من 

إذ ارتبطت بعملیة بناء الدولة  ،في المجال القانوني الفلس��طیني ،بش��كل كبیر ،ویس��تثمر المجتمع الدولي ،جھة أخرى.  ھذا
مجموعة كاملة من شروط المانحین الدولیین مع حزم إصالحات تحت مسمى سیادة القانون واألمن.  تحاول ھذه المداخلة 

 تلفة.تتبع التشكل السیاسي واالقتصادي للقانون الفلسطیني من خالل قراءة في التشریعات المخ
 ریم بھدي ودیفد كاتنبرغ

 في زجاجة نبیذ: قضیة كاتنبرغ االستعمار متجسداً 
(الكندي) بزیارة إلى مص���نع للنبیذ یقع في مس���تعمرة إس���رائیلیة في الض���فة الغربیة، وقام بعد ذلك بتقدیم  قام دیفد كاتنبرغ

اعتراض لدى الس��لطات الكندیة المختص��ة على المعلومات المض��للة الواردة على ملص��ق النبیذ الذي ینتج في المس��تعمرة 
رفض��ت الس��لطات الكندیة اعتراض��ھ،  "أنتج في إس��رائیل". وس��م علیھ الص��قاً فالنبیذ یباع في كندا ویحمل  التي زارھا. 

یض���لل یمكن أن ھذا الوس���م وجدت المحكمة أن  وس���اورتھ ش���كوك بش���أن وجود ض���غوط س���یاس���یة، فتوجھ إلى المحكمة. 
ً  ،ولكن الحكومة الكندیة اس���تأنفت الحكم لدى محكمة أعلى لھ. االمس���تھلك الكندي، ویجب اس���تبد ، إلى أن ما مش���یرة، فعلیا

ً ین  في إسرائیل على الرغم من السیاسة الكندیة المعلنة بعدم شرعیة االستیطان. تج في المستعمرات یمكن اعتباره منتجا
كما تظھر أن س��یاس��ة الحكومة الكندیة   تظھر ھذه القض��یة كیف یتم تمویھ الفعل االس��تعماري تحت غطاء اتفاقات أوس��لو.

ق الش��عب الفلس��طیني في تقریر مص��یره، وال حتى في موقفھا من (مثل حكومات أخرى) لیس��ت ص��ادقة في وقوفھا مع ح
تحوي زجاجة النبیذ على ما یس��تخرج من عنب مزروع في أرض فلس��طین، ویباع  عدم ش��رعیة االس��تیطان اإلس��رائیلي. 

 في كندا التي تعلن التزامھا بالقانون الدولي، ولكنھا تصر على اإلعالن أنھ أنتج في إسرائیل.
 ھالة الشعبي

 نیالي للمحكمة والمیثاقوالمحكمة الجنائیة الدولیة: نظرة دول العالم الثالث للبناء النیوكول
یعتبر الكثیر من الدول والنش����طاء القانونین والس����یاس����یین المحكمة الجنائیة الدولیة نافذة لمش����اریعھم التحرریة وطریقھم 

ما طبیعة األعمال : ، من ض��منھاعدة مة المنش��ئ تثار أس��ئلةمیثاق المحكإلى ولكن بالنظر  لعدالة الجنائیة. ى الإللوص��ول 
وما ھي المفاھیم البنیویة التي تقوم علیھا المحكمة في عملھا باألخص في تفاعالتھا مع أجھزة األمم  ؟الُمجرمة في المیثاق

لوھلة األولى ش����املة، وقد تبدو ل ،الجرائم في المیثاق عدیدة؟ المتحدة ونظرتھا لألوض����اع الس����یاس����یة في الدول قید النظر
ً ولكن عند تحلیل ھذه الجرائم، نجد نقص�������  ؛نیالیةوزالت تُرتكب في ظل المنظومة النیوكول في جرائم كانت تاریخیاً وما ا

 إنش��اءحیثیات إلى س��یقوم ھذا المقال بالنظر  والعقوبات االقتص��ادیة.  ،والعقاب الجماعي ،مثل اس��تغالل الموارد الطبیعیة
مفاھیم بنیویة في المیثاق مثل إلى والمفاوضات آنذاك، كما سیتطرق  ،وتاریخ صیاغة المیثاق ،واختیار الجرائم ،المحكمة

 ومفھوم "مصلحة العدالة". ،عالقة المحكمة مع مجلس األمن
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