
 1

ا�قتصاد السياسي 
  للصھيونية 

  
  والوظيفية" المعجزة"

  
  

  عادل سمارة
  

  
2008 ،2010 ،2015  

  
العامل للدراسات /ُنشر ھذا الكتاب في ا+رض المحتلة عن مركز المشرق: م$حظة

الثقافية والتنموية، وفي عمان عن دار اليازوري، وكان في الطبعتين كثير من 
  .ا+خطاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2

  اتالمحتوي
  
  
  

  المحتويات
  الصفحة              

                  تمھيد
  مقدمة 

  توليد الكيان الصھيوني من النظام الراسمالي العالمي-1
  ا�ستعمار البريطاني يھيىء فلسطين ل�ستعمار ا�ستيطاني الصھيوني 

  موقع الصھيونية في ا�مبريالية والنظام العالمي -2
  "تمتلىء مستوطنة &"المستعمرين " شراء"استج"ب  -3
  
  
  بين ضغط ا�نتفاضة، إنف"ت حكومته ومنافع الھدنة" إسرائيل"اقتصاد  -4
  من إسبارطة إلى وادي السليكون : إسرائيل -5
 نھب وطن، إدارة جادة وإغداق خيالي أميركي: نمو إسرائيل" معجزة"وراء -6
 ھل اصبحت إسرائيل دولة رخوة... ألوان من الفساد  -7
 الحرب على النمو ا�قتصادي في إسرائيلاذا لم تؤثر لم  -8
 
  تطور البرنامج ا�قتصادي الصھيوني تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة-9

لسياسات ا�قتصادية ا�سرائيلية تجاه اLقلية القومية العربية في ا�حت"ل -10
  .اLول

  
    1ملحق رقم 

  للعدو الريعي ا�قتصاد تقّوض المقاومة
 

  

  
  تمھيد
  

لتاريخ أن أجمع العالم الرسمي باسره على دعم مشروع لم يحصل في ا
. استعماري استيطاني دموي كما تجسد في دعم المشروع الصھيوني في فلسطين

وبمعزل عن حقيقة، أن العالم الرسمي ھو في اLساس عالم المركز الراسمالي 
 الغربي خاصة، إ& أن بقية العالم الرسمي ليس بريئاً من دم الشعب الفلسطيني

ف" شك أن دول ا�شتراكية المحققة قد خسرت في السباق مع . واLمة العربية
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و& . الغرب حين قدمت خدمات للمشروع الصھيوني مأخوذة بوھم توظيفه، فوظفھا
غرو أن ھذه الدول، و& سيما ا�تحاد السوفييتي السابق كان محفوزاً بنظرة دو&نية 

أما . الراسمالي العالمي أكثر مما يفصله عنهمما يدرجه في النظام " قطبية اشتراكية"
بلدان المحيط، فكانت ترغمھا على ذلك تبعيتھا وفساد أنظمتھا لتبصم صاغرة & 

أما حين يعلم المرء كم ساھمت أنظمة عربية في إقامة ھذا . طامعةحتى راغبة و& 
  . الكيان، ُيدرك & شك تعقيدات ھذا الصراع

Lنظمة العربية الحاكمة حجب اتفاقاتھا السرية وإذا كان، و& يزال، بوسع ا
عن الشعوب، فإن حجب الوقائع على اLرض لم يعد ممكناً في عصر عالمية 

فالتحليل . المعلومات، حتى ولو كانت كثرة من التقارير ھي مشوھة ومغفلة للحقيقة
ير فثورة تكنولوجيا المعلومات عبر توف. النقدي والمضاد يمكن أن يفعل ھنا الكثير

فرص عولمة المعلومة، كان لھا دور خلق الشيىء لنقيضه ولو جزئياً، إذ لم يكن 
ھدف تعميم المعلومات مقصود به ان يستخدمھا الناس، المھم أن حجب الكثير منھا 

 ُ   . لم يعد ممكنا
    

بقدر كشفنا لجرائم الصھيونية، وبقدر تمسكنا بمشروع العودة، وبقدر نقدنا 
والتفريط العربية، ونفاق العالم الرسمي في الغرب وعمق لمواقف أنظمة التسوية 

مصالحه في الوطن العربي، بقدر ما نساھم في إنزال الصھيونية عن عرشھا 
لقد آن لحقنا الواضح وحقوق . الزائف، وتجريدھا من ماكينة تشويه وعي البشرية

العالمي،  & بد من تصحيح تاريخ النفاق الرسمي. اLمم المنھوبة ان ُتتوج مكانھا
الذي دعم واعترف بتنوعاته بالكيان الصھيوني، باستقطاب اLمم، & الحكومات، 
لتبZني حقنا ومشروعنا في تحرير الوطن من كيان يمثل كل جرائم الرأسمالية 

 .الرسمية العالمية، وحلم التحريفية ا�شتراكية بقطبية ومصالح لم تتحقق
  

تخبط وتورط مركز مراكز  بدت م"مح تحول دورة العالم من معركة
العولمة الرأسمالية في أفغانستان والعراق، وھزيمة أداته في لبنان، وانفضاح موقف 

ھي المقاومة في حقبة العولمة ليس غيرھا التي . الكمبرادور العربي يوماً بعد يوم
وكأن وجه التاريخ ا�نساني الجديد يبزغ طفولياً يانعا من . ستفعل كل ھذا وأكثر

من دماء وأعصاب وحدقات عيون شعب أول دولة . من المھد اLول ل�نسانيةھنا، 
  .ومعھا تتفكك الصھيونية. في التاريخ يبدا تفكيك آخر إمبراطورية في التاريخ

   
لو لم يكن للحركة الصھيونية ذلك النفوذ المالي، ولو لم يكن للغرب ذلك   

كان لھذا التجميع أن يحصل؟ التطلع لمصالحه ا�ستعمارية  في الوطن العربي، ھل 
تمويل رأسمالي عالمي متعدد وتجميع قومي متعدد؟ نسوق ھذا لدحض الزعم 

لدى الحركة الصھيونية، ونسب يھود عشرات القوميات إلى قبيلة عبرية " القومي"
عاماً قبل  70يعود آخر وجود لبقاياھا إلى . تفككت وذابت عبر ث"ثة آ&ف سنة

ن مختلف الشعوب واLمم القديمة عجزت عن فعل شيىء المي"د، وھي وحدھا دو
واندمج أتباع ديانتھا في مختلف أمم . لتماسك وجودھا في التاريخ، فانتھت وذابت
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وحين بدأ التجميع الصھيوني لھذا التنوع القومي من كل مشرب، جرى . اLرض
لحة إعداد صياغات جاھزة لھذا التجميع وتلبيسه إياھا، لغة وإيديولوجيا، واس

وأموال، ودعم عدو ليقوم بالمحرقة، والتقاط الحاجة لموظف لدى المركز 
يخلق ھذا التجميع جيشاً،  قاعدة عسكرية، . الخ فكان ھذا الكيان...ا�ستعماري

تجمعاً بشرياً، ولكن & يوجد ما يثبت أنه كان أمة أو صار أمة، ومن ثم توليد 
قطاع طرق من مختلف القوميات  ھل يمكن تجميع جنود مرتزقة أو. لھا" قومية"

وحشرھم في مكان والقول أنھم أمة قبل التجميع، وأمة بعد التجميع في وطن أخذوه 
إن التجميع ممكناً، لكن الزعم . عنوة، بينما أھله لم يتوقفوا عن النضال �ستعادته

  .1القومي ليس ممكناً 
  

  : م$حظة فنية
العامل للدراسات /ركز المشرق، في رام _ عن م2008در ھذا الكتاب عام ص

ولكنھا كانت طبعة مشوھة من حيث المونتاج من جھة، كما أن . الثقافية والتنموية
  .كثيرا من ھوامش المقا&ت لم ترد في المتن

اLردن أن تنشره حسب اLصول، –ومن جھتھا تعھدت دار اليازوري في عمان 
ورق جيدة وحرف حيث صدرت الطبعة بتصميم وغ"ف و 2010وكان ذلك عام 

مقروء تماماً، ولكنھا، لdسف وضعت الھوامش في نھاية كل مقال ولم تضع ارقام 
  !!!ھوامش المقال الواحد في أماكنھا على الصفحات، فجاء التوثيق أعمى

كما أن دار اليازوري أخطأت في كتابة إسم المؤلف  حيث كتبت عادل محمد سمارة 
  . بدل عادل سمارة
  .ار إعادة الطباعة دون جدوىوقد طالت ھذه الد

  
  . وھا قد قررنا نشره إلكترونياً للفائدة بأفضل دقة ممكنة

  آمل من كل من اقتنى إحدى الطبعتين السابقتين أن يعتمد ھذه الطبعة
  

  : م$حظات بنيوية
لذا، يجد القارىء . ھذا الكتاب مجموعة مقا&ت كتبت كل منھا بمعزل عن اLخرى

لم أفضل حذفھا . ط واللوحات أتت مكررة في أكثر من مقالبعض الم"حظات والنقا
من مقال وا�شارة إلى أنھا في آخر، Lن في ذلك قطعاً للمتابعة القرائية للمقالة 

  . الواحدة
  

توفر المقدمة تحلي" &قتصاد الكيان من وجھة وموقعه في بنية ا&قتصاد اLسمالي 
  . ظرية أكثر منھا بحثا توثيقياوھي مقدمة تحليلة ن. العالمي من جھة ثانية

الحاضنة ا�ستعمارية البريطانية لتخليق /اLول تمھيداً تبسيطياً للمناخ مقاليوفر ال
فإذا كان ا�حت"ل ا�ستعماري البريطاني قد . إقتصاد الكيان الصھيوني في فلسطين

ي عبر تم بالقوة، فھو الذي وفر من تحت جناحه تمرير ا�ستعمار ا�ستيطاني اليھود
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مكونات مشروعه، من حيث رعاية موجات المستعمرين القادمة من أوروبا خاصة، 
مما شكل ارضية صلبة ) في حينه(وبناء اقتصاد رأسمالي صناعي وزراعي، متقدم 

وھذا تضمن بالطبع وضع وتطبيق اسس تصفية ا�قتصاد . �قامة دولة &حقاً 
طبقية، والوطنية القومية وأخيراً الفلسطيني بما ھو تمھيد للتصفية ا�جتماعية ال

، 8وحتى  2أما بقية المقا&ت من  .1948الجغرافية للمجتمع الفلسطيني عام 
كما يناقش المقال التاسع الشياسات ا&قتصادية . فتناقش ا&قتصاد الصھيوني نفسه

بينما يناقش المقال اLخير  1967للكيان الصھيوني في اLراضي المحتلة عام 
  .1948قتصادية السياسية بين الكيان والفلسطينيين في المحتل الع"قة ا&

  
  : ھي فقط مقالة  2010و  2008ا�ضافة الوحيدة لطبعتي الكتاب 

  ٢٠١٤ آب ٦ ا�ربعاء ٢٣٦١ العدد، المنشورة في للعدو الريعي تصادا�ق تقّوض المقاومة
http://al-akhbar.com/node/212915 

  
  
  

  مقدمة
  

 
ذج عولمي، وليد العولمة الطبيعي، قبل ظھور تسمية ھذه ھذا الكيان، نمو

من مقتضيات مصالح النظام الراسمالي . الحقبة منذ عقود ث"ثة، بحقبة العولمة
وبمقتضيات مصالح العولمة . العالمي في بواكيره الميركنتيلية، توليد ھذا الكيان

ئيس اLميركي يحضر فالر. بقيادة القطبية الواحدة يتم دعم ھذا الكيان ب" مواربة
الذكرى الستين لتشريد الشعب الفلسطيني، وخلق كيان يحول دون التنمية والوحدة 

وينتھي في المنتدى ا�قتصادي العالمي . العربية، ويعد للكيان بستين سنة أخرى
الذي جوھره التطبيع ا�قتصادي العربي مع الكيان الصھيوني، الموازي ) دافوس(

  ).2008ايار (ية لمؤتمر بيت لحم للتنم
  

ھل إقتصاد الكيان اقتصاد معجزة؟ وھل ھو تايوان المنطقة؟ ناقشت ھذا في فصل 
فالرعاية . ولكن، & بد في ھذا العرض العام من بعض الم"حظات. &حق

ا�ستعمارية البريطانية له كانت يداً بيد منذ أول الھجرات ا�ستعمارية ا�ستيطانية، 
من ا�قتصاد الفلسطيني لصالح ا�قتصاد ا�ستيطاني  ومن تجلياتھا سلخ الفائض

  ) انظر القسم اLول(
  

ان تودي بھذا ا�قتصاد إلى  1948كان لحرب الطرد القسري للفلسطينيين سنة 
  :مأزق قاتل، لكن تمويله كان قد اعتمد على مصدرين اساسيين دون استثناء غيرھما
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لمركز الرأسمالي وحتى اعتمد في التسليح والتدريب على مختلف بلدان ا •
وھذه تشكل الكلفة اLعلى ) انظر القسم اLول البحث الثالث(تدفق المتطوعين 

  .في الحروب
قد يقول البعض، وما . وكان التمويل قد استمر تدفقه من قبل يھود العالم •

الخلل؟ وھذا & يستقيم مع التحليل ا�قتصادي �قتصاد تجري دراسته بشكل 
عيار ھو تطور وإنتاجية ونجاعة ا�قتصاد في وحدة علمي، بمعنى أن الم

ھذا مع العلم أن . سياسية جغرافية محددة وليس حقن الدعم من الخارج
انظر القسم (اعتبار يھود العالم قومية واحدة مسألة إيديولوجية وليست علمية 

  ). اLول، البحث الثاني
كمله، اLرض بما عليھا قدم تشريد الشعب الفلسطيني ل�قتصاد الصھيوني وطناً بأ

من أرض مزروعة زراعة منتجة ومساحات مستغلة، وغابات ومراعي، مياه، 
ومساكن جاھزة للمستعمرين القادمين، وتموي"ً من المانيا عن ضحايا المحرقة، 

ھنا، . وبالتالي تجاوز تكاليف الحرب، ولكن بصعوبة. ناھيك عن الدعم الدولي
وحكومات عربية لتقدم للكيان قوة عمل رخيصة تدخلت أنطمة المركز الراسمالي 

حيث سمحت بتدفق مئات اLلوف من اليھود العرب ليقوموا باLعمال التي كان يقوم 
  )انظر القسم اLول، البحث الثالث. (بھا الفلسطينيون في وطنھم

فكيف لو لم تكن ھذه جميعاً متوفرة؟ ومنذ تلك الفترة، واصل الكيان تحقيق معد&ت  
بالمئة بالمتوسط باستثناء سنوات الحروب، ما عدا حرب  10الية كانت تصل نمو ع

  )القسم الثاني، البحث الخامس. (حيث واصل النمو نموه 2006
  

يقيس المعجبون بھذا ا�قتصاد نموه مقارنة ببلدان المحيط التي عجزت عن 
قا من المساحة ا�نط"ق و& سيما الدولة القطرية العربية، وُيبدون انبھارھم به انط"

الصغيرة نسبياً لفلسطين التي اغتصبھا مقارنة مع مساحات شاسعة في القطريات 
العربية،  وشعورھم الدوني تجاه الحداثة اLوروبية البيضاء التي ُيفترض أن يمثلھا 
الكيان في المنطقة، لكنھم يغفلون عن حقائق ھامة منھا ان ھذه المساحة الصغيرة لم 

لة أعداد كبيرة من المستعمرين، وھي ليست مجرد صحراء، بھا تكن مطالبة بإعا
ھذا ناھيك عن إصرار المركز الرأسمالي على إبقاء ھذا الكيان . بعض الواحات

ولكن ھذا كله & يقلل من وعي . واجھته النموذجية، وقاعدته العسكرية في المنطقة
ي ھيأ له المركز قيادة الكيان السياسية بالحرص على ھذه المنحة المجانية الت

  ). انظر القسم الثاني، البحث الثالث. (الراسمالي اغتصابھا مجاناً 
، ليوفر للكيان دفعة قوية جديدة، فيعتقل سوق الضفة 1967وجاء عدوان   

ھذه الفرصة . والقطاع ليرمي فيھا بمختلف بضائعه التي لم تكن لھا سوقاً مناسبة
فعته الزراعة، إلى اقتصاد تمكن من ھيأت للكيان فرصة ا�نتقال من اقتصاد را

وھنا تبرز قدرة القيادة السياسية التي كانت و& تزال تتابع . تطوير قاعدته الصناعية
لذا، . تطورات أ�قتصاد العالمي، وتنفق بسخاء على البحث والتطوير والتسلح معاً 
ضمن كانت الستينات أو شھدت تقدم الصناعات الك"سيكية في الكيان، وھذا بدأ ي

للكيان مشكاة او ُعشاً في ا�قتصاد العالمي سواء بتصدير منتجات زراعية أو 
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اي شديدة الديكتاتورية، كدول في أميركا  - إلى اLنظمة  السوداء(صناعية أو أسلحة 
ال"تينية في سبعينات القرن الماضي، ونظام موبوتو في زائير، وجنوب أفريقيا 

المتحدة عن المتاجرة المباشرة معھا، مما  العنصري، حيث كانت تتورع الو&يات
وللتدليل ). قاد إلى تخصص الكيان الصھيوني في ذلك أي تقسيم عمل بين الطرفين

حالياً على مدى التعاون العسكري ا&مني بين النظام الكولومبي والكيان الصھيوني، 
ضادة تكفي ا&شارة الى قيام ا&خير بتزويد ا&ول بطائرات دون طيار واسلحة م

من اجل (سي  10طائرة من طراز كفير ـ  24للدروع ومستشارين للتدريب و
التي اشتراھا نظام الرئيس  30طائرة من طراز سوخوي ـ  24التوازن مع 

وبالطبع، تلعب . وتحديث البحرية الحربية وغير ذلك) الفنزويلي شافيز من روسيا
  . ي الوطن العربيكولومبيا في أميركا ال"تينية دور الكيان الصھيوني ف

  
. ومن ھنا بدأ يزداد ا�عجاب بالكيان الذي تحول إلى دولة تصديرية في فترة قياسية

ولم يتنبه الكثيرون لما اشرنا إليه أع"ه، وإلى كون باب التطور التكنولوجي الغربي 
  . مفتوحاً للكيان

  
والبناء  أدى استمرار احت"ل الضفة والقطاع إلى توفير قوة عمل رخيصة للزراعة

والخدمات ھابطة المستوى وسوق للصناعات غير ذات المستوى التصديري، طالما 
وھذا اعطى ا�حت"ل فرصة النقلة . بقيت صادراتھا ووارداتھا بيد ا�حت"ل

الصناعية الثانية إلى الصناعات اLكثر تقدماً ومنھا الكيماويات واLلبسة والب"ستيك  
ألقى بخردوات صناعاته التقليدية كالنسيج و& سيما في الثمانينات حيث 

  .الخ إلى المناطق المحتلة...واLثاث
  

 40الكيان كامل انتاجه المحلي ا�جمالي لذلك العام والبالغ  1973كلفت حرب 
ورغم الجسر الجوي التسليحي اLميركي خ"ل الحرب وبعدھا، إ& أن . مليار دو&ر

فھي الحرب . شه مما كلف الخزينة كثيراً الكيان ركز على إعادة تسليح وتدريب جي
اLولى التي، وإن لم يتم فيھا تخليص اLرض التي احتلھا، ورغم النقاش المطول 
حولھا، إ& أنھا الحرب اLولى التي تمكنت فيھا الجيوش العربية من ھزيمة جيشه، 

وھذه ع"مة في منتھى الخطورة على مستعمرة تعيش على . دون تدخل أميركي
قاد ا�نفاق الحربي إلى التھام "!.  بالجيش تبقى وبدون الجيش تفنى" الرماح،أسنة 

الكثير من الميزانية، وھذا اثر على ا�نتاج المدني فتجاوزت الواردات الصادرات، 
 1983وتدنت درجة الرفاه، فضعفت قيمة العملة، إلى ان كانت أزمة البورصة عام 

الية الكيان دان موريدور إلى التفكير حين ارتبك الجميع، ووصل اLمر بوزير م
وكالعادة في اLنظمة الراسمالية،  توجه المستثمرون إلى المضاربات في . بالدولرة

يمكن للقارىء .(سوق اLسھم، بدل ا�نتاج الحقيقي، طويل اLمد، ولكن مؤكد النمو 
رؤية الصورة بوضوح في أزمة ا�قتصاد اLميركي الحالية، وأزمة البورصات 

وم"حظة دور البنوك في تشجيع الناس على المضاربات المالية  2006العالمية 
  ). فالبنوك معنية بتحريك أموالھا الكسولة
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. على أن ھذا المناخ له ارتباطه باللحاق ا�سرائيلي بما يدور في الو&يات المتحدة
يخ فمنذ وصول الليكود للمرة اLولى إلى الحكم قام وزير المالية سيمحا إيرل

با�ستعانة بمدرسة شيكاغو النقودية اLميركية وعلى رأسھا ملتون فريدمان الذي 
وھي ا�ستعانة التي نقلت ھذا . كان كذلك مستشاراً لنظام بينوشية الفاشي في تشيلي

ا�قتصاد الحساس، لكثرة اعتماده على الخارج، وكثرة حروبه، إلى فوضى 
  .ف اLول من الثمانيناتالمضاربات، مما قاد إلى ما حدث في النص

  
ولكن عوامل الدعم ظلت متوفرة، وھذا ما مكنه من تجاوز التضخم الذي وصل 

بالمئة، ظلت التعويضات اLلمانية، والدعم اLميركي الذي قفز إلى  450قرابة 
، وبقي سوق المناطق المحتلة بيد ا�حت"ل، وتزايدت 1967الصدارة بعد حرب 

وھذا المناخ ھو الذي جعل انتقال اقتصاد . السوداءصادراته من الس"ح للدول 
الكيان من الصناعات التقليدية إلى اLكثر تطوراً، لنقل محاولته البقاء ولو خطوة 

  .واحدة وراء ا�قتصادات الراسمالية الغربية
  

وفي حين كانت الثمانينات نقلة تقنية نوعية، وھي كلفت الكيان وصول التضخم إلى 
 ان اوروبا الغربية كانت ھي ايضاً أحد المسعفين، فعقدت اتفاقية ث"ثة ارقام، إ&

وبالطبع . المتاجرة الحرة مع الكيان كما فعلت اميركا، وھذا وّسع ابواب التصدير
. ا�حت"ل" كلفة"ظلت المناطق المحتلة مستعمرة توفر للكيان حتى فائضاً عن 

  ) انظر القسم الثالث، البحث اLول(
كانت %) 425(ضخم في بداية الثمانينات إلى الث"ثة أرقام حينما وصل الت  

لقد واصل المعلم . تدق اLبواب) اLمركة الراسمالية للنظام العالمي(العولمة 
كان نقد الو&يات المتحدة على الكيان في . اLميركي دفع تلميذه دفعاً إلى الخصخصة

لكافية، وھو اLمر الذي منتصف الثمانيات أن الكيان & يدفع الخصخصة بالسرعة ا
أبو المفاعل النووي وأبو العولمة &قتصاد الكيان، وأبو (التقطه شمعون بيرس، 

وجد ھذا أن ). تطبيع أنظمة الكمبرادور العربي مع الكيان - الشرق اLوسط الجديد
على اليسار الصھيوني أن يكون نووياً، وان يكون معولماً، فألقى بإيديولوجيا حزب 

ولم يكن اLمر صعباً، . المزبلة، و&ذ إلى الخصخصة باكبر سرعة ممكنةالعمل إلى 
كما أعاد بيرس بھذا بعض حياة . فلم يكن ذلك الحزب من اليسار في شيء يذكر

  .التنافس مع الليكود الذي ھو ليبرالي وأصبح ليبراليا جديداً 
  

انات لكن تدخل الو&يات المتحدة  لم يكن مجرد توجيه، بل بالمساعدات وضم
انظرالقسم (القروض، وتشجيع ا�ستثمارات وحتى الھبات والقروض التفضيلية 

  ) الثاني، البحث الثالث
وا�نتاجي والمساعدات اLميركية انتقل  وھكذا بفضل سياسة التفعيل ا�قتصادي

التضخم، والعودة إلى مسيرة  إلى تقليص لحجم 1985ا�قتصاد ا�سرائيلي عام 
صحيح ان الخصخصة،  %6ما يقارب  1990ث بلغ عام النمو ا�قتصادي حي

قللت من دور الدولة في دعم السلع اLساسية للطبقات الشعبية، ولكن انتقل الكيان 
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والبتروكيماويات وا�لكترونيات  high-techإلى صناعات التكنولوجيا المتقدمة 
ُيفترض، والمعلومات وبالطبع الصناعات العسكرية، وھذا أعاد عجلة النمو التي 

ولكن ليس شرطاً، أن تحقق مداخيل افضل للعشرين بالمئة القابعين في الدرجات 
مع " س"م راس المال"وعلى أية حال، أمام  ھوجة النمو و . الدنيا للسلZم ا�جتماعي

وتدفق ا�ستثمار اLجنبي المباشر بشكل خاص، لم يعد يكترث النظام   التسعينات
  .بھؤ&ء كثيراً 

  
ينتقل الكيان إلى الصناعات المتقدمة؟ فھناك توفر الكفاءات التي حرصت لماذا & 

من اLتحاد " المستعمرين العلماء"السلطة السياسية على توفرھا، وھناك موجة 
السوفييتي و&حقا ا�تحاد الروسي، وھناك التمويل سواء بالدعم او نھب اLرض 

فمنذ مؤتمر ". م راس المالس""أما أھم دعم فكان . المحتلة أو عوائد الخصخصة
، وتدمير العراق، ومن ثم اتفاقية أوسلو و&حقا وادي عربة، وكانت 1991مدريد 

كل ھذه مسبوقة باتفاق كامب ديفيد للتسوية مع مصر، حيث خلقت بمجموعھا 
عم المنطقة، وبأن " الس"م"قناعات لدى الشركات الكبرى والكثير من الدول بأن 

سليكون ومركز الصناعات الك"سيكية وحتى التأمين الكيان سيكون وادي ال
فكان سخاء ا�ستثمار اLجنبي المباشر وغير المباشر، . والخدمات للوطن العربي

وھو اLمر الذي قاد إلى جنون النمو �قتصاد الكيان، ما تبعه من وضع رفاھي 
لفرد إلى مليار دو&ر، ومتوسط دخل ا 155أوصل ا�نتاج القومي ا�جمالي فيه إلى 

ولكنه، خلق للمرة اLولى مرض ضعف إسبرطة، حيث تأورب . دو&ر 23,000
وتأمرك الجيل الجديد، جيل العولمة، فلم يعد قادرا، بسھولة، على ا�نتقال من 
السيارة الجديدة، والديسكو، والبورصة إلى جنوب لبنان ليقاتل حزباً صغيراً من 

ي داخلھم وجوب ا�نتقام لتراب وشرف أمة المؤدلجين والمتقشفين والذين يحملون ف
  .بأسرھا
من الناحية ا�قتصادية، تم تجاوز تراجع النمو الناجم عن انتفاضة عام   
  .2،  لتشھد اLعوام التالية نمواً متواص"ً 2000
مرة أخرى، كان المركز من جھة والحنكة السياسية الحكومية من جھة ثانية   

تأثير ا�نتفاضة الفلسطينية اLولى حيث كان التراجع آليات إنقاذ اقتصاد الكيان من 
الواضح في النمو، أطفأه تدفق ا�ستثمار اLجنبي والذي سمح با�نتقال إلى 

لتظھر ثمار ذلك مع بداية ا�نتفاضة . التكنولوجيا المتقدمة وصناعة المعلومات
    . الثانية التي حوصرت سريعاً وواصل ا�قتصاد انط"قه

  
ففي الفترة التي يشھد فيھا ا�قتصاد العالمي أزمات . لنمو أمور أھموراء ھذا ا

متنوعة، شح أموال، ارتفاع ھائل في أسعار اLغذية والوقود والماء، وتھالك 
بورصات، ذوبان قيم اسھم، يشھد اقتصاد الكيان الصھيوني نمواً في الناتج المحلي 

وتدفقاً في  ا�ستثمار اLجنبي  ا�جمالي، وضبطاً للبطالة، وتحكماً بأسواق المال،

                                                
أي بعد  2002ق مباشر إلى تركيا منذ علم ليس مصادفة أن تدفق اIستثمار ا�جنبي المباشر على الكيان الصھيوني تزامن مع تدف  2

  فھل كان ھذا جزءا من تقوية الطرفين اللذين يناصبان ا�مة العربية العداء المفتوح؟. وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة
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أقصد اقتصاد الحكم الذاتي ينكمش  - س"م رأس المال"في " شريكه"المباشر بينما 
. حتى & يتبقى مكانه سوى قطرة من زيت السيرج تحاول سيارات غزة المشي بھا

تفيد ا�شارة ھنا إلى أن موجة الغ"ء العالمية، ما تزال في نطاق تحويل اLموال من 
حيط إلى المركز عبر مفاعيل المضاربات، وتحكم الشركات متعدية الجنسية الم

وفي ھذا الصدد يمثل الكيان المركز، والمناطق المحتلة المحيط، . بآليات الغ"ء
ويھدف الكيان والكمبرادور العربي إلى تتبيع بقية الوطن العربي كمحيط للكيان عبر 

  .  أو مشروع الشرق الوسدط الجديد/بي وللكيان في الوطن العر" ا�ندماج المھيمن"
وبقدر ما تتسابق ا�ستثمارات اLجنبية المباشرة على سوق الكيان، بقدر ما   

  . تقوم دول كثيرة في العالم بدفع الثقة باقتصاده درجات إلى اLمام
ولكن، بقدر ما تتدفق الشركات اLجنبية على ا�ستثمار في اسھم شركات   

بورصة، بقدر ما تخرج شركات محلية منه للعمل في الخارج الكيان نفسه وفي ال
معتبرة أن السوق المحلي & يتحمل أدائھا العالي، لتحقق فائض قيمة من الصعيد 

  .العالمي
ھذه الظاھرة المتناقضة؟ ما ھي قوة الشد اLكثر تأثيراً، التدفق ما سر 

لماذا ھذه الظاھرة ا�ستثماري اLجنبي أم حركة تخارج رؤوس اLموال المحلية؟ 
ولماذا تلك؟ ربما يجد السؤال تفسيره في ا�نخراط ا�سرائيلي في العولمة منذ 
منتصف الثمانينات؟ ودور الليكود في اتباع سياسة اللبرالية الجديدة وفتح اLسواق، 

لكن ھذا . وعدم تجاوز الحكومة الحالية لنفس سياسة نتنياھو رغم زعمھا ا�خت"ف
فا�ستثمار اLجنبي & ينظر إلى الكيان معزو&ً عن المنطقة . ابةجزءاً من ا�ج

وعن اصطفاف ا�قتصادات العربية ضمن " س"م راس المال"العربية، وعن عملية 
سياسة ا�نفتاح ا�قتصادي، وعن تصفية العراق كدولة حاولت ا�ف"ت من تحت 

ستئصال آخر ُقطرية قومية أھمية تدمير العراق كامنة في ا. عباءة الھيمنة اLميركية
  .عربية تحاول المقاومة الرسمية

ينظر المستثمرون اLجانب إلى أن اقتصاد الكيان ھو اقتصاد واعد عبر 
إندماج الكيان في الوطن العربي اندماجاً : "المشروع الذي يتحقق على اLرض

أحد شواھد . وبالتالي، فإن ا�ستثمار فيه ھو سبق & يمكن ان يتكرر مرتين" مھيمناً 
، حيث يتھافت المتمولون العرب كالذباب 2008ا�ندماج مؤتمر بيت لحم أيار 

  .لينخرطوا في مشاريع مشتركة بإشراف راس المال الصھيوني
من جھة ثانية، تخرج الشركات المحلية إلى الخارج بنفس افق ا�ستثمار 

، وفي النھاية، اLجنبي المباشر، فتحصل على امتيازات وتسھي"ت & تتوفر محلياً 
  :تعود ھذه الشركات إلى اقتصاد الكيان عبر آليتين

إما مباشرة بما تنھبه من استثماراتھا في الخارج، وخاصة في  •
  بلدان المحيط

  .وإما عبر شركات أجنبية ھي نفسھا مساھمة فيھا •
على ھذه اLرضية يحقق اقتصاد الكيان نمواً متواص"ً حتى خ"ل عدوانه 

كان & . ھنا كان من المفترض أن يحصل العكس. م ھزيمته ھناكعلى لبنان، ورغ
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لكن ھناك اكثر من . بد للھزيمة أن تدفع راس المال اLجنبي ل�حجام عن التدفق
  :عامل حالت دون ذلك

  .فالمستثمرون مطمئنون بأن دول المركز لن تسمح بھزيمة الكيان •
 وھذا ا�ستثمار ھو لdمد الطويل  •
 .أساسية وقفت إلى جانب الكيان في عدوانه كما أن أنظمة عربية •
واستمرت أنظمة عربية كثيرة في التطبيع مع الكيان مما طمأن  •

المستثمرين أن ما حصل للكيان في عدوانه على لبنان كان كبوة 
ففي سنة الحرب تضاعف الحجم المعلن للمتاجرة العربية . مؤقتة

  )!أنظر القسم اLول، البحث الثالث(مع الكيان
ر معطيات اقتصاد الكيان، أن قوة النمو الرئيسية فيه ھي القطاع الصناعي و& تشي

فقد وصل نمو صادرات الكيان إلى . high-Techسيما التكنولوجيا المتقدمة  
نسبة نموھا ووصلت   20003عام ما كانت عليه مقارنة مع  2005عام % 36.2
نمو ا�قتصادي كان ھذا القطاع ھو المحرك الرئيسي لل. 2007عام % 6,6

وھو أمر يعود إلى حرص الكيان على تأكيد عش له في ا�قتصاد العالمي . بعمومه
اي ھناك سياسة اقتصادية رسمية . يتحقق عبر ا�نفاق على البحث والتطوير

و& يعود نمو قطاع . واضحة ھي اللحاق والتشبيك مع التطور التكولوجي العالمي
المحلية، بقدر ما يعود إلى اتفاقات التفضيل مع ا�نتاج إلى القدرة ا�ستھ"كية 

أميركا وا�تحاد اLورروبي، وا�ستيراد اLجنبي، مما يعني ان ھذا ا�قتصاد ينتج 
سلعاً مطلوبة على الصعيد العالمي، وھذا الطلب تحديداً ھو معيار قوة أو ضعف 

ولترفع قيمة  وعليه، تكفي بيانات التصدير لتجذب رأس المال اLجنبي،. اقتصاد ما
أسھم الشركات، ومن ثم لتوفر فائضاً يتم تحويل جزء منه كاستثمارات إسرائيلية في 
الخارج، مما يكمل الدائرة، ليصبح تحريك الدورة ا�ستثمارية في أغلبه رأسما&ً 

  .أجنبياً 
يمكن اعتبار تراجع سعر صرف الدو&ر خ"ل ھذا العام تحديداً معياراً على   

&قتصاد الكيان في ا�قتصاد العالمي حيث حصلت ھزة " ا�يجابي" حدود ا�نخراط
قوية لقطاع التصدير نظراً &رتفاع كلفة الصادرات أ�سرائيلية بسبب ارتفاع سعر 

  .صرف الشيكل على الدو&ر
ينسبه البعض إلى ما . يختلف ا�قتصاديون في تفسير ھذا النمو ا�قتصادي  

وفي اعتقادي أن ھذا . ن المؤشرات السياسيةيسمونه عزل اLداء ا�قتصادي ع
وقدرة السوق " اليد الخفية"ھذا التفسير أقرب إلى غيبيات . عكس التفسير الحقيقي

أقصد أن القرار السياسي . الخ...على قيادة نفسھا وتصحيح نفسھا وتحقيق التوازن
ندماج في للسلطة في الكيان والمتمثل في ا�نفاق العالي على البحث والتطوير، وا�
& توجد . العولمة، كجزء من المركز، وليس المحيط، ھو الذي يكمن وراء ھذا النمو

قطاعات اقتصادية & في الكيان و& في اي بلد في العالم معزولة عن اLداء 
فإنه بدءاً من الو&يات المتحدة، فإن الشركات الكبرى، متعددة القومية وما . السياسي

فھل . أي وراء سياسة النظام الحاكم. منت وراء غزو العراقفوق القومية ھي التي ك
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يمكن للشركات إسرائيلية أو غير إسرائيلية ان تعمل بمعزل عن السياسة؟  بالعكس، 
لبرالية التي انتھجھا نتيناھو وھي تقديم ا�قتصاد ا�سرائيلي إلى - فالسياسة النيو

فلم يحصل، . ومة الحاليةالسوق العالمية مخصخصاً، ھي نفسھا التي تطبقھا الحك
بعد، أن خرجت اي دولة من ا�قتصاد واشتغلت في السياسة فقط، ولم يؤثر 

  ثم ھل ھذا ممكناً؟. واحدھما على اwخر
& بد من قراءة الوقائع على اLرض وآراء المعلقين الدوليين والمؤسسات الدولية في 

ازدياد الصادرات ربما عائد ف. سياق ا�ندماج ا�سرائيلي في البناء العولمي القائم
على شكل رأس المال "إلى أن كثيراً من الشركات الكبرى التي استثمرت في الكيان 

ھي شركات مختلطة، وبالتالي " - وإن في صناعات متقدمة تقنياً  - العامل ا�نتاجي
يصبح تصدير ا�نتاج ھو أساساً ھدف المساھمة اLجنبية في رأسمال ھذه الشركات، 

د ا�ستثمار ھو Lن ھؤ&ء المساھمين الجدد أتوا بآفاق استثمارية اص"ً أي أن مجر
وبأھداف تصديرية وبمعرفة أن ھناك فرصاً للتصدير، وليس Lن السوق ا�سرائيلي 

& بد من بحث اLسباب العملية لھذه الزيادة في ا�نتاج . استيعابي إلى ھذا الحد
فالشركات . يداً خفية تحرك ا�قتصادوا�ستثمار كي & تبدو اLمور وكأن ھناك 

اLجنبية ھي مستثمر ومسوق عولمي، وليس ھدفھا السوق ا�سرائيلية بشكل 
لماذا & يكون ھدف ھذه الشركات ا�ستفادة من العمالة الفنية المعولمة التي . اساسي

استقطبھا الكيان من ا&تحاد السوفييتي السابق ومن الھند بشكل خاص، & سيما بعد 
ھذا ناھيك عن أن منتجات ھذه الشركات وإن تمت في . بني ا�خيرة سياسة انفتاحيةت

  .الكيان، فھي �عادة التصدير اساساً 
القابلة  15نعم، لقد اعتبرت العملة ا�سرائيلية ھذا العام من بين العم"ت الدولية الـ 

بي المباشر إلى ولھذا ع"قة بأمور عدة منھا تدفق راس المال اLجن. للتحويل عالمياً 
ھناك، وإقامة شركات مختلطة مع شركات من المركز أو شراء راس المال اLجنبي 
Lسھم في شركات إسرائيلية مما ينقل ھذه الشركات إلى ملكية متعددة الجنسية ويفتح 
بالتالي لھا أبواب السوق العالمي، واستمرار النمو بمعد&ت عالية لفترة متواصلة، 

ات متاجرة حرة مع اثنتين من ث"ثي المركز الراسمالي، قود اتفاھذا إضافة إلى وج
اي أميركا وا�تحاد اLوروبي، فھؤ&ء جميعاً حين يدعمون اقتصاد الكيان إنما 

مھيأة لتكون وادي السليكون " إسرائيل"ھل نستطيع تجاھل أن . يدعمون راسماليتھم
تتركز فيھا الخدمات المالية  في المنطقة؟ ما معنى تحويل تل أبيب إلى مدينة عالمية

وا�دارية وتستقطب قرابة نصف القوة ا�قتصادية �سرائيل؟ ھذا تحضير لدور 
الكيان في المنطقة وھي منطقة Lن أنظمتھا مرتاحة على التبعية وتعيش على 
. تحصيل الريع والقبض النقدي بدل التعليم والبحث والتطوير وتشغيل عجلة ا�نتاج

  .شعوبھا، ھي إذن واعدة لھذا الموتور ا�قتصادي العولميأنظمة معادية ل
في العام المذكور (إن قراءة للتزايد الملحوظ في ا�ستثمارات اLجنبية في الكيان 

يؤكد درجة ا�ندماج العولمي، واستمرار ) أوسلو عامة- خاصة ومنذ مؤتمر مدريد
نصري ابيض ھذا التوجه كمشروع اقتصادي، وليس كمجرد دعم سياسي ثقافي ع

  . �سرائيل
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نحن نرى ھنا مشروعاً اقتصاديا ضخما يستھدف المنطقة بما فيھا من 
  :ثروات، ھو الشرق اLوسط الجديد الذي م"محه التالية

تھييىء الكيان كقاعدة تقنية وإدارية ومالية وخدماتية للوطن  •
  العربي والشرق اLوسط

ية كي يتم اعتمادھا المبادرة بتحويل العملة ا�سرائيلية كعملة عالم •
 .في الشرق اLوسط الجديد وتكون وسيلة التبادل اLساسية

 .إلحاق ا�قتصادات العربية تقنياً ومعلوماتياً باقتصاد الكيان •
، إندماج الكيان إندماجا مھيمنا في الوطن العربيينتج عن ھذا  •

. فيكون القوة العسكرية اLساسية، والمركز ا�قتصادي اLساسي
عاد تقسيم المنطقة إلى مركز صھيوني ومحيط عربي، وبھذا يُ 

 . برضى واتفاق الراسماليات الحاكمة
في حال تمكن ھذا المشروع من المرور، وله حظوظه، بوجود  •

أنظمة عربية تمارس ذلك مباشرة بالتطبيع وا�عتراف بالكيان 
وأخريات تخوض حرباً تخريبية داخل اقطارھا لتنفيذ مخططات 

 منطقة مقبلة على خطر  & سابق لهفإن ال. المركز
إنما إلى جانب ظاھرة ا�نھيار الرسمي الشامل، تتنامى ظاھرة  •

المقاومة للطبقات الشعبية، عابرة حدود الطوائف وا�ثنيات 
 . والمذاھب

كأننا نود التثبيت في الذھن أن ما يدور على سطح الوطن العربي  •
سطة عما ھو من تفاع"ت وتقاطبات وحتى مذابح، ھي صورة مب

تحت السطح، بمعنى أن المعركة المقبلة ھي بقوة وعنف بين 
 .أما داخل الوطن فھي بين الشعبي والرسمي. المقاومة والعولمة

   
ھل حقا عزلت إسرائيل الھيكل ا�قتصادي عن اLجواء السياسية المتوترة في 

ھل ھؤ&ء  المنطقة؟ بل ھل اLجواء السياسية في المنطقة متوترة تجاه إسرائيل؟
خبراء دوليون أم مسوقين اقتصاديين؟ حتى الحرب على لبنان لم توتر المنطقة، بل 

ھذا ھو اLھم ! بالعكس تھافتت اLنظمة العربية لطمأنة إسرائيل انھا إلى جانبھا
إن باروميتر توتير المنطقة ھو بيد إسرائيل، ھي التي تعتدي وھي التي . للمستثمرين

وللشركات . ة، وھذا كما نلمس & يصيب الداخل ا�سرائيليتقمع في أLرض المحتل
  .4الدولية خبراؤھا ومقيمو فرص العمل والتسويق داخل إسرائيل الذين يرون ذلك

أن الشركات الدولية وورائھا : & بد من قراءة الكيان في المنظومة العولمية، بمعنى
ومن ھنا ا�صرار  حكوماتھا لھا مشروع اقتصادي في المنطقة والكيان مقدمته،

إن تحقيق ). ومن ھنا اساس ھذا النمو - الس"م–بالتوازي مع (على ا�ستثمار فيه 
وإنما  2006نمواً عالياً مرده ليس فقط إلى ا�ستثمارات الھائلة لعام الحرب نفسه، 

سر قوة ا&قتصاد ا�سرائيلي " ليس صحيحاً أن . كذلك للقرار ا�داري ا�ستثماري
القطاعات التي تستطيع عزل نفسھا عن تأثير  ماده على مجموعة منيتمثل في اعت
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التكنولوجيا المتقدمة ا�لكترونيات  التوترات ا�قليمية، وفي مقدمتھا قطاعات
فليست ھناك توترات ". وا�تصا&ت والبتروكيماويات والكيماويات واLدوية

ست مجرد مباشرة، ولذا، ھذه القطاعات ھي في صلب وضع المنطقة، وھي لي
ومن ھنا . استثمارات عابرة، بل لھا بنى تحتية بدأت منذ سنين، ومخصصة لتبقى

تجد أن عليھا ضمان عمل ھذه ا�ستثمارات عبر الدعم العسكري والسياسي لدولھا 
  .& أحد يستثمر Lشھر او حتى بضعة سنين فقط. للكيان

. 2006ن خ"ل حرب & بد من قراءة اقتصادية وحتى مالية لدعم دول عربية للكيا
لماذا & يكون ھذا الموقف مشجعاً للمستثمر اLجنبي وھو يرى اصطفافاً  كھذا 

ألم تبدأ النقلة النوعية في ا�ستثمار اLجنبي المباشر في الكيان فور . لصالح الكيان
ھل ھذه السياسة معزولة عن ! ، وتدمير العراق ثم اتفاق أوسلو1991مؤتمر مدريد 

ول أواخر اLرقام،  كان إجمالي ا�ستثمار اLجنبي في الكيان  عام تق. ا�قتصاد؟
مليارد دو&ر، اي اعلى من  14.2بليون دو&ر، والمباشر منه  25.8ھو  2006

  .2007العام 
ھذا ناھيك عن أن السياسة الرسمية في المركز تتجه بشكل شبه تام نحو   

أليس ھناك من معنى . الخ...اليمين، في المانيا، وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا
للمستثمرين حين يرون قيادات العالم الغربي تتوافد للتھنئة بستين عاماً على تشريد 

فبعد تھنئة الكيان  . الشعب الفلسطيني، ومن ثم تستقبلھم أنظمة القُطريات العربية
مرة ثانية، . ، قام جورج بوش بزياة السعودية ومصر2008باحت"ل فلسطين عام 

  إنكار وجود ع"قة بين ا�قتصاد والسياسة ھنا؟ ھل يمكن
  

فأداء . إن الكيان دولة رأسمالية معولمة بامتياز، حتى على الصعيد الداخلي
الفرد ا�نتاجي مسالة ھامة، وتزداد أھمية كلما كان العائد على ھذا اLداء ا�نتاجي 

وھذه أمور من  .متأخراً عن عائد العمل، مما يحقق قيمة زائدة عالية لرأس المال
صلب الرأسمالية، وھي من نتائج تبني الخصخصة والسياسة النيوليبرالية التي تقلل 

وأكثر . واجبات الدولة و& سيما الدعم المقدم للفقراء، وتقليل الضرائب على اLغنياء
  . من ذلك في حقبة العولمة

لي الفعلي لقد نما الناتج المحلي ا�جمالي بقرابة ضعف الناتج المحلي ا�جما
للفرد الواحد، وھذا يفتح على مسألة ھامة وھي تزايد التفارق الطبقي في المجتمع 

مما يوجب دفع التحليل باتجاه المسالة الطبقية & سيما في دولة كانت تقول . نفسه
لكل مواطن أنت متساوي مع رئيس الوزراء وبالتالي أنت جندي، في حين ھي تتبع 

  .ي الفقراء من حساباتھاسياسات نيو لبرالية تستثن
  

، وإن تخللت 1991& يخفى أن الكيان شھد ازدھاراً اقتصادياً منذ مؤتمر مدريد 
لقد أدى تدفق ا�ستثمار اLجنبي المباشر إلى زيادة . ذلك بعض السنوات متدنية النمو

كانت نسبة . في التشغيل، حيث سجلت البطالة أدنى مستوياتھا منذ عقد من الزمن
، 2006بالمئة عام  7,8، وھبطت إلى 2004بالمئة عام  10,7عن العمل العاطلين

  . 2007بالمئة عام  7,4لتصل إلى 
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، وھو رقم أقل من عدد العمال  2006ألفاً عام  240كان  عدد العاطلين عن العمل 

ھذا دون أن نأخذ با�عتبار أن العمال .  اLجانب المستخدمين في اقتصاد الكيان
نسبة عالية منھم، ھم من أجل الشغل في القطاعات المتقدمة تقنياً،  المستجلبين، أو

بمعنى أن القيمة الزائدة المبزولة من شغلھم أعلى بكثير مما قد ُيبزل من تشغيل 
عمال إسرائيليين عاديين، غير مھرة أو أنصاف مھرة، وھم غالبية العاطلين عن 

عمال اLكثر أربحية حتى لو ھذه سمة من سمات العولمة، بمعنى، تشغيل ال. العمل
  .كانوا غير محليين

 2007يدعم تفسيرنا ذلك النمو المتصاعد للتصدير الصناعي حيث نمى سنة 
مليارد دو&ر وبلغت حصته من إجمالي المبيعات  35وبلغ حوالي % 16.9بنسبة 

وھذا دليل . 1997بالمئة عام  28، بعد أن كانت 2007بالمئة عام  44الصناعية 
تجدر ا�شارة ھنا، أن . عة ا�نتاج الصناعي وقدرته على المنافسة الدوليةعلى نجا

ھذه القفزة تحققت بعد قرابة عقدين من الزمن على طفرة ا�ستثمار اLجنبي 
  .ا�جمالي، وھي فترة كافية �عادة تشكيل البنية الصناعية وتوجيھھا وجھة جديدة

ضمن أرقام التصدير & تتوفر بيانات عن حصة صناعة الس"ح، ھل ھي 
فقد وصلت مبيعات الكيان من الصناعات العسكرية ! "المذكورة أم ھي قطاع مغطى

وھي تبيع بشكل اساسي للشرق اLقصى . مليارد دو&ر 5,3ما قيمته  2007لعام 
  )2008- 2-24القدس . (وخاصة الھند

تزايد، ومما يبين الطبيعة المتقدمة للصناعات ا�سرائيلية ان حجم صادراتھا ي  
وحصة المبيعات التصديرية تتزايد، في حين تتناقص نسبياً  حصة الصناعات 

، أي منذ أن بدأت الصناعات المتقدمة في 2000التقليدية التي بدأ تراجعھا منذ عام 
  .الصعود الملموس

) & يشمل الماس(تفيد معطيات دائرة ا�حصاءات المركزية بأن التصدير الصناعي 
مليارد دو&ر، أما التصدير الزراعي فقد ارتفع  35حوالي  إلى 2007وصل عام 

مليارد  11مليارد دو&ر أما تصدير الماس فقد كان  1.3وبلغ حجمه % 31بنسبة 
  2006مليارد دو&ر عام  9.4ذلك مقارنة مع دو&ر و

  
على ان ھناك عام"ً آخر أثر في ھذا المستوى، وھو ا�نتفاضة الثانية التي لم يكن 

ا نتيجة لمقاطعة فلسطينية لمنتجات ا�حت"ل حيث قضت سلطة الحكم الذاتي تأثيرھ
على المقاطعة، بل نظراً لتراجع القدرة ا�ستھ"كية  1993بمجرد مجيئھا 

وأھمية ھذا & تعود لdرقام الحسابية المجردة، و& تعني حصول تنمية . الفلسطينية
تأثير ھذا اLمر على قطاعات  كبدائل للواردات فلسطينياً، بقدر ما تعني كذلك

وھو . اجتماعية في الكيان اي على الشريحة الراسمالية التقليدية التي يتضائل سوقھا
أمر يشجع نتنياھو، والحكومة الحالية،  على ا�معان في السياسة النيولبرالية الجديدة 

لصالح التي ُتخرج مزيداً من الشرائح ا�جتماعية من دائرة ا�نتاج وتقلص دخلھا 
ھذا مؤشر على . اصحاب الصناعات المتقدمة، الذين ليسوا كلياً إسرائيليين 

  .ا�نخراط ا�سرائيلي في العولمة
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قد يكون القطاع السياحي مؤشراً آخر على ع"قة الكيان بالنظام العالمي، بالمركز 

د وصل عد. تحديداً، من جھة وعلى كون قطاع السياحة قطاعاً كولونيالياً بامتياز
مليون عام  1,6مليون سائحاً بعد أن كان  2,1إلى  2007السياح الى الكيان عام 

وھذا تأكيد على دور السلطة . 2006، وھي زيادة ھائلة رغم حرب عام 2006
وھذا دليل آخر على تأثير . السياسية في إقناع العالم بأن المنطقة آمنة وھادئة

  .السياسي على ا�قتصاد
بالمئة من الدول  8بالمئة أميركيين، و  32سياح أوروبيين، و بالمئة من ال 57كان 

 ا&سيوية، وھذا مقارب لنسب المباد&ت ا�سرائيلية مع ھذه اLطراف، حيث بلغت
بليون  64,6مبلغ  2007قيمة واردات البضائع والخدمات ا�جمالية للكيان عام 

من الدول % 19أمريكية، % 17  من مصادر أوروبية،% 46دو&ر كان منھا 
تم في العام نفسه تصدير بضائع . المتبقية من دول مختلفة% 18اwسيوية ونسبة 
إلى أمريكا، % 34إلى أوروبا، % 42 منھا  بليون دو&ر، 67.3وخدمات بقيمة 

  . المتبقية إلى دول أخرى % 9إلى آسيا ونسبة % 15
  

بليون  3من  يحقق ھذا القطاع، السياحي، دخ" بالعملة الصعبة يصل إلى أكثر
لكن القيمة . وھو المبلغ الذي يرتق الفجوة بين الواردات والصادراتدو&ر، 

  . بالمئة 85المضافة التي يوفرھا بالعملة الصعبة تصل إلى 
تجدر ا�شارة إلى أن معظم المناطق السياحية اLثرية موجودة في الضفة الغربية 

ي، بمعنى أن ما تحققه من دخل ھو المحتلة، وعليه، فإن السياحة ذات طابع كولونيال
  .  على حساب طرف آخر

ھذا ا�زدھار السياحي ھو مثابة إشھار للكيان  ليكون القاعدة الخدماتية للمنطقة في 
حالة تسوية اشمل، وبالتالي ھذا لن يضرب فقط دور لبنان، بل يجعل الوطن العربي 

  !!.ھيمن في المنطقةتابع خدماتياً �سرائيل، مما يعطي ملمحاً ل�ندماج الم
  

ستثمارات اLجنبية لم تتأثر كذلك، �ليس النمو وحده الذي لم يتاثر بالحرب، ولكن ا
 2007ففي حين كان صافي ا�ستثمار عام . بل إن ھذه ھي سبب عدم تأثر النمو

مليارد  6قد وصل   2006مليارد دو&ر، كان في عام الحرب، أي  3,1ھو 
اد العملة ا�سرائيلية كعملة عالمية، وھو امر حتى ومرة اخرى حول اعتم. دو&ر

اwن فخراً & واقعياً ومقصود به استقطاب ثقة دول المنطقة باقتصادھا ومن ثم 
دورھا، فإن قوة اقتصاد الكيان ناتجة عن تدفق ا�ستثمارات إلية & كأموال فقط بل 

للشركات الدولية كمشاريع وتقنيات، أي تحويل الكيان إلى منطقة حرة استثمارياً 
فبدون الدعم . في المنطقة &ستعمارھا" إقتصادياً وتقنياً "�قامة كيان أجنبي 

وا�ستثمار اLجنبي، تھبط معد&ت النمو، و& يعود ھناك ما يسمح بزعم أن ھذه 
ومن ھنا، على العرب الحذر بأن المركز الراسمالي . العملة بالقوة التي تبدو فيھا

اطھم به ليصبح جزئياً عبر ارتباطھم بالكيان أي استدارة لتتبيع العالمي، يحول ارتب
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تبعية كتقسيم /الوطن العربي للكيان الذي يندمج فيه بشكل مھيمن عبر معادلة ھمينة
  .عمل دائم برضى الطرفين الرسميين الموجب والسالب

ل ولكن، لماذا يحصل ھذا وذاك؟ اي لماذا & تستثمر  اLنظمة العربية ولماذا &  xُتفع
السوق العربية المشتركة، التي مجرد تفعيلھا يقلب المعادلة المعادية راساً على 
عقب، ويعيد حقائق اLمور إلى الواجھة، بمعنى أن تطوراً عربياً على اساس قومي 
ھو اLساس، وبأن الدولة القطرية العربية ھي التي تحقق للكيان ھذا الدور، أن 

  . ء الدولة القطرية لبقاء نفوذھماالكيان والمركز معنيين ببقا
إن قرار المركز تفعيل الدور ا�قتصادي للكيان ليس تضحية راسمالية بمصالح 
المركز، فھذه ليست لغة راس المال و& منطقه وفلسفته، بل ھو قرار تمكين الكيان 

  :من الجمع بين دورين
  القوة العسكرية للسيطرة على المنطقة •
 .نة على المنطقةوالقوة ا�قتصادية للھيم •

توليد ضامنھما على المدى البعيد، اي الھيمنة الثقافية،أي " ُيؤمل"وعن ھذين 
  . استدخال الھزيمة

وإذا كان المركز يفضل دور الكيان عسكرياً في المنطقة، إ& إذا اضطر للعدوان 
، فھو كذلك يفضل الھيمنة ا�قتصادية من الكيان حين يندمج )حالة العراق(المباشر 

محيط وحقيقة اLمر أن /ندماجاً مھيمناً بحيث تبدو المنطقة صورة متكاملة لمركز ا
السيطرة والھيمنة الصھيونية ھما امتداد للسيطرة والھيمنة من المركز، ھي استطالة 

  .لdولى وليست انفصا& عنھا او منافساً لھا
ول ضعيفة ا�ستثمار خارج الب"د جزء من انفتاح العولمة، لكنه خطير على الد

في حالة الكيان، فإن ما تستثمره في الخارج، يحل محله . القدرة ا�قتصادية
  .ا�ستثمار اLجنبي، يعوضه، ويسمح له بغزو الخارج

، بعد 5مليارد دو&ر 18.1وقد بلغت ا�ستثمارات ا�سرائيلية خارج الب"د ما قيمتة 
مليارد  29.7بقيمة ، و2005مليارد دو&ر خ"ل العام  13.2ارتفاعھا بقيمة 

في المقابل كانت ا�ستثمارات اLجنبية داخل الكيان بقيمة . 2006دو&ر عام 
ذه بلغت ھ ذإ 2006مليارد دو&ر بعد أن ضربت رقما قياسيا عام  14.8

مليارد دو&ر  14.2، منھا مبلغ 2006مليارد دو&ر عام  25.8ا�ستثمارات قيمة 
د دو&ر إستثمارات بأوراق نقدية وأسھم مليار 5إستثمارات مباشرة وحوالي 

كبيرة با�تجاھين إلى الكيان دخو&  2006أرقام عام . 6شركات إسرائيلية متداولة
ومنه خروجاُ وإن كان الخروج اعلى، فھل يعني فارق الخروج ھروب راس المال؟ 
اً أم يعني ھروباً مؤقتاً؟ وھل يسھل تسمية راس المال المتجه إلى الخارج إسرائيلي

نقياً، أم ان الكيان أصبح نموذج عولمة اقتصادية، شركة عولمية مقامة في فلسطين 
  و& الخارج منھا خسارة لھا؟) لھا(المحتلة، ف" الداخل إليھا ھو ملكاً 
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وھو ما نوقش في . إلى جانب ا�ستثمار اLجنبي، يوجد دور خاص للدعم اLميركي
مني ا�شارة إلى أن أھمية المساعدات ، ولكن تھ)القسم الثاني، البحث الثالث(

. اLميركية تتجلى في حجمھا ومدى تاثيرھا على الثقة العالمية با�قتصاد ا�سرائيلي
مليار سنوياً،  2,6مليارد سنوياً بعد أن كانت  3فھي تبلغ للسنوات العشر المقبلة 

  .ھاوھذا محط ثقة با�قتصاد ا�سرائيلي مما يغري المستثمرين بالقدوم إلي
  

. & يختلف إثنان على أن ا�قتصاد اLميركي ھو اقتصاد الم"ذ اLخير للعالم
فاLزمة الحالية في الو&يات المتحدة، . وھو ب" شك م"ذاً أخيراً �قتصاد الكيان

والتي إذا ما تحولت إلى أزمة عميقة، وھو أمر لم ُيحسم بعد، ستؤثر على الكيان 
من ھذه %) 34(حدة مستورد أساسي لمنتجاته على اLقل Lن الو&يات المت

  . الصادرات
مليارد  15.5إلى الو&يات المتحدة   2005بلغت صادرات الكيان عام 

 9.0(مليارد دو&ر  12.3وإلى ا�تحاد اLوروبي  ) باستثناء الماس 7.5(دو&ر 
 مليارد باستثناء 4.0(مليارد دو&ر  7.7وإلى بلدان آسيوية ) باستثناء الماس

باستثناء الماس 6.2(مليارد دو&ر  7.3، وإلى بلدان أخرى )الماس
7

 (  
فضعف القدرة ا�ستھ"كية &قتصاد الم"ذ ا�ستھ"كي اLخير & بد أن يؤثر 

وقد تبدى ذلك في تراجع . 2003على اقتصاد الكيان رغم أدائه العالي منذ عام 
ت إلى الو&يات المتحدة فحجم الصادرا. 2008قطاع التصدير خ"ل العام الجاري 

عاٍل، و& سيما الماس، وھذا بالطبع أمر حساس حينما تتثاقل عربة ا�ستھ"ك 
  .اLميركي
  

  ھل يساھم العرب ثانية في بناء الكيان؟
ستانلي فيشر، محافظ فلم ُيداري . إلى الصورة" س"م راس المال"ھنا يعود 
ى أمله بأن أھم آليات تمكين ا�سرائيلي الدول العربية حيث ابد البنك المركزي

ومرة أخرى، . اقتصاد الكيان من مواصلة النمو انفتاح أسواق البلدان العربية أمامه

)2008ايار (ينعقد مؤتمر بيت لحم اليوم 
8

ليجلب للكيان استثمارات وُشراة عرباً،  
لى & م"مح لھا ع" دولة فلسطينية"ماذا مقابل ذلك؟ وعوداً سرابية من بوش بإھدائنا 

ھدف بوش أن & يغادر قبل أن ينخZ العرب مطبعين مع الكيان، ولذا يبيعنا . اLرض
ومن الذي يرتب مؤتمر بيت !!!. وھم دولة لن تتحقق، بينما يتحقق كثيراً من التطبيع

& بد أن ھؤ&ء & يريدون دولة، بل يكتفون بحكٍم . لحم، رجا&ت سلطة الحكم الذاتي
  . ذاتي

ق توقع ستالني فيشر ھذا، مع زيارات بيرس وتسيفي كيف يتراف! عجيب
وانعقاد المنتدى ا�قتصادي ) معظمھا(لفني إلى الدوحة ومشاركة الدول العربية 

، "كلية دراسات مواجھة لما يسمونه ا�رھاب"العالمي في شرم الشيخ، الذي أصبح 
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مة وھجوم كيف يترافق كل ھذا مع محاولة السلطة اللبنانية فتح معركة مع المقاو
. الو&يات المتحدة على المقاومة بشكل مفتوح ومفضوح؟ ھذا ھو ا�قتصاد السياسي

ف" بد من تدمير المقاومة، كي & يوجد من يعيق السيدة ليفني كي ُتنقZل الخطى 
  .بسھولة بين آبار نفط العرب

اLزمة في :"تأخذ أھميتھا القصوى في عالم يضج ب . ھي إذن فوائض النفط
، فدول المركز تنتج محفوزة بقانون فوضى ا�نتاج 1973منذ " العرضجانب 

الرأسمالي، ودول أخرى تدخل الساحة بنفس القانون الصين والھند والبرازيل على 
اLقل، لكن الُشراة يقلون، فالسيولة المالية زئبقية تنزاح ھذه الفترة إلى ب"د العرب، 

طريق وصولھا إلى شراء  وفي. بعض العرب، قطريات، حكومات القطريات
  !المنتجات الصھيونية، حجارة المقاومة، ف" بد من سحقھا

لكن المقاومة العراقية، التي حمت سوريا من ا�حت"ل، تحمي المقاومة 
فانغراز عج"ت الجيش اLميركي في العراق & تسمح له بھجوم . اللبنانية تبادلياً 

فالدوحة التي استضافت لفني  يلة وليلة،على حزب _، لذا، ويا للطرافة، ھي ألف ل
وفد حزب D ووفد حكومة السنيورة للتفاوض  2008وبيرس، تستضيف في ايار 

  !!إذا لم تكن التصفية ممكنة فليكن التدجين. بعد أن فشلت تصفية المقاومة
آذار اللبناني  14& بد من التأكيد فوق اللزوم على أن استغاثة فريق 

والكيان للھجوم على المقاومة وإنقاذ ھذا الفريق، كانت استغاثة في  بالو&يات المتحدة
لقد أتت لحظة من الدھر : إن ا�ستنتاج الرئيسي في ھذا الصدد ھو. واد من الفراغ

عجز العم$ق ا+ميركي ومعه الكيان الصھيوني عن إنقاذ عم$ئھم، عن التدخل في 
ھذا ھو التطور ا+برز، وھذه وعليه، . لم نشھد ھذه الصورة من قبل! قطر صغير

  . م$مح وجه المستقبل
وما "كما أنه . ليس ستانلي فيشر بشاعر، فھو غول راسمالي حاذق ب" شك

فھو يرى أن فرص توسيع الع"قات " مع ا�عتذار لzية الكريمة -ينطق عن الھوى
تحقيق الس"م على المسار  التجارية مع بلدان عربية أمراً ممكناً في حال تم

  . الفلسطيني
في ھذه السنة الحاسمة يريد أن يضمن . الرئيس اLميركي" ثعلبة"ھنا تتضح 

دولة " باكذوبة"فكان & بد من التمسك ". السياسية"اقتصاد الكيان قبل وفاته 
لفلسطينيين، على أن يتم خ"ل الحديث عن ھذه الدولة، تطبيع اقتصادي عربي مع 

باء إذا حل & يرحل،أو من الصعب ترحيله، ولكن الكيان، فيتم التطبيع، والتطبيع و
لذا يصر بوش على التطبيع كحضور عملي على اLرض، ! الدولة راحلة بطبيعتھا

وسيناور الرئيس اLميركي . إلى جانب الحديث عن الدولة، التي ھي في الھواء
لكسب أصوات العرب والمسلمين في أميركا للجمھورين محافظاً على توھيمھم 

، وبعدھا 2008فلسطينية إلى أن تنزاح ا�نتخابات في نوفمبر " دولة" بتحقيق
  .ليضرب الناخبين راسم في الصخر

. لكن ھذه الدول العربية ليست مجرد قطب سالب تماماً، فقد تعلمت الدرس

فمنذ سبعينات القرن الماضي تتحدث عن استيراد التكنولوجيا ا�سرائيلية
9

وھذا ما   
                                                

  



 20

الدول سوف تتذرع بشراء المنتجات التكنولوجية ا�سرائيلية يطمئن فيشر بأن ھذه 
لتبرير دعمھا للكيان، وكأنه & يوجد في العالم سوى الصناعات الصھيونية، ومتى؟ 

" اLندماج المھيمن"ھذا ما أسميته  !حين يشكو العالم من اLزمة في جانب العرض
  .نةفالكمبرادور يستدعي ھذه الھيم. للكيان في الوطن العربي

  
علينا التذكر أن تبادل إسرائيل مع اLردن ومصر ارتفع بشكل ملحوظ عام 

إلى جانب ميل السعودية لصالح الكيان في . رغم عدوان الكيان على لبنان 2007
قطريات ضخ النفط "ھذا يعني قوة احتمال انفتاح خليجي . تلك الحرب ولو معنوياً 

. مقاطعة العربية ولمناھضة التطبيععلى الكيان، وھو أمر مناقض لل" وليس إنتاجه
مما قد يعني تفاع"ت استقطابية على الصعيد العربي الشعبي كرد فعل على الدول 

  .التي تنفتح على إسرائيل
  
  

  ھوامش المقدمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يا شباب، & يمكن اعتباركم أمة Lنكم :" في رفضه للصھيونية قال لينين للبوند  -1

؟ إحتلوا .....فماذا فعل البوند والصھاينة." .  خصكم& تعيشون على بقعة أرض ت
  .فلسطين

2- The Central Bureau of Statistics: Israeli total exports 
2000-2005, 27/11/06. 

بعد ستين عاماً من قدرة الكيان على لعب دور شرطي المنطقة، أثبتت أحداث   -3\
ة اLميركية وصلتا إلى درجة ، أن الكيان وحتى ا�مبريالي2008لبنان في ايار 

التردد في لعب دور الشرطي تحسباً للخسائر التي ستلحق بجيوشھما إذا ما تدخ" 
ھذا متغير سياسي حاسم لم يكن ليتحقق لو& . �2008نقاذ عم"ئھما في لبنان ايار 

  .المقاومة
مليارد دو&ر استثمارات بشركات إنتاجية أجنبية عن طريق  12منھا حوالي  -4

 ا�ستثمار المباشر وا�ستثمار في اLوراق النقدية المتداولة
  .مكتب ا�حصاء المركزي، بنك إسرائيل ووزارة المالية -5
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6- The Central Bureau of Statistics: Israeli total exports 
2000-2005, 27/11/06. 

 
أنظر مقالة عادل سمارة في التشرة اٌلكترونية       -7

KANAANONLINE.ORG  1540رقم .  
 . 1978أنظر عادل سمارة، النضال الموحد في مواجھة دولة التسوية،  -8
 

 
  

 
  

  
  
 

في فترة اLنتداب اللسطينية التطورات الديمغرافية وا�قتصادية  -1
 البريطاني

  
  )رام D- للجامعة المفتوحةا�قتصاد الفلسطيني مساق ل 2008ورقة صيغت (

  خلفية تاريخية  
  

وحتى انتھاء الحرب العالمي�ة اLول�ى ظل�ت فلس�طين كمعظ�م  1516منذ عام   
ال��وطن العرب��ي ج��زءاً م��ن ا�مبراطوري��ة العثماني��ة، حي��ث خض��عت كس��ائر أنح��اء 

. 10ا&مبراطورية لعملية طويلة وبطيئة من ا&نخ�راط ف�ي النظ�ام الراس�مالي الع�المي
و& ص�حراء ما يھمنا في ھذا الس�ياق ھ�و توض�يح أن فلس�طين ل�م تك�ن أرض�اً خراب�اً 

حينما بدأ ا&ستيطان اليھودي فيھا منذ ستينات القرن التاسع عشر، كما زع�م ك�ل م�ن 
اLوروبي���ين الغ���ربيين عام���ة والبريط���انيين والمس���توطنين اليھ���ود خاص���ة لتبري���ر 

  . 11ا&ستيطان فيھا وطرد سكانھا
ف��ي أعق��اب ص��دور ق��انون اLراض��ي العثم��اني، خ��"ل خمس��ينات وس��تينات الق��رن " 
سع عشر، زادت صادرات فلس�طين إل�ى الس�وق الع�المي محقق�ة فائض�اً نس�بياً ف�ي التا

تبادلھا الداخلي مع ا&قطار العربي�ة المج�اورة مث�ل مص�ر ولبن�ان وزي�ادة الص�ادرات 
، 1875وبع��د ع��ام ... إل��ى الخ��ارج ال��ى بريطاني��ا وروس��يا والنمس��ا وألماني��ا وفرنس��ا

  L "12وروبية على نطاق واسعإزداد تصدير برتقال يافا إلى  ھذه الدول ا
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ات الق�رن التاس�ع عش�ر ب�المعنى السياس�ي ج�زءاً م�ن ظلت فلسطين حتى نھاي�  
ا&مبراطوري��ة العثماني��ة، بينم��ا ھ��ي بالوض��ع الجغراف��ي والق��ومي ج��زء م��ن ال��وطن 

ك��ان التح��دي الرئيس��ي ف��ي تل��ك الفت��رة ھ��و التوس��ع ا&س��تعماري اLوروب��ي . العرب��ي
  :ذي اتخذ مظھرينباتجاه الوطن العربي وال

  المظھر ا&قتصادي، 
  . والمظھر العسكري

وLن فلسطين ومجمل الوطن العربي لم يكون�ا كيان�ات مس�تقلة، ف�إن م�ا يھمن�ا   
بمعن�ى انخ�راط فلس�طين كج�زء م�ن العثماني�ة . ھو المستوى ا&قتص�ادي ا�شارة إليه

ى تل��ك الفت��رة، اي حت��. ف��ي النظ��ام الرأس��مالي الع��المي بقي��ادة أوروب��ا الغربي��ة تحدي��داً 
نھايات القرن التاس�ع عش�ر، كان�ت العثماني�ة تق�اوم ا&نخ�راط ا&قتص�ادي ف�ي النظ�ام 
العالمي، ولكنھا لم تفلح Lن السبق ا&قتصادي اLوروبي لھا أرغمھا عل�ى ا&س�تيراد 

ول�ذا، . من أوروبا وخاصة استيراد ا&سلحة، وھو ما ترتب عليه الخضوع للمديوني�ة
  .راط التدريجي أو المنضبطاعتمدت ا&نخ

كشف ھذا ا&نخراط ان فلسطين لم تكن صحراء، بل كانت ف�ي طليع�ة أج�زاء   
  :العثمانية التي لديھا ما تنتجه وما تبيعه

وقد ساھمت فلسطين بما لديھا م�ن ف�ائض زراع�ي ف�ي تم�وين البل�دان المج�اورة، "...
  "13لتجاري لسوريا كلھاكما ساھمت بفائض التصدير إلى أوروبا في تعادل الميزان ا

وكان من نتائج انخراط فلسطين في النظام الع�المي عب�ر التص�دير وا&س�تيراد تبل�ور 
طبقة تجارية فيھا، وتبلور ملكيات زراعية كبيرة كذلك ھي نواة كبار م"ك اLرض، 
وھم��ا ش��ريحتين اجتم��اعيتين، س��يكون لھم��ا ش��أن ف��ي الق��رن العش��رين ف��ي ا&قتص��اد 

  .الفلسطيني
  

  
  
 اني��بريطا(اLساس��ية  اLوروبي��ةت المش��اورات والتف��اوض ب��ين ال��دول ا�س��تعمارية أد

خ"ل الحرب العالمية اLولى إلى إعادة إقتسام العالم فيما ) وفرنسا وروسيا القيصرية
، حيث عقدوا اتفاقاً حم�ل 1916ذلك في أيار عام  تم.بينھا، ومنه كان الوطن العربي

ُح�ددت بموجب�ه ) بيكو-سايكس(زير خارجية فرنسا ر خارجية بريطانيا ووإسمي وزي
مع عدد م�ن اLمي�ال إل�ى ال�داخل عل�ى ض�فتي  -استانبول-حصة روسيا بالقسطنطينية

تقريب��اً كام��ل الو&ي��ات اLرب��ع  وبقع��ة كبي��رة م��ن ش��رق اLناض��ول تض��م البس��فور
ر م�ن س�ورية لنفس�ھا القس�م اLكب� التركي�ة وغنم�ت فرنس�ا-ح�دود الروس�يةالمجاورة لل

أّم�ا بريطاني�ا . منطق�ة الموص�ل ف�ي الع�راقطبيعية مع ج�زء كبي�ر م�ن اLناض�ول وال
ة وجمي��ع ى الع��راق حي��ث التھم��ت بغ��داد والبص��رالجنوبي��ة وص��و&ً إل�� ريافغنم��ت س��و

أم�ا المنطق�ة المقتطع�ة . المنطقة الممتدة بين الخليج العربي والمنطقة المعط�اة لفرنس�ا
ق�رر إخض�اعھا �دارة دولي�ة ي�تم ا�تف�اق فقد ت نمن جنوب سوربا وعرفت ب فلسطي

تف�اق ن�ص عل�ى م�نح بريطاني�ا إ& أن ا&. ل الث"ث�ةعلى مصيرھا بالتش�اور ب�ين ال�دو

                                                
  



 23

مينائي حيفا وعكا وعلى ان يكون مينائي حيفا وا&سكندرونة مينائين حرين في وج�ه 
  . 14كل من فرنسا وبريطانيا

بيك��و كان��ت ق��د تس��لمت -بھ��ذا المعن��ى، ف��إن بريطاني��ا بموج��ب اتف��اق س��ايكس  
استعمار فلسطين، وھو اLمر الذي  سمح لھا بأن تش�رع ف�ي عق�د ص�فقة سياس�ية م�ع 

ل�ذلك، م�ا أن احتل�ت الجي�وش البريطاني�ة فلس�طين ع�ام . المنظمة الصھيونية العالمي�ة
. ، حتى ابتھجت المنظمة الصھيونية العالمي�ة، ممثل�ة بزعيمھ�ا ح�اييم واي�زمن1917
 حمل إسم  وزير خارجيتھ�ا آن�ذاك الل�ورد وعداً  ة بريطانياكومفقد أصدرت ح وعليه،

، وجھ��ه إل��ى الب��ارون 1917) ن��وفمبر(تش��رين الث��اني  2بلف��ور ف��ي  آرث��ور ج��يمس 
  : روتشيلد وجاء فيه

 إن حكوم�ة ج"ل�ة الملك�ة تنظ�ر بع�ين ا�رتي�اح إل�ى إقام�ة وط�ن ق�ومي ف�ي فلس��طين"
ول�يكن معلوم�اً أن�ه . لوغ ھذه الغاي�ةھا لتسھيل بللشعب اليھودي وستبذل أطيب مساعي

لن تتخذ إجراءات يكون من شأنھا أن تلحق الضرر بالحقوق المدني�ة الت�ي تتمت�ع بھ�ا 
الطوائف غير اليھودية الموجودة في فلسطين أو ب�الحقوق الت�ي يتمت�ع اليھ�ود ف�ي أي 

  " 15بلد آخر أو بالمركز السياسي الذي حصلوا عليه
عاملت مع عرب فلسطين كطوائف ديني�ة، ول�يس ن"حظ أن حكومة بريطانيا ت  

ا اسمت اليھ�ود ب كجزء من اLمة العربية، بينمكشعب له حقوقه القومية والسياسية و
ب���ت عل���ى ھ���ذا الموق���ف م���ن الع���رب حقيق���ة أن بريطاني���ا دأوال". الش���عب اليھ���ودي"

 الفلسطينيين، Lنه ينسجم مع إنكار الحركة الصھيونية لوجود ش�عب فلس�طيني، وإنم�ا
  .مجموعات من البدو والف"حين الذين ليس لھم رابط قومي

تحمس��ين إل��ى أح��د الم 1915زمن مطل��ع ع��ام ف��ي رس��الة بع��ث بھ��ا ح��اييم واي��  
  :يقول"  مانشستر جارديان"جريدة  سكوت محرر. ب.ستعماري  سللتوسع ا�

ريط�اني، وف�ي حال�ة تش�جيع بريطاني�ا بة النف�وذ الرفي حال�ة وق�وع فلس�طين ف�ي دائ�" 
فسنس��تطيع خ��"ل عش��رين أو ث"ث��ين س��نة أن ننق��ل ملي��ون ...تيطان اليھ��ود ھن��اكاس��

يھ��ودي أو أكث��ر إليھ��ا وھ��ؤ&ء س��يطورون ال��ب"د ويش��كلون حارس��اً فع��ا&ً يحم��ي قن��اة 
  "16السويس
فمقاب�ل . لمتبادلة بين الطرفينيلخص ھذا المقتطف بوضوح ع"قة المصلحة ا  
يم اليھود دولة تخ�دم ، سيقنستيطان في فلسطيبريطانيا للمستوطنين اليھود با& تسھيل

د، فھذا أما ھل طور المستوطنون الب". وھذا ما حصل. صالح بريطانيا في المنطقةم
ھ�ذا إذا ك�ان المس�تعمرون البريط�انيون يقص�دون حق�اً تط�وير  .هكان عكس ما زعمو

  . حه &حقاً ب الفلسطيني، وھو اLمر الذي سنوضاقتصاد الشع
  

  
  ، ا�ستيطان واستم$ك ا+رضرات الديمغرافيةالتطو  2.  2 
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نب��دأ ب��التطورات الديمغرافي��ة Lن العام��ل البش��ري ھ��و ال��ذي ين��تج الخي��رات   
البريطاني لھجرات اليھود إلى فلس�طين ) ا&ستعمار(أما تسھيل ا�نتداب . ا�قتصادية

ن ھن��ا وم��. ليحتج��ز تط��ور ا�قتص��ادفج��اء ليأخ��ذ م��ن الفلس��طينيين الحي��xز الجغراف��ي و
  .يا&ستيطانا&ستعمارضافية للعامل الديمغرافي في حا&ت اLھمية ا�تبرز 

إن : "، م��ن ميث��اق عص��بة اLم��م عل��ى6رة ق��ن��ص البن��د الث��اني والعش��رون، الف  
أن تس�ھل الھج�رة اليھودي�ة ) قصود إدارة ا&نتداب البريط�انيمال(على إدارة فلسطين 

الوكال�ة اليھودي�ة المش�ار إليھ�ا ف�ي الفق�رة في أحوال  مناسبة وأن تشجع بالتعاون م�ع 
استقرار اليھود المت�راص عل�ى اLرض ومنھ�ا اLرض الت�ي & ُيحت�اج  اليھ�ا  الرابعة

  " . 17للمقاصد العامة من أراضي الحكومة واLراضي البور
، قانون�ا للھج��رة اليھودي��ة 1920أص�درت س��لطات ا�ح�ت"ل البريط��اني س��نة   

ش�كلت ھ�ذه الفق�رة وقد .مھاجر سنويا 16,500بدخول إلى فلسطين  سمحت بموجبه 
فف�ي  .المرتكز والمبرر ل"حت"ل البريط�اني لت�دفق المس�توطنين اليھ�ود إل�ى فلس�طين

، أل��ف مھ��اجر يھ��ودي جدي��د 37ن دخ��ل إل��ى فلس��طي، 1923-1919الفت��رة م��ا ب��ين 
ھم م�ن بولوني�ا، وق�د حص�لت ھ�ذه الموج�ة عل�ى تأھي�ل زراع�ي قب�ل مجيئھ�ا إل�ى أغلب

  . "18لسطينف
يھ�ودي  35,000 ستعمارية البريطانية، تدفقمحمياً ومحفوزاً بالتسھي"ت ا&  

، و 1931-1924م����ا ب����ين  82,000 ، و1923-1919إل����ى فلس����طين م����ا ب����ين 
  .193819-1932ما بين  217,000

ي، الھجرة اليھودية إلى فلسطين بتطورات النظام الرأسمالي العالمكما تأثرت   
، وتض�اعف 1929ة لع�ام ين خ�"ل اLزم�ة ا&قتص�ادية الدوري�فقد زاد عدد المھاجر

ھ��اجر ال��ى فلس��طين  1932فف��ي ع��ام . 1933عن��دما ص��عد  الن��ازيون إل��ى الس��لطة 
 40000ھ�اجر  1934الف يھودي وع�ام  30ھاجر  1933يھودي، وعام  9000

  .يھودي 61000ھاجر  1935يھودي وعام 
يھ�ود ف�ي فلس�طين، حي�ث ك�ان ي ذل�ك التزاي�د المتس�ارع للليوضح الجدول التا  

مؤشراً على وجود مخطط مرسوم ويجرب تنفيذه ليحل اليھود ديمغرافياً مح�ل س�كان 
  .الب"د اLصليين، العرب

  
  في فلسطينالمتسارع الديمغرافي  النمو) 1(لوحة 

  لى امتداد فترة ا&نتدابع
  

  20اليھود في فلسطين      السنة
1922 83,790 

1931        174,606  
1944        553,600  

                                                
  
  

 
 



 25

1945        579,227  
1946        608,225  

  
نس�مة،  794658ھ�و  1937كان ع�دد الع�رب الفلس�طينيين ع�ام  وبالمقابل،

  . نسمة 1,200,000ھو  1945وأصبح عددھم عام 
ن"حظ أنه رغم نسبة التزايد الطبيعي للشعب الفلسطيني العالي�ة كون�ه مجتم�ع 

م��ن المجم��وع الع��ام % 12,5زراع��ي، فق��د ارتفع��ت نس��بة اليھ��ود ف��ي فلس��طين م��ن 
وLن . ، وذل��ك ف��ي جي��ل واح��د تقريب��اً 1946ع��ام % 50إل��ى 1922للس��كان ع��ام 

ا&س���تعمار البريط���اني ل���م يك���ن محاي���داً، فإن���ه مقاب���ل ت���دفق المھ���اجرين اليھ���ود إل���ى 
سياس�ات ا&ح�ت"ل البريط�اني و& س�يما تس�ريب اLرض إل�ى اليھ�ود،  فإنفلسطين،  

فق�د أدى بي�ع عائل�ة سرس�ق البيروتي�ة . من اLرضقادت إلى تشريد الف"حين العرب 
  .21من الف"حين العرب 8730ريد شدونم للمستوطنين اليھود إلى تألف  240

لق��د تمك��ن اليھ��ود م��ن ش��راء أراض ف��ي فلس��طين عب��ر التس��ھي"ت البريطاني��ة اساس��اً 
  .  حيث كان ا&نتداب مشرفاً على أم"ك الغائبين

% 75,4دونم�اً  22781,192لوا عل�ى كان اليھود قد حص 1922حتى عام   
ف��ي محلي��ين وعرب��اً يملك��ون أراض��ي م��"ك كب��ار % 20,4منھ��ا أم��"ك غ��ائبين، و 

أم��ا فت��رة اLزم��ة ا�قتص��ادية ".  23م��ن اراض��ي ف"ح��ين ص��غار% 3,8فلس��طين، و 
الدورية في الغرب والتي دفعت اغنياء يھود للھجرة إل�ى فلس�طين فق�د زادت ش�رائھم 

  .1931دونم عام  1,058.500ھم  إلى لمشتراة للdرض لتصل اLرض ا
عل��ى النح��و  1922ترك��ز المھ��اجرون اليھ��ود ف��ي مس��توطنات توزع��ت حت��ى ع��ام 

  :التالي
  

المرتفع�ات الجبلي��ة  على واLسفلالجليل اL  مرج بن عامر  ھل الساحليالس
  24المجموع  
  39    15    17    4    75      

اطق الخص�بة م�ن جھ�ة وتركي�ز يعكس ھذا التوزيع استھداف الھجرات اليھودي�ة للمن�
وك��ان & ب��د للمس��توطنات ان تتزاي��د نتيج��ة . تواج��دھم ف��ي الس��ھل الس��احلي لفلس��طين

 1936ووص�ل ع�ام  ،202إلى  1932للھجرات، فقد وصل عدد المستوطنات عام 
ن اLرض وص���لت حي���ازة المس���توطنين م��� مس���توطنة، وف���ي نف���س الع���ام 203إل���ى 

  .25225إلى  1939م وقفز عا . دونم 1,332,000المستغلة 
بيرس�ي –وقد انعكس ھذا على اوضاع الف"حين العرب الذين حسب تقرير جونس�ون 

م�نھم & % 54من الف"حين العرب يملك�ون أرض�اً وأن % 65,9: "كان1930عام 
أل��ف  90م��ن الف"ح��ين وع��ددھم % 29,4وأن . دونم��ات 4تتج��اوز ملكي��ة العائل��ة 
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ملون في أراضي م"كين من اص�حاب عائلة، ھم محاصصون أو عمال زراعيون يع
  " 26ا&رض الذين يسكنون خارج القرية

ن"ح��ظ بھ��ذا الھشاش��ة المتزاي��دة ف��ي وض��ع الف"ح��ين الع��رب مقاب��ل ت��وطين   
المس���توطنين ف���ي مؤسس���ات زراعي���ة مجھ���زة ومھيئ���ة لخدم���ة بن���اء دول���ة راس���مالية 

  ).ھذا ما سنبينه &حقاً (عصرية 
  التشغيل  3 .2

ن المھاجرين اليھود، أصروا منذ البداية على عدم تش�غيل تجدر ا�شارة إلى ا  
عما&ً عرباً في مصانعھم تطبيقاً لشعار العمل العبري، أي اش�تراط ب�أن & يعم�ل ف�ي 

كم��ا أص��ر اليھ��ود عل��ى تك��وين نقاب��ة . م��زارع أو مص��انع اليھ��ود س��وى عم��ا&ً يھ��وداً 
، وھ��ي الت��ي )ھس��تدروتال" (النقاب��ة العام��ة للعم��ال اليھ��ود"عمالي��ة خاص��ة بھ��م باس��م 

  . ، أي بنك العمالأسست بنكاً خاصاً للعمال باسم بنك ھبوعليم
بسبب العمل العبري وإعاقة بريطاني�ا للنم�و ا&قتص�ادي الفلس�طيني وتس�ريب   

فعلى سبيل المثال وصل عدد . د القطاع ا&قتصادي العربي بطالةاLرض لليھود، شھ
 2270إل�ى  1935ألف س�اكن ع�ام  70ل العاطلين عن العمل في يافا وحدھا ذات ا

مس�تعمرات يھودي��ة ھ�ي بي��تح تكف�ا ودي��ران ووادي حن��ين  4وك��ان يعم�ل ف��ي . ع�ام"ً 
  . 27عام"ً  677عربيا تراجعوا خ"ل سبعة أشھر إلى  6214والخضيرة 

كما عانى العمال العرب في دوائر حكومة ا&حت"ل البريطاني من تمييز ض�دھم ف�ي 
، فكانت أج�ور العم�ال اليھ�ود تزي�د ع�ن اج�ور 1937ام اLجور حسب إحصاءات ع

  .28%433-145العمال العرب بنسب تتراوح ما بين 
كما أشرنا في غير موضع، فإن غالبية المھاجرين اليھ�ود ك�انوا ش�بابا وفني�ين   

حي��ث فض��لت الحرك��ة الص��ھيونية ھ��ؤ&ء Lن ل��ديھم رأس��ما&ً ل�س��تثمار  ورأس��ماليين
ف���ي فلس���طين  1931، عن���دما ك���ان ع���دد الع���رب ع���ام ل���ذا. ب���دل أن يكون���وا عال���ة

شخص��ا، ف��ي  91,170، ك��ان ع��دد المعتم��دين م��نھم عل��ى الص��ناعة الف��اً  794,658
وك��ان المعتم��دين م��نھم عل��ى الص��ناعة  174،610ح��ين ك��ان الع��دد الكل��ي لليھ��ود 

  . 29شخصاً  50,441
 جل��ب مس��توطنات البيض��اء الت��ي & تفض��ل إ&عل��ى أي��ة ح��ال س��مة خاص��ة بال وھ��ذه

  . القادرين على العمل وا&ستثمار والحربالمستوطنين 
  
  

  
  حتى الحرب العالمية الثانية العامة التطورات اLقتصادية  4  .2
  

ع واض�ح ھ�و تجدر ا�شارة أن ا&ستيطان اليھودي ف�ي فلس�طين ج�اء بمش�رو  
ف�ي أن�ه ح�ال لبحثن�ا وتكم�ن أھمي�ة ھ�ذا اLم�ر . قامة دولة لليھود وحدھم في فلس�طينإ
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اتسمت حقبة ا&س�تعمار لذا، . ن تطور اقتصاد مشترك لليھود والعرب في فلسطيندو
قطاع عربي  Dual Economyنظام ا&قتصاد المزدوج   البريطاني في فلسطين ب

وھ��ذا يعن��ي أن .   وقط��اع يھ��ودي وھم��ا & يتك��ام"ن، ب��ل يتنافس��ان سياس��ياً وقومي��اً 
  .ا&قتصاد اLغنى سوف يبتلع اLضعف

اية  حلول ا&ستعمار البريطاني ومعه ا&ستيطان اليھودي في فلس�طين م�ع ترافقت بد
المس���تعمرون  دخ���لوبانتھ���اء الحك���م العثم���اني، . انتھ���اء الحك���م العثم���اني لھ���ذا البل���د

اقتصاد متخلف كجزء من العثمانية الت�ي . على اقتصاد متخلف ومنھكوالمستوطنون 
تس��ارع م��ن جھ��ة، وLن الس��لطة Lوروب��ي الماكان��ت تلھ��ث وراء التط��ور الراس��مالي 

، المرك�ز كانت تستحلب إقتصاد اLطراف وخاصة ال�وطن العرب�ي، لص�الحالعثمانية 
جن��دوا ك�ان العثم�انيون ق�د . م�ن جھ�ة ثاني��ة & س�يما وق��ت الح�روب أي تركي�ا نفس�ھا،

لمي��ة اLول��ى مم��ا ق��اد إل��ى إھم��ال كثي��را م��ن الف"ح��ين ف��ي جيش��ھم إب��ان الح��رب العا
Lوض�عھا إ&  &نتاج الزراعي، وخاصة الحمض�يات الت�ي ل�م يتحس�نرض وتدھور اا

 32,550 1922راض��ي المزروع��ة بالحمض��يات ع��ام حي��ث بلغ��ت اL بع��د الح��رب
لقد وصل الم�أزق ا&قتص�ادي بالعثماين�ة خ�"ل الح�رب العالمي�ة اLول�ى ح�د . 30دونم

  .قطع اLشجار المثمرة ، وھي رزق الف"حين، كي توفر وقوداً للقطارات
  

يتضح من إصرار ا�حت"ل البريطاني على إقامة دولة يھودية، مقاب�ل حديث�ه   
مدني��ة وديني��ة لغي��ر اليھ��ود، اي الع��رب، أن بريطاني��ا عمل��ت عل��ى خل��ق " ع��ن حق��وق

اقتصاد وسوق مزدوجة في فلس�طين واح�دة ت�دعمھا وھ�ي لليھ�ود واLخ�رى تقّوض�ھا 
  .وھي للعرب

، خض��ع التط��ور 1948-1917طين، خ��"ل فت��رة زرع الدول��ة اليھودي��ة ف��ي فلس��"
ا�قتصادي الفلسطيني للنھب من قبل ا&ستعمار البريطاني وبمنافسة غي�ر عادل�ة م�ع 

والحقيق��ة ف��إن ا�قتص��اد الفلس��طيني . نم��ط ا&نت��اج الراس��مالي للمس��توطنين الب��يض
ك��ان م��ثق" بالض��رائب الت��ي ُتس��لخ من��ه وتح��ول إل��ى ) المعتم��د اساس��اً عل��ى الزراع��ة(

و ھ�ودجكين  1975، ط�"ل اس�د 1936منصوري " ( الرأسمالي اليھوديا&قتصاد 
1986.(  

  
أن ا&س��تعمار البريط��اني  ، ، &حق��اً مش��كلة الف"ح��ين الفلس��طينيين ف��اقمومم��ا   

ان الحك��م العثم��اني، وھ��ي أوق��ف الق��روض الزراعي��ة الت��ي ك��ان يلج��أ لھ��ا الف��"ح إب��
ومنع���ت . لملح���ة ل���ذلكن���ك الزراع���ي العثم���اني، رغ���م حاج���ة الف"ح���ين اق���روض الب

. تجات الفلسطينية كالقمح والزيت مم�ا أدى إل�ى ھب�وط أس�عارھانبريطانيا تصدير الم
جنيھ��ا للداب��ة الواح��دة،  80-60لف"ح��ين بأس��عار خيالي��ة  م��ا ب��ين لوباع��ت ال��دواب 

وباختص�ار، فق�د انتق�ل  "31وعملت سلطات ا&حت"ل إلى استيفاء ضريبة العشر نقداً،
ق��ري القط��اع الزراع��ي م��ن وض��عية في، وھ��و اقتص��اد عم��وده الا�قتص��اد الفلس��طين

س��تعمار البريط��اني ال��ذي ب��التخلف العثم��اني إل��ى وض��عية ا�س��تغ"ل با&ا�س��تغ"ل 
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وق�د ت�م ترس�يم ھ�ذا . بھدف اقت"ع الشعب الفلسطيني نفس�ه حابى إقتصاد المستوطنين
 24ة ي���وم ا&نتق���ال بموج���ب ق���رار استص���درته بريطاني���ا م���ن عص���بة اLم���م المتح���د

مم�ا أطل�ق " ش�رعيا"وبموجبه أصبح ا&حت"ل البريط�اني لفلس�طين  1922حزيران 
  .يد بريطانيا كي تصوغ مستقبل فلسطين بما يخدم ا&ستيطان اليھودي

ت ف�ي الغ�رب نظري�ات ، س�اد، اي عشرينات الق�رن العش�رين، في تلك الفترة  
ل��ذا، تمكن��ت بريطاني��ا م��ن . تعمار إنم��ا ھ��و لتط��وير البل��دان المت��أخرةال��زعم ب��أن ا&س��

براطوري��ة ترقي��ة اLقط��ار المت��أخرة ف��ي ا�م: "تبري��ر انت��دابھا عل��ى فلس��طين ب��زعم 
لك��ن م��ا ينف��ي ھ��ذا " . وتھيئ��ة س��كان ھ��ذه اLقط��ار لممارس��ة الحك��م ال��ذاتي العثماني��ة،

ان الدول�ة ص�احبة ا&نت�داب ملزم�ة : "الزعم ھ�و ن�ص آخ�ر ف�ي ص�ك ا&نت�داب يق�ول
لب"د ف�ي ظ�روف سياس�ية وإداري�ة واقتص�ادية ت�ؤمن إنش�اء ال�وطن وضع ا ةبمسؤولي

القومي اليھودي وترقية جھ�از الحك�م ال�ذاتي وت�أمين الحق�وق المدني�ة والديني�ة لجمي�ع 
  . "32سكان فلسطين، دون تمييز بين مختلف اLجناس واLديان 

  
 مغرافيا&قتص�ادي ال�ديھذا المن�اخ ا&س�تعماري س�ھل عل�ى اليھ�ود تنفي�ذ برن�امجھم  
المرتك�زات ھ�ذه أي ان تك�ون " العمل والس�وقاحت"ل اLرض و: "متمثل في ث"ثيةال

الث"ث���ة عبري���ة بحت���ة، وذل���ك لتق���ويض ا�قتص���اد الق���ائم ف���ي البل���د، اي ا�قتص���اد 
  . الفلسطيني

أما في القطاع الزراعي، فقد كانت الحمضيات ھي القطاع الزراعي الرئيسي 
نون على السيطرة على ھ�ذا القط�اع لتقويض�ه وذل�ك في فلسطين، ولذا ركز المستوط

فق��د . عب��ر اس��تثماراتھم الض��خمة ومض��ايقات حكوم��ة ا&نت��داب عل��ى الع��رب ض��ريبياً 
م��ن % 90، و 1922م��ن ص��ادرات فلس��طين ع��ام % 75كان��ت الحمض��يات تش��كل 

ألف دونم،  29مجمل الصادرات الزراعية، وكانت المساحة المزروعة بالحمضيات 
وھ���ذا يب���ين اھتم���امھم المبك���ر بھ���ذا % 34,5ملكھ���ا اليھ���ود ، أي آ&ف ي10منھ���ا 
حيث أصبحت ملكية اليھود من  1930لكن الصورة تغيرت أكثر في عام . 33القطاع

  .34%56,4المساحة المزروعة بالحمضيات 
  

ش���ھد النص���ف اLول م���ن عق���د الث"ثين���ات تح���ديا ص���عبا للقط���اع الزراع���ي   
ادية العالمي��ة ي اعق��اب ا&زم��ة ا&قتص��ار الحب��وب ف��حي��ث انخفض��ت اس��عالفلس��طيني 

، 1932ط��ار ف��ي اع��وام بس��بب قل��ة اLموأعق��ب ذل��ك سلس��لة م��ن المواس��م الس��يئة 
والغري��ب ان اس��عار الحب��وب ق��د ت��دھورت رغ��م قل��ة ا&نت��اج كم��ا . 1934، 1933

قام��ت س��لطات ا&س��تعمار بف��رض ض��رائب عالي��ة ارتك��زت عل��ى ض��ريبة اLعش��ار 
 Z1927-1924عار العالي���ة الت���ي كان���ت س���ائدة ف���ي فت���رة م���ة با&س���العثماني���ة  المقي .

ك�انوا ل�ى أنھ�م إإض�افة م�زارعين اليھ�ود بالمقابل، كانت بريطانيا تقدم التس�ھي"ت للو
  .المنظمات اليھودية  مثل الصندوق القومي اليھوديمدعومين م
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متوسطة في ث"ثينات القرن فلسطينية طبقة تجار نمت  ولكن،في جانب آخر،   
لس�طين، إ& فعبر دورھا في تقديم خ�دمات للج�يش البريط�اني المترك�ز ف�ي  العشرين

للنھ��وض الص��ناعي، كم��ا افتق��رت للخب��رات  ھ��ذه الطبق��ة ل��م ت��راكم راس��ما&ً كافي��ا أن
الفنية وأُعيقت من قبل ا&ستعمار البريطاني الذي منعھ�ا م�ن اس�تيراد اw&ت الحديث�ة 

مارست حكوم�ة ا&نت�داب ان ذلك أن ك. 35حيث كان ھدفه خدمة ا�قتصاد الصھيوني
ر للقطاع اليھودي &ستيراد والتصديوتسھيل عمليات ا تخفيض الضرائب على اليھود

، ب�ل وزي�ادة الض�رائب عل�ى ال�واردات من ا&نتاج وحرمان القطاع العربي م�ن ذل�ك
 ،36%149إل�ى26م�ن  1935ع�ام  ل"ستھ"ك العربي مثل السكر والدخان والثقاب

  .التمييز في مجال التوظيف لصالح الموظفين اليھودھذا ع"وة على 
  

  
  

. ان القطاع الصناعي منقسماً إلى قطاعين يھودي وعرب�يي الزراعة، ككما ف  
لع�دم ت�وفر رأس الم�ال  فيما يخص القط�اع العري�ي، ل�م تك�ن ھن�اك ص�ناعات متقدم�ة

ي��د ، ك��النفط والفح��م الحج��ري والحدل�س��تثمار وع��دم ت��وفر الم��ادة الخ��ام اLساس��ية 
جاري��ة م��ع ولض��عف الق��درة ا&س��تھ"كية للم��واطنين ، وك��ذلك ف��ك ع"ق��ة فلس��طين الت

لذلك . لى سياسة بريطانيا في تقويض الصناعات العربيةالمحيط العربي ھذا إضافة إ
بل�غ ع�دد ، 1918فف�ي ع�ام . ة مثل تصنيع المنتجات الزراعيةكانت الصناعات خفيف
نھ��ا لص��ناعات الزي��ت والص��ابون، و م% 40مؤسس��ة  1326 المنش��آت الص��ناعية 

  . والبقية متفرقة. للنسيج% 13,5للمأكو&ت و %  14
م���ن الع���رب عل���ى الزراع���ة % 58,6وللمقارن���ة، فف���ي ح���ين ك���ان اعتم���اد   

، ك���ان  1931عل���ى التج���ارةفي ع���ام % 13,7م���نھم عل���ى الص���ناعة و % 11,5و
% 21,9عل�ى الزراع�ة و % 15,1من اليھ�ود معتم�دين عل�ى الص�ناعة و 28,9%

نوا تجدر ا�شارة ھنا إلى أن الفلسطينيين المعتمدين على الزراعة كا .37على التجارة
ھم ف��ي قواع��د الج��يش البريط��اني ال��ذي اعتب��ر ولك��ن تش��غيل% 80ف��ي العش��رينات 

فلسطين قاعدته لكل المنطقة ھو الذي امتص كثيراً م�ن ق�وة العم�ل الزراعي�ة لص�الح 
يعم��ل اًُ◌ ص��ناعيا فلس��طينياً ذاتي��اً، ب��ل ك��ان ط��وروالمھ��م ان ھ��ذا ل��م يك��ن ت. الص��ناعة

ا السبب لم يتحول ھؤ&ء إل�ى ھذأو لحسابھا، ول ھؤ&ء العمال في المنشآت البريطانية
عمال مأجورين تماماً كما ھو حال العمال الصناعيين في البلدان الراسمالية المتقدم�ة 

وا نص��ف عم��ال او حت��ى ف��ي ا&قتص��اد اليھ��ودي ليكون��وا ض��من الطبق��ة العامل��ة وليس��
لتس�ديد  قط�ع أراض�يھم الص�غيرةالدخل م�ن يعتمدون على  ونصف ف"حينمأجورين 

  .كلفة المعيشة
  

  
  1935عام فلسطين الوضع الصناعي ل) 2(لوحة 
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  نسبة حصة العرب إلى حصة اليھود
  

  38(%)حصة اليھود     حصة العرب        الموضوع
  72      28    المؤسسات الصناعية

  77,4      22,6  بأجر العاملين في ھذه المؤسسات
  86,2      13,8  )ج ف(رأس المال الموظف فيھا 

  79,6      20,4    )ج ف(قيمة انتاج المؤسسات
  

بوج��ود تف��وق ملح��وظ للقط��اع اليھ��ودي المجھ��ز براس��مال  )2( تفي��دنا اللوح��ة  
ة م���ن قب���ل ا&س���تعمار لوجي���ة وسياس���ير وبق���وة عم���ل مدرب���ة وبتس���ھي"ت تكنوغزي���

Lوروبي عامةالبريطاني وا.  
كان اھتمام المستوطنين اليھود بالزراعة موجه اساساً لحفظ توازن القطاعات   

�س��تيطانية ش��أن مختل��ف المجتمع��ات ا ا�قتص��ادية، ام��ا التركي��ز اLساس��ي، ش��أنھم
ومم�ا جع�ل ذل�ك ممكن�اً، ت�وفر راس الم�ال . البيضاء، فكان على الص�ناعة الرأسمالية

ل��ة م��ن المھ��اجرين م��ن بل��دان الغ��رب ا&س��تثماري، والك��وادر الفني��ة العلمي��ة المؤھ
فق�د تكون�ت ص�ناديق تمويلي�ة لج�ذب ا&س�تثمارات اليھودي�ة إل�ى . الرأسمالي المتقدمة

. الذي اصبح مثاب�ة ال�ذراع الم�الي للوكال�ة اليھودي�ة" كيرن ھيسود"سطين وخاصة لف
ون��ت من��ذ بداي��ة عش��رينات الق��رن العش��رين ش��ركات بتس��ھي"ت ومش��اركة كوعلي��ه ت

كما اقام اليھود مصانع للقرمي�د والط�وب . 39مع اليھود مثل شركة الكھرباءبريطانية 
   .ومصنعا للملح 

  :وفيما يخص محاباة اليھود، لننظر المقتطف التالي
... إن الصناعات الصغيرة التي تحميھا الحكوم�ة ھ�ي ف�ي الواق�ع ص�ناعات يھودي�ة" 

م�ن الحكوم�ة م�ع أنھ�ا إن ھ�ذه الص�ناعات محمي�ة . إن العامل العربي يشعر ب�المرارة
ليست صناعات وطنية بكل معنى الكلمة بل صناعات طائفي�ة، أي ص�ناعات يھودي�ة 

ويتعرض الشعب العربي إلى تعرف�ة جمركي�ة عالي�ة تھ�دف إل�ى تط�وير . بشكل كامل
  40" عمل العبري فقطال ناعات اليھودية التي & تستخدم إ&الص

  
كان�ت ق�د  رة اليھودية إلى فلسطين،للھج، في تشجيعھا تجدر ا�شارة إلى ان بريطانيا

سنت قانوناً يعطي اLولية للمھ�اجر اليھ�ودي ال�ذي لدي�ه مبلغ�ا & يق�ل ع�ن ال�ف جني�ه 
أم��ا . جنيھ��اً  250اس��ترليني، يل��يھم الص��ناع المھ��رة، ال��ذين يملك��ون م��ا & يق��ل ع��ن 

عل�ى فقد شجعت الكثي�ر م�ن اLغني�اء اليھ�ود  1929قتصادية العالمية عام اLزمة ا�
والمھم ان ھ�ذا تراف�ق . الھجرة إلى فلسطين مستفيدين من القانون البريطاني المذكور

ل��ى اLرض المباع��ة لليھ��ود الق��ادمين إ م��ع إفق��ار الف"ح��ين الع��رب ال��ذين ط��ردوا م��ن
  .)3(انظر لوحة ( فلسطين بأموال ضخمة
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  تطور تدفق المھاجرين الرأسماليين اليھود إلى فلسطين) 3لوحة (
  

  41عدد الراسماليين اليھود المھاجرين      السنة
1932        727  
1933        3250  
1934        5124  
1935        6309  
1936        2970  
1937        1275  
1938        1735  
1939        2606  
1940        802  
1941        314  

  
وإلحاق���ه  لس���وق الفلس���طينيتض���منت السياس���ة البريطاني���ة ب���الطبع اس���تغ"ل ا

تعمرة لبريطاني�ا م�ن جھ�ة، لف�ك ارتباطھ�ا م�ع ال�وطن باقتصادھا باعتبار فلسطين مس�
وك��ل ھ�ذا يص��ب ف��ي جع��ل . وم��ن جھ�ة ثاني��ة، العرب�ي وبل��دان الش��رق اLوس�ط عام��ة

بل�دان الش�رق  فف�ي ح�ين كان�ت حص�ة . توطين اليھود في فلسطين أم�راً اكث�ر س�ھولة
ع�ام % 32,2، انخفض�ت إل�ى 1925ع�ام % 57,4اLوسط من صادرات فلسطين 

  . ا&رتباط  بالسوق البريطانيلصالح  1930
  
  

  
كثي���راً م���ا ح���اول كت���اب معالج���ة الوض���ع الفلس���طيني ف���ي حقب���ة ا�س���تعمار   

و& ش�ك أن ذل�ك . ل�يس أكث�ر اقتص�ادين عرب�ي ويھ�ودي سالبريطاني من مدخل تناف
لك�ن ھ�ذه الحقب�ة إنتھ�ت إل�ى . التنافس ك�ان قائم�اً وانتھ�ى إل�ى تف�وق القط�اع اليھ�ودي

مم�ا يؤك�د ان المس�ألة ليس�ت مج�رد تن�افس  لس�طينيون م�ن وط�نھمحرب ُطرد فيھا الف
ب وھذا مث"ً بعكس جن�و .اقتصادي بالمعنى المألوف، بل صراع سياسي في اLساس

ادي للبيض ولكن ظل السود في  وط�نھم حت�ى ول�و افريقيا حيث تفوق القطاع ا&قتص
نافس ا�قتصادي في الت بعبارة أخرى، كان .تب ا&جتماعيافي الدرجة الدنيا من التر

ال��خ لك��ن ...فلس��طين، ھ��و اح��د مج��ا&ت التن��افس كال��ديمغرافي والتس��ليحي والسياس��ي
ود ج���اؤوا أساس���اً ك���ان سياس���ياً، Lن المس���توطنين اليھ���ف���ي التحلي���ل اLخي���ر الحس���م 

  ."د من أھلھا اLصليينبمشروع تفريغ الب

                                                
 



 32

ف��ي دور  ع"م��ة فارق��ة 1945-1939ش��كلت فت��رة الح��رب العالمي��ة الثاني��ة    
ة يھودي�ة عل�ى ف�رغم تمس�ك بريطاني�ا بإقام�ة دول�. ا&ستعمار البريطاني ف�ي فلس�طين

ورغ�م التحس�ن ف�ي . ملموس على اقتصاد القطاع الفلسطيني أرض فلسطين طرأ نمو
، اي أن 1948س��تعمار إنتھ��ت بنكب��ة ع��ام اع الفلس��طيني، إ& أن فت��رة ھ��ذا ا�القط��

ُح�ل ل�م يَ وطنين، ل�ذا، تس�رادة ا&س�تعمار والمك�ان طارئ�اً ورغ�م إالتحسن ا�قتصادي 
أي ان السياس�ة عمل�ت  دون تشريد الشعب الفلسطيني واح�ت"ل ث"ث�ة أرب�اع ال�وطن؟

  .قتصادبعكس ا�
  

  ولكن، كيف كان ذلك؟
كان��ت قي��ادة جي��وش الحلف��اء للش��رق اLوس��ط ف��ي فلس��طين، وب��دورھا قام��ت   
ي البحر المتوسط ض�د ھ�ذه بفرض حصار بحري ف ، وھي من دول المحور، إيطاليا

الجي��وش مم��ا اض��طر بريطاني��ا للبح��ث ع��ن مص��ادر غذائي��ة وص��ناعية محلي��ة لھ��ذه 
نتجاته مما دف�ع وLن ا&قتصاد الفلسطيني كان زراعياً فقد زاد الطلب على م. القوات

وبھ�ذا فق�د ان�تعش . يرا من المزارعين ل"نتاج للسوق وليس فق�ط ل�كتف�اء اLس�ريكث
م���ن ا&س���تثمار حت���ى ارة مع���ا، وتحقق���ت م���داخيل عالي���ة، وھ���ذا زاد ا&نت���اج  والتج���

  . الصناعي للقطاع الفلسطيني
  

  جدول با&رتفاع المضطرد لقيمة ا&نتاج الزراعي الفلسطيني) 4(لوحة 
  في فترة الحرب العالمية الثانية

  
قيم������������������ة     )نيه فلسطينيج(  1938قيمةا&نتاج    المحصول

  194442ا&نتاج 
  4,373,451    1,284,481       الحبوب
  7,525,897    575,048      الخضار
  6,148,571    1,213,020      الفاكھة
  304,586    82,500      الدخان

  740,415    341,593      الزيتون
  

تج��در ا�ش��ارة إل��ى أن مس��احة اLرض المزروع��ة بھ��ذه المحاص��يل ل��م تتغي��ر   
ويرج�ع ھ�ذا  .ا&نت�اجنة بقيمة ر، كما ان كميات ا�نتاج لم تتغير كثيراً مقاأيضاً  كثيراً 

تجات أكثر مما ھو عملية توسع في استغ"ل نبشكل اساسي إلى زيادة الطلب على الم
اLرض وتطوير في اسلوب استغ"لھا، وھذا يعني أن م�ا حص�ل ھ�و نم�و ف�ي ال�دخل 

، مما يجعل تقويض ھذا ا�قتصاد بعد ان يخ�دم وليس تنمية بالمعنى الشامل ل�قتصاد
ظ��ل الف��ارق ب��ين ول��ذا،  .س��تلزم فت��رة معين��ة، أم��راً أكث��ر س��ھولةال��دور المن��اط ب��ه كم

نظراً لتجاوز اليھود لdساليب التقلدي�ة ف�ي  واسعا اليھودي والعربي انتاجية القطاعين
  .التطوير الزراعي، والصناعي بالطبع
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ن�ة م�ن    xرقام التالية تفاوت إنتاجية الدونم في القطاعين العربي واليھ�ودي لعيLتبين ا
  :أساسيين من الحبوب والفواكه ولينمحص

  
  43و غراملكي/المحصول        القطاع
  عنب      قمح      
  175      48      العربي

  450      110      اليھودي
  

نم�وا واس�عا ك�ذلك، ولdس�باب ذاتھ�ا، فف�ي الفلسطيني وشھد القطاع الصناعي   
إل���ى  17,785ع���دد عم���ال الص���ناعة م���ن  ، قف���ز1942-1939الفت���رة م���ا ب���ين 

وتض��اعفت . منش��أة 3474إل��ى  1211وزاد ع��دد المنش��آت م��ن  .ع��ام" 46,577
مرة، وزادت قيمة المواد اLولية المستخدمة في الصناعة ب�أكثر  4,1قيمة ا&نتاج ب 

  . 44مرة 4,4من 
قط��اع للك��ن مقارن��ة القط��اعين العرب��ي واليھ��ودي تب��ين وت��ائر النم��و الس��ريعة ل

رات اليھودي���ة بم���ا فيھ���ا فق���د بلغ���ت قيم���ة ا&س���تثما .العرب���يحس���اب اليھ���ودي عل���ى 
استثمارات في شركات ا&متياز ا&جنبية التي براسمال يھودي واجنبي داع�م للقط�اع 

. جنيھ��اً  18,387610قف��زت إل��ى    1939ع��ام جنيھ��اً  10,189,614اليھ��ودي 
عل����ى  2,131,307ل����ى قف����زت إ 703,565رات العربي����ة فكان����ت ماثام����ا ا&س����ت

وس�رعة الس�بق ال�ذي حقق�ه القط�اع اليھ�ودي  وھذا يب�ين لن�ا ك�ل م�ن م�دى. 45التوالي
  .على القطاع العربي

تش���غل  1907بل��غ ع��دد المؤسس��ات الص��ناعية اليھودي��ة  1942ف��ي ع��ام و  
ع�ام"ً  8,033تش�غل  1558عام"ً، في حين بلغ ع�دد المنش�آت العربي�ة  37,773

ج (الص��ناعي ا�جم��الي اليھ��ودي كان��ت قيم��ة مجم��ل ا&نت��اج ، 1942ف��ي ع��ام و. 46
ب���������ي ، بينم���������ا ك���������ان مجم���������ل ا&نت���������اج الص���������ناعي العر29,040,679) ف

ولكن ب�الطبع ك�ان ع�دد الس�كان  ).63-51ص  الفلسطيني ا&حصاء.(5,658,222
العرب ضعف عدد المستوطنين اليھود في نھاي�ة فت�رة ا&س�تعمار البريط�اني وعش�ية 

قارنة ، مما يؤكد فعالية ا&قتصاد الرأسمالي اليھودي م1948اغتصاب فلسطين عام 
  .با&قتصاد التقليدي العربي

ب��ين التف��اوت تفاص��يل اكث��ر ولم��دى زمن��ي أط��ول ع��ن المقتط��ف الت��الي  ق��دمي
  :تعمار البريطانيسالقطاعين الصناعيين العربي واليھودي في فترة ا&

ك��ان حج��م ا&س��تثمار ف��ي القط��اع الص��ناعي اليھ��ودي ق��د ارتف��ع م��ن ملي��ون جني��ه " 
وھذا مقابل ) 1980:24اوين،  ( 1930يون عام مل 2,5الى  1922فلسطيني عام 

جني��ه ھ��ي قيم��ة ا&س��تثمارات ف��ي القط��اع الص��ناعي العرب��ي خ��"ل فت��رة  13,000
  ).99، 1985سعد (1918-1927
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جني��ه  704,000إل��ى كم��ا وص��ل حج��م ا&س��تثمار ف��ي القط��اع الص��ناعي العرب��ي 
ى اليھودي الفي حين وصل ا&ستثمار في القطاع الصناعي ... 1939لسطيني عام ف

، ووص��ل ھ��ذا ا&س��تثمار ف��ي القط��اع الص��ناعي اليھ��ودي ال��ى ملي��ون جني��ه 10,2
بالمئ�ة م�ن مجم�وع  86,5، اي ما نسبته  1942مليون جنيه فلسطيني عام  170,8

ف�ي ح�ين ازداد ا&س�تثمار ف�ي القط�اع الص�ناعي العرب�ي  ،ا&ستثمارات في الص�ناعة
  47 " 1942عام  جنيه فلسطيني 1,131,000سطيني الى جنيه فل 704,000من 

  
دد المھ��اجرين دد الس��كان الع��رب ص��عفي ع��ھ��ذا م��ع اLخ��ذ با&عتب��ار ك��ون ع��

، اLم��ر ش�ھدت نھاي�ات الح�رب الثاني�ة تف�وق الو&ي�ات المتح�دةفحي�ث  .اليھ�ود تقريب�اً 
عل��ى بريطاني��ا لتوس��يع ت��دفق ھج��رة اليھ��ود ال��ى نھ��ا م��ن ممارس��ة ض��غط مكZ ال��ذي 

مقاب��ل ملي��ون و  ألف��اً  660ل��ى إوص��ل ع��دد اليھ��ود  1945وعلي��ه، بحل��ول . فلس��طين
  .الف فلسطيني 200

  
  

  لفلسطينيعلى ا�قتصاد ا انعكاسات قيام دولة اسرائيل. 3
  

فقيام إسرائيل عل�ى أنق�اض . قد & يتطابق عنوان ھذا الباب مع مقتضى الحال  
 قي�ام إس�رائيل ، ب�ل إناً◌ً فلسطين لم يترك ورائه ما يمكنن�ا تس�ميته اقتص�اداً فلس�طينين

أ وأُتب��ع ينية بم��ا فيھ��ا ا�قتص��اد، حي��ث تج��زك��ان نفي��اً لكاف��ة مس��تويات الحي��اة الفلس��ط
 طة الت�ي خض�ع لھ�ا ھ�ذا التجم�عتجم�ع بش�ري فلس�طيني للس�لج�زء وك�ل اقتصاد ك�ل 

ض�ي المحتل�ة ع�ام تم الدمج القسري للفلس�طينيين المتبق�ين ف�ي اLرا. جغرافياً وسيادياً 
رائيلي، وانض��م اقتص��اد الض��فة الغربي��ة ل"قتص��اد اLردن��ي، س��با&قتص��اد ا� 1948

  . مصر وأصبح قطاع غزة تحت الحكم المصري ومرتبطاً باقتصاد
أما فلسطينيو الشتات، أي الذين تناثروا في كاف�ة أرج�اء اLرض، فل�م يتمكن�وا   

م��ن تش��كيل مجموع��ات ذات وض��ع خ��اص ب��المعنى السياس��ي التنظيم��ي، ھ��ذا، وإن 
ف��ي البل��دان المض��يفة و& س��يما لبن��ان وس��وريا والع��راق وغيرھ��ا م��ن  ش��كلوا جالي��ات

  .اLقطار العربية، ناھيك عن مختلف بلدان العالم
  

ارة إل��ى أن إع��"ن دول��ة ص��ورة بمكوناتھ��ا الرئيس��ية، تج��در أ�ش��ولط��رح ال  
، لم يكن يعني أنھا لم تكن موج�ودة بالفع�ل قب�ل ذل�ك، ب�ل 1948إسرائيل رسميا عام 

، حت�ى أن ج�داً  ، والبنية العس�كرية المدرب�ة والمس�لحةا&قتصادية الراسماليةإن البنية 
Lج��ل  1948ع��ددھا ك��ان أكب��ر م��ن ع��دد الجي��وش العربي��ة الت��ي خاض��ت ح��رب 

ھ�ذه جميع�اً كان�ت  ،ودقيم�ت لص�الح المس�توطنين اليھ�لت�ي أُ والبنية العلمي�ة ا. فلسطين
زء اLول م�ن ھ�ذه الوح�دة، ف�ي بعض ما ورد في الج� بنية دولة حقيقية، كما رأينا في

، حين أن الوجود الفعلي للمجتمع الفلسطيني قد أُعيق  عن ان يتحول إلى دولة حقيقية
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، ل�م يس�مح ل�ه بتش�كيل 1948وذلك Lن أي�اً م�ن ھ�ذه التجمع�ات الفلس�طينية بع�د ع�ام 
  .كيان فلسطيني خاصاً به

  
  التفكيك الجغرافي   1. 3

س���طين إل���ى تفكي���ك التك���وين الجغراف���ي أدت إقام���ة إس���رائيل عل���ى أنق���اض فل  
أي الفض��ة الغربي��ة المرتبط��ة ب��اLردن، (أج��زاء لفلس��طين حي��ث تج��رأت إل��ى ث"ث��ة 

ال�ذين إُدمج�وا بالدول�ة ا�س�تيطانية  1948وقطاع غزة الم�رتبط بمص�ر، وفلس�طينيو 
 اً ق�ادر اي فقدت تماسكھا ووحدتھا الجغرافية ولم يعد أياً من أجزائھا الث"ثة  )الجديدة

  .على التحول إلى حالة سيادية مستقلة
  
  
  
  التفكيك السكاني  2 .3
  

ك الس�كاني حي�ث اص�بح ي�ك الجغرافي، حصل بالطبع التفكيوعلى اساس التفك  
كل جزء من الشعب الفلسطيني يعيش على قطعة من فلسطين تابع�اً للس�لطة الس�يادية 

لع�الم عل�ى ش�كل على اLرض، ھذا ناھيك عن ال�ذين تش�ردوا ف�ي أم�اكن عدي�دة م�ن ا
Lالس��كاني  كي��و& ش��ك أن التفك. رض الفلس��طينيةمجموع��ات ص��غيرة، وبعي��داً ع��ن ا

ك المبن��ى ا&جتم�اعي حي��ث تج��زأت ك�ل طبق��ة أو مجموع��ة ي��يعن�ي بش��كل رئيس�ي تفك
ك ي�اجتماعية فلسطينية طبقاً للتجزؤ الجغرافي، وھو اLمر الذي ك�ان الھ�دف من�ه تفك

ني مم�ا يح�ول دون العم�ل م�ن أج�ل ھ�دف سياس�ي  النضال السياسي ال�وطني الفلس�طي
موحد للشعب وك�ذلك لتحوي�ل القض�ية السياس�ية الوطني�ة إل�ى قض�ية &جئ�ين، تج�ري 

لذلك بالطبع، لم تع�د ھن�اك جنس�ية فلس�طينية ب�المعنى  . إغاثتھم لتحصيل قوت يومھم
ولك��ن ھ��ذا ل��م يغي��ر ف��ي ذاك��رة الش��عب . الرس��مي، اللھ��م س��وى لس��كان قط��اع غ��زة

  .طيني الذي حمل ھويته كذاكرة لم تنته بتقادم اLيامالفلس
فل�م تع�د . اعي الطبق�ي لفلس�طينيتضمن التفكيك السكاني تفكيك المبنى ا�جتم�  
طبق��ة راس��مالية واح��دة و& ف"حي��ة واح��دة و& برجوازي��ة ص��غيرة واح��دة و&  ھن��اك

  . مجتمع نفسهعمالية واحدة، بل تفككت ھذه جميعاً إلى قطع متناثرة طبقاً لتناثر ال
وحيث تتفكك الطبقات، يتفك�ك الس�وق ال�وطني ب�الطبع، ب�ل غ�اب كلي�اً، حي�ث   

-اصبحت ھذه القطع او الشرائح الطبقية جزءاً من زب�ائن اس�واق اLم�اكن الجغرافي�ة
وح��ين نتح��دث ع��ن ھ��ذه التفكيك��ات والت��دمير، & يع��ود . السياس��ية الت��ي تبعث��روا إليھ��ا

  .ھناك معنى للحديث عن التنمية
  
  التفكيك اLقتصادي  3. 3

ا&جتم��اعي، ترت��ب علي��ه التفكي��ك /ولك��ي ي��نجح التفكي��ك الجغراف��ي والسياس��ي  
قعة الجغرافية تجزئة للبنية فقد كان جزء من تجزئة الب. ا&قتصادي وتحديداً ا�نتاجي

وعملياً، لم يعد ھناك ما ) ناعة والتجارةالزراعة والص(ة، ولقطاعات ا�نتاج ياLساس
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، وإذا ا&قتص��اد الفلس��طيني مج��زءاً وك��ل )الس��وق ال��وطني الفلس��طيني"س��ميته يمك��ن ت
  .قسم منه ملحقاً باقتصاد آخر

تجدر ا�شارة ھنا إلى أن الدولة العصرية، كما يقول عل�م السياس�ة، & تتحق�ق   
وتتقدم إذا لم يكن لھا سوقھا الوطني، وھو السوق ال�ذي تعم�ل الطبق�ة الراس�مالية م�ن 

  . تحكم به كي & تنازعھا اية دولة أخرىالبلد على ال
  
  تشجيع الھجرات   4 . 3

قامت الدول الت�ي دعم�ت إقام�ة إس�رائيل عل�ى أنق�اض فلس�طين، قام�ت عملي�اً   
جيع ھجرة قوة العمل الفلسطينية الش�ابة والذكوري�ة ب�الطبع ك�ي تھ�اجر بعي�داً ع�ن شبت

قتص�اد ، ھ�و ض�ربة ل�ر قوة العمل الشابةومعروف بالطبع، أن تھجي. فلسطين نفسھا
دف من���ه أن يج���د أم���ا التھجي��ر فك���ان الھ��. حت��ى ل���و ل��م يع���اني م��ن تم���زق جغراف��ي

، وبالتالي يتنازلون عن حقھم في العودة "جيدة وحياة مريحة" المھجرون أماكن عمل
ل��ذلك & غراب��ة أن ك��ان ھ���دف ال��دول الغربي��ة ھ��و ت��وطين ال"جئ���ين . إل��ى وط��نھم

  .سطين، اي في الجزيرة الفراتيةالفلسطينيين بعيدا عن حدود فل
    
فالتزايد العددي ف�ي مجتم�ع يع�اني . لم يكن تشجيع الھجرات ب" ھدف سياسي  

البطالة، ويقطن الشباب على حدود بلدھم المغتصب، وانسداد افق التنمي�ة والتش�غيل، 
ك��ل ھ��ذه ت��دفع باتج��اه النض��ال ال��وطني أكث��ر م��ن مج��رد ا�نتم��اء والقناع��ات الوطني��ة 

الھج�رات مثاب�ة  وم�ن ھن�ا، ك�ان تش�جيع. ة عن المعان�اة الشخص�ية واLس�ريةالمعزول
  .ال الوطنيآليات لت"في النض

  
  

  
  

  
  قطع فرص ا�ستثمار  5 .3

كما &حظنا في الوحدة السابقة، فإن مقاديراً كبيرة نس�بياً م�ن اLم�وال ك�ان ق�د   
ھذه اLموال لم  ولكن. رصدھا فلسطينيون في الخارج، أو حملوھا معھم اثناء التشرد

تجد المناخ ا&قتصادي المناس�ب لج�ذبھا ثاني�ة لتع�ود وتس�تثمر ف�ي الض�فة الغربي�ة او 
وھ�ذا يص�ب ب�الطبع ف�ي خان�ة . فقد كان التشريد قوة طرد للتموي�ل ك�ذلك. قطاع غزة

فع��دم وج��ود س��لطة وس��يادة واس��تق"ل تؤك��د أن  .تثبي��ت تش��تيت الش��عب الفلس��طيني
  . دفع برأس المال إلى الخارجالمنطقة غير آمنة، وھذا ي

لك�ن ھ�ذا غي�ر دقي�ق، بن�اء . وقد يعتقد البعض ان السبب ھو عدم وجود أموال  
  : على المعطى التالي

مالي�ة التابع�ة ومھما يكن فإن ھذه التقديرات اشارت إلى ان ثلث  الموجودات ال...  " 
لخ��ارج، ودائ��ع اس��ترلينية ف��ي اللع��رب يتك��ون عل��ى اLق��ل م��ن موج��ودات منقول��ة و

ان قس���ما م���ن ھ���ذه ... وكف���ا&ت حكومي���ة ومخ���ازن تجاري���ة وس���لع مؤمن���ة وآلي���ات
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الموجودات قد استثني ولذا كان الرقم المعطى أقل من الرقم ا&جم�الي الحقيق�ي ال�ذي 
، كانت الودائ�ع العربي�ة 1945ومع نھاية اكتوبر ...كان للفلسطينيين بھذا الخصوص

يه فلسطيني، ووصلت الودائع العربية في بنكي مليون جن 7في البنكين المحليين ھي 
م"ي��ين جني��ه فلس��طيني م��ع منتص��ف ع��ام  3ب��اركليس والبن��ك العثم��اني ال��ى قراب��ة 

... ال��ف جني��ه فلس��طيني اخ��رى ف��ي البن��وك ا&س��رائيلية 300، وكان��ت ھن��اك 1948
، كان���ت 1945وم���ن مجم���وع رأس الم���ال ال���ذي ك���ان ف���ي مجم���ل فلس���طين ع���ام 

جني����ه فلس����طيني منھ����ا للع����رب  144,700,000اLجنبي����ة، الموج����ودات الس����ائلة 
  48"جنيه فلسطيني 39,300,000

ل��ى انھ��ا ق��د ارتفغ��ت م��ن إ 1945ئ��ع البن��ك العرب��ي ف��ي اكت��وبر تش��ير ارق��ام وداو"
ملي�ون جني�ًه م�ع  7إلى ما يق�ارب  1941جنيھا استرلينياً في نھاية عام  532,515
   49"1945نھاية عام 

ن ھن��اك ق��دراً ملموس��اً م��ن اLرص��دة المالي��ة كان��ت تش��ير اLرق��ام أع��"ه إل��ى أ
ولك��ن المعض��لة كان��ت ف��ي انع��دام من��اخ . باي��دي الفلس��طينيين عش��ية اغتص��اب ب"دھ��م

كان بعضاً من ھذه اLموال مرصوداً في الخ�ارج وال�بعض اwخ�ر .وفرص ا&ستثمار
ال والس�ؤ. 1948في البنوك داخل فلسطين، لكنھا لم تس�تثمر ف�ي الص�ناعة بع�د ع�ام 

ي معنى من المعاني، فلم تعد ھناك كيانية فلسطينية، بأأين تستثمر بعد الترحيل؟ : ھو
فق�ره موئل العدد اLكبر م�ن الفلس�طينيين فك�ان يع�اني م�ن  حتى اLردن الذي أصبحو

ولك��ن، ربم��ا ل��و كان��ت ل��دى الحكوم��ات اLردني��ة المتعاقب��ة توجھ��ات . وص��غر س��وقه
  . يين الفلسطينيين با&ستثمار أكثر في اLردنتنموية، لكانت اغرت بعض الرأسمال

لم يكن عدم استثمار ھذه اLموال الفلسطينية نتيجة لعامل الخطورة وا�زع�اج   
نتيج�ة  لمخ�اطر أض�خم أي المألوف في اقتصادات المناطق ذات التوتر بقدر م�ا ك�ان

م���والھم ف���ي الخ���ارج ل���ذا، ابق���ى اص���حاب اLم���وال عل���ى أ. تفكي���ك فلس���طين نفس���ھا
  . وليصبحوا شريحة راسمالية فلسطينية في الشتات خارج فلسطين اً ستثمروھا &حقلي

نتاجي��ة ل��دى ھ��ؤ&ء اLثري��اء وإذا ك��ان للثقاف��ة التجاري��ة الغلب��ة عل��ى الثقاف��ة ا�  
  طينيين، الفلس

، فإن ھذا العامل لو حص�ل، لتح�ول باتج�اه ا�نت�اج ل�و تاجينالعقل التجاري وليس ا&
  .دون تفكيكھااستقر وضع فلسطين ب
م�ن  تثمار في قط�اع غ�زة والض�فة الغربي�ة، أن�هعلى عدم ا�سولعل ما ساعد 

إن اLرص��دة الت��ي  . الموج��ودات المنقول��ة، ھن��اك انواع��ا يس��ھل اقتنائھ��ا ف��ي المنف��ى
عظم الموجودات السائلة المرصودة يه ا&سترليني في لندن وھي تمثل موضعت بالجن
رص��ودة او مومث��ال آخ��ر مك��ون م��ن المب��الغ ال. ةھ��ي واح��داً م��ن اLمثل��ف��ي الخ��ارج، 

ن إ. ومة فلس�طين قب�ل نھاي�ة ا&نت�دابكانت قد أصدرتھا حك الموضوعة كسند لحامله
اLمم  حسب تقديرات 1949قيمة ما أودع من قبل فلسطينيي المنفى في الخارج عام 

ق��در ك��ان ب  ان تحوي��ل اLم��وال. ملي��ون جنيھ��اً  1,7ل��ى المتح��دة يص��ل با&س��ترليني إ
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مليون استرليني كانت في التداول، ف�ي فت�رة الھزيم�ة، ھن�اك  60فمن : ملموس ايضا
ل���ى العمل���ة إل���ى حكوم���ة اس���رائيل لي���تم تحويلھ���ا إملي���ون تحول���ت  27فق���ط قراب���ة 

   .50"ا�سرائيلية
بالعمل�ة الفلس�طينية،  & توجد ھناك تقديرات للسيولة المالية غير البنكية س�واء  

وھ�ذه إم�ا اس�تثمرت &حق�اً . زاتـرات منزلية اسرية أو مكتنبما ھي مدخأو بالذھب، 
نفق��ت عل��ى المع��اش الي��ومي ل"جئ��ين ل��ذلك يبق��ى ض��بط ھ��ذه اLم��ور أو أُ  ،بع��د النكب��ة

  .بنية مجتمع جرى تدميرھا بالكامل أما المھم فإننا نتحدث عن صعباً،
  

  
  

 
  
  
  
  
  
  

  قات اقتصاد الضفة الغربية با�قتصادع$. 4
  د قطاع غزة با�قتصاد المصريا+ردني واقتصا

  
  

مج�رد عملي�ة قط�ع لتط�ور  1948لم يشكل احت"ل ث"ثة أرباع فلسطين ع�ام   
ھذا البلد، وإنما كان تدميراً لتماسكھا الجغرافي وتفكيكاً لمبناھا ا&جتماعي وتركيبتھ�ا 

فق���د احت���ل . سياس���ية أنظم���ةا�قتص���ادية، حي���ث توزع���ت ھ���ذه كلھ���ا عل���ى ث"ث���ة 
 ت، في حين انض�ميھود ث"ثة أرباع الجغرافيا، وبأقل عدد من السكانن الالمستوطنو

، وبقيت مساحة محدودة ھي قط�اع غ�زة إلى اLردن اLكثرية السكانية وربع المساحة
                                                        ع���ت منطق���ةأودو .بي���د الحك���م المص���ري بم���ا في���ه م���ن اكتظ���اظ س���كاني ع���اٍل ج���داً 

ة الصغيرة جداً بيد سورياالح Zمر محصور  .مLوحيث نتحدث عن تدمير البنى فليس ا
تجري�د في النطاق الكلي، أو لنقل أزمة اقتصادية ع�ابرة، ب�ل ھ�و ت�دمير انتھ�ى إل�ى ال

وتبعثرھ�ا ، رغ�م س�رة الواح�دة المسكن واLم"ك ووصل إلى تفك�ك اLالشخصي من 
Lسرة الممتدة في مجتمع زراعي شرقيمعرفتنا بأھمية ا.  

    
  رة الحكم ا+ردنيالغربية في فت اقتصاد الضفة  1. 4

يتطلب الدخول إل�ى مس�توى ا&قتص�اد السياس�ي لفت�رة الحك�م اLردن�ي، لمح�ة   
ب ف�اLردن بل�د غي�ر موھ�و. ية ا&قتصادية السياسية لھذا القط�رع&جتماعن الطبيعة ا

Lق�رب إل�ى الص�حراء م�ن س�وريا الجنوبي�ة، مم�ا بالثروات، وھو ليس سوى الجزء ا
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 وبم�ا أن�ه بل�د. فكيك الوطن العربيبيكو لت-يذكرنا بالتعسف الذي كرسه إتفاق سايكس
ت اLجنبية مقاب�ل أن يلع�ب دوراً ف�ي فقير ثرواتياً، كان & بد أن يعتمد على المساعدا

الص��راع السياس��ي ف��ي المنطق��ة، وخاص��ة ف��ي مواجھ��ة الحرك��ات واLنظم��ة العربي��ة 
  .الراديكالية

بما ھي، اي بريطانيا، الدولة التي  اLردن على المساعدات البريطانية،اعتمد   
قراط�ي لذا كان تركيز المساعدات البريطاني�ة عل�ى الجھ�از البيرو. استعمرت اLردن

الحكومي وعل�ى الج�يش ليص�بحا الق�وتين السياس�ية والعس�كرية اللت�ين تمس�كان البل�د، 
ولتكونا مصدر التشغيل لقوة العمل المفتقرة لفرص العمل ف�ي قطاع�ات ا�نت�اج وم�ن 

أن قف��زت ل��ذا، & غراب��ة . 1948كب��ة نق��وة العم��ل ھ��ذه ال"جئ��ون الفلس��طينيون بع��د 
d1950-1949ملي�ون جني�ه اس�ترليني ع�ام  1,5 ردن م�نالمساعدات البريطانية ل 

، وھ���و ع���ام الح���راك 56-1955ملي���ون جني���ه اس���ترليني ف���ي الع���ام   10,75إل���ى 
ي�ىء الحكوم�ة الوطني�ة بزعام�ة ومج 1954سقاط حل�ف بغ�داد بعد إالسياسي القومي 
ملي�ون  1.5أم�ا المس�اعدة ا&قتص�ادية م�ن ھ�ذا المبل�غ فل�م تتج�اوز . سليمان النابلس�ي

ل�ه حس�اباً خاص�اً ف�ي  نترليني في حين ذھب�ت حص�ة اLس�د للج�يش ال�ذي ك�اجنيه اس
م�ا يھمن�ا ھن�ا ان المس�اعدات البريطاني�ة ل�م توج�ه للتش�غيل ا�س�تثماري . 51بنك لندن

زراعياً وصناعياً بل &متصاص قوة العم�ل وض�بطھا ف�ي الج�يش ووظ�ائف حكومي�ة 
ھندس����ة "س����مى وھ����ذه العملي����ة ت. تح����د م����ن ف����رص ا&نتم����اء السياس����ي للش����باب

Engineering أو إع���ادة ھندس���ة المجتم���ع، اي تركيب���ه وض���بطه طبق���اً المجتم���ع
لمخطط سياسي ثقافي اجتماعي يجعل المجتمع خاضعاً لھيمنة الس�لطة الحاكم�ة، إل�ى 

ية ل، رك�ز النظ�ام تحالف�ه م�ع الرأس�مالوبالمقاب. ويريد كما يرى النظامدرجة توجيھه 
  ). كما سنرى &حقاً (فظ الفلسطينية كركيزة له كنظام محا

    
فلس�طيني  276,500دفع احت"ل إسرائيل لث"ث�ة ارب�اع مس�احة فلس�طين ب�أكثر م�ن 

وبما أن ھؤ&ء أتوا مجردين م�ن . 52إلى الضفة الغربية وھو يقارب ثلث عدد سكانھا
الت�ي تبح�ث ع�ن ب�ل حال�ة م�ن الع�دم كل شيىء، فقد ش�كلوا حال�ة م�ن البطال�ة الكامل�ة 

 منطق�ة فقي�رةاد الوضع تأزم�اً ح�ين نعل�م ان الض�فة الغربي�ة نفس�ھا ويزد. دخل فوري
المن�اطق  يعتمد ف�ي عمل�ه عل�ىمن قوة العمل فيھا عدد كبير من فلسطين، والتي كان 

إضافة إلى ھذا، فإن فرص ا&ستثمار المباشر ل�م تك�ن س�ھلة آن�ذاك، . 1948المحتلة 
كم�ا اش�رنا  للمس�تثمرينسواء &ضطراب المنطقة مما يشكل عامل خط�ورة وإزع�اج 

&ستھ"كية فيھ�ا ا، أو Lن المنطقة نفسھا ليست مغرية ل"ستثمار لضعف القدرة سابقاً 
مجم�ل ھ�ذه العوام�ل ق�وة ذاتي�ة للط�رد إل�ى الخ�ارج، و& س�يما ش�ّكل  .وصغر الس�وق

، وھ�و ال�ذي تجل�ى ف�ي الھج�رات إل�ى الخل�يج العرب�ي. للعنصر الشاب من المواطنين
&ج��ىء فلس��طيني ف��ي  350,000م��ن اLردن، الت��ي ھ��اجر إليھ��ا  والض��فة الش��رقية

  .،  وبلدان أخرى وخاصة اLميركيتين1948أعقاب نكبة 
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  الوضع السكاني  2. 4

من ال"فت أن ع�دد س�كان الض�فة الغربي�ة بق�ي عل�ى حال�ه تقريب�اً ط�وال فت�رة 
  . الحكم اLردني التي تقارب جي"ً كام"ً 

  
  

  53)باw&ف(1967-1946لغربية سكان الضفة ا) 5(لوحة 
  السكان          السنة

1946 465,8    
1952          742,3  

  1961          801,4  
  803,6          1967أيار  31  

  
ألف نسمة على ث"ثة أرباع المليون في عقد ونصف، اي قراب�ة  60إن زيادة   

وحي�ث ل�م تق�ع حروب�اً ف�ي تل�ك الفت�رة، ف�إن الس�بب . جيل كامل ھي نسبة ضئيلة ج�داً 
لعدم التزايد ھذا يرتد إل�ى الھج�رات المتتالي�ة إل�ى الخ�ارج مدفوع�ة بالوض�ع اLساس 

ومما يوضح المسألة بشكل افضل، أن عدد سكان الضفة الغربية . ا�قتصادي المتأزم
 كان الض�فة الغربي�ة ل�م ي�زدادوا ف�يي ان س�أ. 1967و  1961لم ي�زدد ب�ين ع�امي 

 . 54ن نص��ف م��ن الواح��د بالمئ��ةب��أكثر قل��ي"ً م��إ&  1967و  1952الفت��رة م��ا ب��ين 
دول��ة وب��دون انج��از ح��ق الع��ودة، ف��إن  نوس��ن"حظ ان��ه طالم��ا ظ��ل الفلس��طينيون ب��دو

   .ھجراتھم إلى الخارج سوف تتواصل لتظل مثابة نزيف ديمغرافي
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فلم . & يمكن معالجة الوضع الديمغرافي للفلسطينيين بمعزل عن موضوعة الھجرات
أو بقص��د ا&نقط��اع ع��ن اس��رته، ب��ل ھ��و مھ��اجر باس��م  يك��ن المھ��اجر مھ��اجراً لنفس��ه

س��رة الممت��دة ف��ي تماس��ك اLاLس��رة وم��ن أجلھ��ا، وھ��ذا طبق��اً للتقالي��د الش��رقية وق��وة 
لذلك، ظلت اسر المھاجرين او المغتربين معتم�دة إل�ى ح�د كبي�ر . المجتمع الفلسطيني
ساس م�ن النس�اء سر كانت في اLوLن ھذه اL. &ء المغتربين إليھاعلى تحوي"ت ھؤ

واLطفال، فقد تركزت اس�تثماراتھا ف�ي البن�اء، كم�ا يرغ�ب اLب أو ا�ب�ن المغت�رب، 
فس���ه ھ���و اLق���در عل���ى إدارة ھ���ذه ة Lن المغت���رب ني���ول���يس ف���ي المش���اريع ا�نتاج

  . اريع، وھو الذي يحدد كيفية استخدام التحوي"تالمش
بي��ة و& س�يما الوس��ط تج�در ا�ش�ارة إل��ى أن المن�اطق الجبلي��ة ف�ي الض�فة الغر

ھي مناطق طالما دفعت الفائض السكاني للھج�رة إل�ى اLمي�ركيتين ) القدس ورام _(
ف التاس�ع عش�ر ول�م يتوق�وكان ذلك قد بدأ منذ نھايات الق�رن . بب فقرھا الزراعيبس

ائضه السكاني، وخاص�ة المتعلم�ين، ة الغربية فقد توجه ففضأما شمال ال. حتى الحين
  .خليج العربي وذلك منذ خمسينات وستينات القرن العشرينلى بلدان الإ

  
  
  ا�ستثمارات  3.  4
  

ل��م تب��دا الع"ق��ات السياس��ية وا&جتماعي��ة ب��ين الض��فتين م��ع او بس��بب اح��ت"ل   
، ففلس���طين وا&ردن ج���زء م���ن ال���وطن العرب���ي وبينھم���ا ت���داخل اجتم���اعي 1948

ح�ت"ل ا�س�رائيلي حت�ى لذلك، ما أن س�قطت فلس�طين بي�د ا&. وجغرافي قديم وعميق
سارعت طبق�ة التج�ار والع�ائ"ت الغني�ة إل�ى التفاع�ل م�ع إقام�ة ع"ق�ات سياس�ية م�ع 

ف�اظ عل�ى الحكم اLردني وھو ما نتج عنه ض�م الض�فة الغربي�ة إل�ى اLردن، دون الح
فاظ على ھذا ا�سم ولو من قبيل مقاومة ا&ح�ت"ل وع�دم إسم فلسطين رغم أھمية الح

الفلسطينية، ول�ذا، ك�ان اLفض�ل لھ�ذه الوح�دة ل�و حمل�ت إس�ماً مش�تركاً نسيان القضية 
  .للقطرين 
مقابل ھذا الدور للتجار والعائ"ت، حيث شارك ھؤ&ء في الس�لطة السياس�ية،   

وLن مص�ير الض�فة الغربي�ة . منحھم الحكم اLردن�ي امتي�ازات وتس�ھي"ت اقتص�ادية
ھ��ا م��ن قب��ل إس��رائيل، ترك��زت ك��ان مھ��دداً وغي��ر واض��ح م��ن حي��ث احتم��ال احت"ل

وم��ن . اس��تثمارات الفلس��طينيين ف��ي الض��فة الش��رقية و& س��يما ف��ي التج��ارة والعم��ران
ملي��ون جني��ه  10أج�ل ھ��ذا س�حب الفلس��طينيون م�ن ارص��دتھم ف�ي بريطاني��ا والبالغ�ة 

أما ا�ستثمارات في الضفة الغربية، وھ�ي اLق�ل، فكان�ت ف�ي الزراع�ة   .55استرليني
البطالة الھائلة في أوس�اط ال"جئ�ين المترك�زين ف�ي اLغ�وار لتق�يم  حيث استفادت من

  . 56مزارع واسعة وتدفع أجوراً ضئيلة
وحتى ا�س�تثمارات الص�ناعية فق�د ترك�زت ف�ي الص�ناعات الزراعي�ة، الت�ي يتطلبھ�ا 

  .57لزيوت البناتية�نتاج الزراعي مثل صناعة الصابون والمطاحن والاحتكارھا 
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&س��تثمارات قطاعي��اً ف�ي الض��فة الغربي�ة، فك��ان نص��يب وفيم�ا يخ��ص توزي�ع ا  
كبير منھا لصالح قطاع البناء حيث ك�ان الطل�ب عالي�اً عل�ى المس�اكن الخاص�ة وذل�ك 

لمس��اكن، ماس��ة غ��دوا بحاج��ة ال��ذين  1948لحاج��ة ال"جئ��ين م��ن المن��اطق المحتل��ة 
ل ان ويمك�ن الق�و. ناھيك عن النمو السكاني في مجتم�ع زراع�ي يفض�ل كث�رة اLو&د

عقد الستينات شھد صعودا اكبر في التشييد حيث اس�تقرت أوض�اع م�ن ھ�اجروا إل�ى 
  . 58الخليج وا&ميركيتين وشرعوا في تحويل اLموال إلى اسرھم

  
  
  ةالتشغيل والبطال  4. 4
   

 1948 ع�امقدر ع�دد م�ن ھ�م ف�ي عم�ر العم�ل م�ن المھ�اجرين إل�ى الض�فتين 
ن زي�ادة طارئ�ة ف�ي ق�وة العم�ل ع�"وة أي أن ھذا العدد ك�ا. "ألف شخص 60حوالي 

على الزيادة الموجودة في الضفة الغربية حيث كان الكثير من ق�وة العم�ل ف�ي الض�فة 
   . الغربية يذھب للعمل في المناطق الساحلية من فلسطين

فق�د . كان بوسع اLردن استغ"ل قوة العمل ھذه حيث كانت تقبل بأجور & تكاد ت�ذكر
فلس��اً اردني��اً، وبل��غ ال�دخل الس��نوي للف��رد  بال��دينار  206كور بلغ�ت أج��رة العم��ال ال�ذ

مليم�اً  535 1948في حين كانت اLجور في فلس�طين قب�ل ". ديناراً أردنيا 52,35
  .مليماً للنقل 739للبناء، و  641للغذاء، و 

  
ال�ذكور (الش�ابة والمتعلم�ة   ارقات النادرة أن تك�ون ھج�رة ق�وة العم�لفممن ال  
إن ھ��ذا تش��وه اقتص��ادي . ف نس��بة البطال��ة ف��ي مجتم��ع م��اي��ف��ي تخفع��ام"ً  )خاص��ة

اجتماعي ب" شك، Lن القاعدة التنموية تقضي بأن يتمكن كل اقتصاد من تش�غيل ق�وة 
  .العمل الموجودة في ب"ده

إل��ى جان��ب الھج��رات والتش��غيل المحل��ي، ق��ام قس��م م��ن ال"جئ��ين باس��تئجار اLرض 
ودة إل��ى الف"ح�ة، كم��ا اس�توعبت الق��وات المس��لحة وأحيان�اً باس��تم"كھا ف�ي عملي��ة الع�

ومية اLردنية المتسعة عدداً كبيرا من قوة العمل الفلسطينينة كاLردنية وا�دارات الح
  .الفائضة

  
  
  الزراعة  5. 4
  

ت الض��فة الغربي��ة مص��دراً لنص��ف وھك��ذا، فإن��ه رغ��م مس��احتھا المح��دودة، فق��د كان��
درات اLردن عل���ى الت���ين المجف���ف اش���تملت ص���ا"، "59رات اLردن الزراعي���ةص���اد
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وكان�ت تس�وق ھ�ذه ف�ي الكوي��ت . والبن�دورة والعن�ب والبط�يخ والش�مام، والحمض��يات
  .والعراق وسوريا 

 1961توزعت قوة العمل في الضفة الغربية على القطاعات ا&قتصادية عام 
بالمئ�ة  10,4والتش�ييد  11,5بالمئ�ة، والص�ناعة  37,6الزراع�ة : على النحو التالي

  . 60بالمئة 40والخدمات 
. بقي القطاع الزراعي ھو محرك اقتصاد الضفة الغربية ط�وال فت�رة الحك�م اLردن�ي

ويعود ذلك إلى كون ف�رص ا&س�تثمار ف�ي الزراع�ة أق�ل كلف�ة م�ن الص�ناعة وأس�رع 
وھن�اك عوام�ل . كما أن الطل�ب عليھ�ا ع�اٍل بم�ا ھ�ي حاج�ات معيش�ية يومي�ة. مردوداً 

ص��دير إل��ى ع��دة اقط�ار عربي��ة ف��ي الخل��يج وخاص��ة الكوي��ت أخ�رى خارجي��ة منھ��ا الت
، وھو على أية حال، أمر ك�ان محكوم�اً بتغي�رات الع"ق�ات والسعودية وكذلك العراق

  . السياسية بين اLقطار العربية حيث كانت شديدة التغير
خ"ل عملية ضم الضفة الغربية إلى الشرقية تكونت ع"ق�ة تح�الف ب�ين كب�ار   

تي�ازات والنظ�ام اLردن�ي ال�ذي أعط�اھم ام لتجار في الضفة الغربي�ةم"ك اLرض وا
ك���ان م���ن بينھ���ا م���نحھم تس���ھي"ت للمت���اجرة وحي���ازة اLراض���ي وھ���و اLم���ر ال���ذي 

وفرة بع��رض ع��اٍل ج��داً ف��ي أعق��اب اس��تخدموه لتش��غيل الي��د العامل��ة الرخيص��ة والمت��
ع�رض  ر ف�ي ح�ينسبية لمن يقوم با&ستثمافاLجور المتدنية ھي ميزة ن. 1948ةنكب

  .العمل عاٍل والطلب عليه ھابطاً 
ترك��زت اس��تثمارات اLغني��اء الفلس��طينيين ف��ي قط��اعين ھم��ا الزراع��ة ف���ي   

اLغوار وذلك بتسھي"ت من النظام، وف�ي العم�ران ف�ي عم�ان ومختل�ف م�دن الض�فة 
وبھذا تساوق ھؤ&ء مع سياسة النظام بع�دم تركي�ز ا�س�تثمار ف�ي الض�فة . 61الشرقية

  . يةالغرب
 ف��ي س��ياق التح��الف ب��ين التج��ار وكب��ار الم��"ك ف��ي الض��فة الغربي��ة والحك��م  

والتي وف�رت  ،1950رھن العقاري عام أنشأت السلطة اLردنية مؤسسة ال اLردني،
، وق�د 62ش�كل ق�روضملي�ون دين�اراً اردني�اً عل�ى  3لكبار م"ك اLرض الفلسطينيين 

مم��ا زاد الفج��وة بي��نھم وب��ين ش��خص م��ن كب��ار الم��"ك،  400حص��ر ھ��ذا المبل��غ ف��ي 
  .63صغار الم"ك

  
وتواصلت نتائج ھ�ذه الع"ق�ة ب�ين اLغني�اء والحك�م ف�ي عملي�ة التس�ويق حي�ث   

توفرت لھم تسھي"ت تسويقية في البداية ف�ي التج�ارة الداخلي�ة ب�ين الض�فتين، و&حق�ا 
. راقان والع�في التصدير إلى اLقطار العربية مثل الكوي�ت والس�عودية وس�وريا ولبن�

Lبس��بب تط��ور الزراع��ة عل��ى ھ��ذا ردني��ة مفتش��ية ل"س��تيراد فق��د اقام��ت الس��لطات ا
  . الضفة الغربية مثابة سلة غذاء اLردنوھو التطور الذي جعل النحو، 

  
  تغيرات اشكال ملكية اLرض في الضفة الغربية) 6(لوحة  
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  1965        1953سنة     

  عدد الحيازات    %النسبة    عدد الحيازات    دونم
  %النسبة  

  
  27,406    25,2    16,816    دونم 10اقل من 
  49,8  

  18,923    38,2    25,497    دونم 10-49
  24,4      

50-199      20,852    31,3    7,930  
  14,4    

200-499    2,801    4,2    575    1,0  
500-999    459    0,7    105    0,2  

1000-1999    117    0,2    26    0,05  
2000-4999    59    0,09    4    0,007  
  -    -    0,06    39    فوقفما  5000

  54,978  100,000    66,460      المجموع
  100,000  

  
-1948التركيب ا&جتماعي ا&قتصادي في الضفة الغربي�ة جميل ھ"ل، : المصدر(

  )1975:15، بيروت 1974
  

الص��غيرة ج��داً بقراب��ة  توض��ح اللوح��ة أع��"ه تزاي��د ع��دد أص��حاب الحي��ازات  
ي��رة ل��ى لدرج��ة غيابھ��ا ف��ي الس��نة أLخاLعوك��ذلك تن��اقص الحي��ازات  بالمئ��ة، 100

م��ن اللوح��ة، وھ��ذا انعك��س ف��ي تفت��ت اLرض م��ن جھ��ة وع��دم دخ��ول عام��ل 1965
الرسملة بعمق في الزراعة لتحول صغار الف"حين إلى عماٍل مأجورين وخاصة ب�أن 
يتخل��وا ع��ن حي��ازاتھم الص��غيرة لص��الح حي��ازات رأس��مالية موس��عة، وھ��ذا أم��ر ل��م 

  .ر الصناعييحصل نظراً لعجز التطو
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  الصناعة  6. 4
  

ة الغربي�ة ج�زءاً فض�، تحول جديد جع�ل م�ن ال1948طرأ في اعقاب احت"ل   
تابعاً للضفة الشرقية  كمرك�ز للمملك�ة، وذل�ك ل�يس بإبق�اء عم�ان عاص�مة، ب�ل نظ�راً 

ان علي�ه لسياسة حكومية جعلت من الضفة الشرقية مركز المملكة، وھذا بعك�س م�ا ك�
   ، حيث،1948ام اLمر قبل ع

فقد قدر ع�دد : "كانت فلسطين متقدمة على شرق اLردن ومركز جذب اقتصادي لھا"
، كم�ا ق�در ع�دد 1937ألف�اً ع�ام  32عمال الض�فة الش�رقية الع�املين ف�ي الغربي�ة ب 

  64" .نسمة 200114 ب 1938سكان الضفة الشرقية عام 
  

لق�وات البريطاني�ة وحاجتھ�ا وقد تكون ھذه القدرة التشغيلية في فلسطين بسبب وجود ا
  . لليد العاملة

كان��ت الص��ناعات العربي��ة مترك��زة ف��ي الش��ريط الس��احلي ا&كث��ر خص��وبة حي��ث ي��تم 
مفھوم الك"س��يكي لتولي�د الف��ائض ھن��اك، مم��ا جع��ل ا&س��تثمار ف��ي الص��ناعة ممكن��اً ب��ا

ف��ي ح��ين ظ��ل الجب��ل دون تص��نيع  .عل��ى اLق��ل، ھ��ذا إض��افة إل��ى ازدھ��ار التج��ارة
ء صناعات ناتجة عن طبيعة المنتجات الزراعي�ة في�ه، مث�ل ص�ناعة الص�ابون باستثنا

واس��تخراج الزي��ت ف��ي ن��ابلس، وص��ناعة الزج��اج والجل��ود ف��ي الخلي��ل، والص��ناعات 
  .ت في القدس وبيت لحم وبيت جا&الخشبية والمشروبا

وكم��ا اش��رنا، ف��إن منطق��ة ن��ابلس مش��ھورة بك��روم الزيت��ون، كم��ا ان وج��ود من��اطق 
بالت�الي وي منطقة الخليل قد ساعد على تربية قطعان كبيرة من الماشية فيھا رعوية ف

عتب�ارات الديني�ة اقيمت فيھا صناعات الجلود، وأما في القدس وبيت لحم فق�د ك�ان ل�
ساس���ي ف���ي قي���ام ال���دور اL) يحيين م���ن الع���الم إليھم���ااج المس���ح���وخاص���ة ق���دوم الح(

ة فض�رغم تخل�ف الص�ناعة ف�ي الو. صناعات الزجاج والخشبيات كصناعات سياحية
  . الغربية مقارنة مع الساحل الفلسطيني، إ& أنھا كانت متقدمة على الضفة الشرقية

مؤسسة صناعية  153ففي خمسينات القرن العشرين كان يوجد في الضفة الشرقية "
عم��ال ف��أكثر ف��ي  4ع��ام"ً بينم��ا وص��ل ع��دد المؤسس��ات الت��ي تش��غل  1171تش��غل 

  " 65عام"ً  3562مؤسسة تشغل  254 الضفة الغربية إلى
  

وبالمقاب��ل ظ��ل القط��اع الص��ناعي مح��دود النم��و والتوس��ع، وذل��ك Lن مس��توى   
التط��ور الص��ناعي ف��ي اLردن عام��ة ل��م يك��ن عالي��اً، وLن��ه بحك��م وج��ود الس��لطة ف��ي 

أن  الض��فة الش��رقية، فق��د توج��ه المس��تثمرون الص��ناعيون إل��ى ھن��اك، ع��"وة عل��ى
ة الغربية ظل يلقي بظله على التوج�ه ا&س�تثماري فضائيل للالتخوف من احت"ل إسر

كم�ا أث�ر ف�ي ھ�ذا . مما دفع ا&ستثمارات منھا إل�ى الض�فة الش�رقية في الضفة الغربية
ل��ذا، ظل��ت مس��اھمة الص��ناعة ف��ي المس��توى ت��دني ا�دخ��ار  وض��عف النظ��ام البنك��ي 
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مت�دني ط�وال فت�رة الناتج المحلي ا�جمالي في الضفة الغربي�ة عل�ى نف�س المس�توى ال
    .وظلت حصة الضفة الغربية ثلث مجموع ا&ستثمار في اLردن  .الحكم اLردني

تش��ير  ا�حص��اءات اLردني��ة الرس��مية إل��ى أن ع��دد الش��ركات المس��جلة ف��ي "  
ش���ركة بل���غ مجم���وع  83ك���ان  1945-1940ش���رقي اLردن والت���ي تاسس���ت ب���ين 

م��ا ع��دد الش��ركات المس��جلة ع��ام أ. دين��اراً اردني��اً فق��ط 870,000رؤوس أموالھ��ا 
وق��د بل��غ ع��دد . ملي��ون دين��اراً  34ش��ركة مجم��وع رؤوس أموالھ��ا  96فبل��غ  1951

شركة وشركات  14شركة وشركات السياحة والسفر  59شركات اLعمال التجارية 
وھ��ذا م��ا يفس��ر النقل��ة النوعي��ة لتف��وق الض��فة الش��رقية عل��ى  66"ش��ركات 7التعھ��دات 

  . الغربية
  

  مؤسسات الصناعية في الضفتينال) 7(لوحة  
  

  3121      3716      عدد المؤسسات
  15,257,000    4,520,000  )بآ&ف الدنانير(موجودات ثابتة 

  28,901,800    9,454,200  )بآ&ف الدنانير(ا&نتاج القائم 
  11,942,400    4,271,600  )بآ&ف الدنانير(القيمة المضافة 

  3,823,900    1,442,100  )بآ&ف الدنانير(اLجور والرواتب 
  )1968:178المصدر، شرايحة، (

ا&جتم��اعي ب��ين النخب��ة الفلس��طينية والنظ��ام -عل��ى أرض��ية التح��الف السياس��ي  
  :اLردني،  فإن

الفلس��طينيين م��ن الض��فة الغربي��ة المتح��الفين م��ع النظ��ام ھ��م ب��احثون أو س��اعون "...
ي��رى . يھمل�مس��اك بالس��لطة، ول��م يكون��وا مھتم��ين بتمثي��ل أو دع��م مص��الح م��واطن

البعض ايضاً أن برامج التطوير الصناعي في اLردن وقوانين الضرائب قد ُص�ممت 
  " 67لمحاباة سكان الضفة الشرقية على حساب فلسطينيي الضفة الغربية

، اص�بح ع�دد المؤسس�ات الص�ناعية ف�ي الض�فة الغربي�ة 1965وبحل�ول ع�ام   
، ث��م اLث��اث % 26,3مؤسس��ة للتص��نيع الغ��ذائي، اي  1009مؤسس��ة منھ��ا  3842

ث�م  12,6وتش�كل  486، فا&حذي�ة % 16,5مؤسس�ة، اي  634والمفروشات وھي 
%  11,2، أي 431ف���الم"بس وھ���ي  12,1أي  466الص���ناعات المعدني���ة وھ���ي 
% 2,8، أي 106ث����م مع����دات النق����ل % 2,9اي  111فالتع����دين والمق����الع وھ����ي 

  " 68% 2,7، أي 103المعدنية، وھي فالمنتجات غير 
 10ت قيمة الناتج الصناعي القائم في الضفة الغربية للمؤسسات التي تشغل لقد بلغ" 

م�ن قيم�ة الن�اتج % 20دين�اراً أردني�اً، لكنھ�ا كان�ت تمث�ل  5,364,000عمال فأكثر 
  "69ديناراً  26,838,000القائم في المملكة اLردنية الھاشمية آنذاك والذي بلغ 
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الضفة الغربي�ة، بلغ�ت نس�بة القيم�ة عمال فأكثر في  10وفي المؤسسات التي تشغل "
عم�ال ف�أكثر ف�ي  10في المؤسسات الصناعية التي تش�غل ) الناتج الصافي(المضافة 

وف�ي % 39,3في حين كانت ھذه النسبة في مجمل المملكة % 31,7الضفة الغربية 
  "70%41,2الضفة الشرقية وحدھا 

دن��ي ف��ي دين��اراً ھ��ي حج��م ا&س��تثمار الحك��ومي اLر 5,445,139م��ن أص��ل   
 3,2قراب�ة ديناراً، اي  178,600الصناعة، وصل نصيب الضفة الغربية منھا إلى 

  ."71بالمئة
  
  
  والواردات الصادرات  7. 4
  

أقام�ت الس��لطات اLردني�ة مفتش��ية ا&س��تيراد والتص�دير وحص��رتھا ف�ي اي��دي الطبق��ة 
التجارية وكبار م"ك اLرض، من الضفتين مما حال دون حص�ول ص�غار المنتج�ين 

وا�س�تيراد، مم�ا س�مح  التص�ديربف�رص التج�ار دير وتحك�م ھ�ؤ&ء على فرص التص
وخاص�ة ع�ن طري�ق ش�راء . ا&حتكاري وفرض اLسعار اLفضل لھمبالتحكم  للتجار

  . 72وبيع انتاج المنتج الصغير في الموسم وتخزينه لفترات &حقة
ي�ة، وإل�ى على الرغم من ان القطاع الزراعي كان رافعة اقتصاد الضفة الغرب  

ح��د ملم��وس ا�قتص��اد اLردن��ي عام��ة، إ& أن مس��اھمة ص��ادرات اLردن بم��ا فيھ��ا 
بالمئة من قيم�ة واردات اLردن، وھ�و م�ا حق�ق عج�زاً  18الضفة الغربية لم تتجاوز 

  .ھائ"ً في الميزان التجاري لdردن
بل�غ مجم��وع ص�ادرات الض��فة الغربي��ة، س�واء إل��ى الض��فة الش�رقية او لبل��دان اخ��رى 

، ف��ي ح��ين بلغ��ت وارداتھ��ا م��ن الط��رفين 1966دين��ارا اردني��ا ع��ام  4,300,000
  .ديناراً  24,300,000

أما تغطية عجز الميزان التجاري، فكانت تتم من تص�دير الخ�دمات والتح�وي"ت م�ن 
أي أم�اكن  طرف واحد & سيما نفقات وكالة الغوث وتحوي"ت العاملين ف�ي الخ�ارج،

والتح���وي"ت  لخل���يج العرب���ي وحت���ى اLمي���ركيتين،ش���تات الش���عب الفلس���طيني م���ن ا
ار أن اLم��اكن المقدس��ة ھ��ي ث��روة ب��ل خ��اص خ��دمات الس��ياحة باعتكالحكومي��ة، وبش��

  .موھوبة & يمكن لبلدان غيرھا المنافسة بتوفير بدائل او شبيھاً لھا
ة الغربي��ة ف��ي فت��رة الحك��م اLردن��ي فض��بش��كل ع��ام، يمك��ن اعتب��ار اقتص��اد الو  

اً غير مستقر، يعتمد اساساً على الزراعة التي معظمھا بعلياً يعتمد عل�ى اقتصاداً فقير
ير الطبيع�ة فيھ�ا ثوھذا بخ"ف ا&قتصادات الصناعية المتقدمة التي يكون ت�أ. الطبيعة
اعات كن��ه التق��دم زراعي��اً وف��ي قط��اع الص��ناعياً يمنكم��ا ان البل��د المتق��دم ص��. ض��عيفاً 

  .73الغذائية ايضاً 
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ل���يس س���ھ"ً الح���ديث ع���ن مي���زان م���دفوعات و المي���زان  تج���در ا�ش���ارة أن���ه  
فقلم��ا تت��وفر  .التج��اري للض��فة الغربي��ة بم��ا ھ��ي ج��زء م��ن ا�قتص��اد اLردن��ي بأكمل��ه

  . لذا اكتفينا بالمؤشرات العامة ذات الد&لة. معطيات تفصل بين اقتصاد الضفتين
  
4 .8  .1  Lالمصرية ةدارقطاع غزة في فترة ا  
  

القط��اع للحك��م ث أُتب��ع حي�� 1948ى م��ا بع��د اح��ت"ل تع��ود ھ��ذه التس��مية إل��  
ر قض�ائي غ�زة وبئ� المصري، فھو جزء من اللواء الجنوبي من فلسطين المك�ون م�ن

 ال�ذي كان�ت مس�احته قطاع غ�زة ھ�و م�ا تبق�ى م�ن الل�واء الجن�وبي لفلس�طين ف. السبع
ع�دد س�كانه حت�ى  أي اكثر من نصف مساحة فلسطين ووص�لدونم، 13,688,501

ل��م يب��ق م��ن ھ��ذه المس��احة  1948ع��د اح��ت"ل بو. ش��خص 303,500ى إل��  1947
  . 74منھا ھي ما تدعى قطاع غزة) كيلو متراً مربعاً  360( % 2,5سوى 

ض��افة إل��ى ت��دفق مھ��اجرين م��ن فق��د س��كان قط��اع غ��زة مص��ادر عيش��ھم، إلق��د 
جنوب فلسطين إلى القطاع مما جعله منطقة عالية الكثافة الس�كانية وش�ديدة الفق�ر ف�ي 

  .س الوقتنف
فُص�ل قط�اع غ�زة  ،1948في اعقاب سقوط فلسطين بيد ا&حت"ل ا�سرائيلي عام   

ضفة الغربي�ة، وُوض�ع تح�ت إش�راف الحكوم�ة المص�رية لعن فلسطين، كما فصلت ا
دت مع اLردنفضيتم ضمه إليھا كما حصل في وضع الدون أن  xة الغربية حيث ُوح .   
صري في قطاع غزة كان إدارياً أكثر مما تجدر ا�شارة ھنا إلى أن الدور الم  

ا�دارة المصرية في قطاع غ�زة فكان�ت وأما الع"قة بين الطبقة التجارية . ھو سياسياً 
يات، وھ�و النش�اط ال�ذي انط�وى التس�ھي"ت التجاري�ة وتص�دير الحمض� اساساً ض�من

 ويمكن القول إن ھذا الدور ا&قتص�ادي ھ�و. المسموح به  75يبعلى درجة من التھر
  .لذي يتناسب مع وضع قطاع غزةتجارية الحرة، وھو النشاط انواة أولية للمناطق ال

  
  السكان  2. 8 .4

ليقف�ز  1948ن ع�ام طال�ف م�وا 90فيما يخص السكان، كان في قط�اع غ�زة 
، بمعنى أن معظم سكان اللواء الجنوبي الفاً نظرا لتدفق ال"جئين إليه 280العدد الى 

 400اصبح عدد سكان القطاع ما ب�ين  1967بحلول عام و. انتھوا داخل قطاع غزة
يختلف النمو السكاني ف�ي قط�اع غ�زة ع�ن الض�فة الغربي�ة، خ�"ل . 76ألفاَ  455إلى 

ع�دل ت�دفق الھج�رات م�ن القط�اع أق�ل من�ه ف�ي الض�فة ع�"وة ترة، ربم�ا Lن مھذه الف
  .على الھجرة الداخلية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية في اLردن

ليس من السھل القول أن نظاماً بنكياً كان يعم�ل ف�ي قط�اع غ�زة، حي�ث كان�ت 
ھناك فروعا لبنوك  عربي�ة كالبن�ك العرب�ي المح�دود وبن�ك ا&س�كندرية، وبن�ك اLم�ة 

، وكانت خدماتھا تجارية بدل ان تك�ون اس�تثمارية ف�ي 1967التي اغلقت بعد حرب 
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براس�مال ق�دره  1961الوحي�د ع�ام  جرى افتت�اح البن�ك المحل�ي. القطاعات ا&نتاجية
  . 1967نصف مليون جنيه مصري، لكنه اغلق كذلك عام 

و& شك أن منطقة صغيرة مثل قطاع غزة، وفقيرة جداً، ولديھا كثاف�ة س�كانية 
عالية وضح في الموارد وليست بلداً مستقًر، ك�ل ھ�ذه العوام�ل & تغ�ري با&س�تثمار، 

Lجنبي& من المواطنين و& لرأس المال ا.  
  
  التشغيل  3. 8 .4

ش��كلت الزراع��ة ف��ي الس��تينات مج��ال ا&س��تخدام اLساس��ي ف��ي القط��اع حي��ث 
والخ�دمات  اكث�ر م�ن  استوعبت قرابة ثلث قوة العمل في حين استوعب قطاع  البناء

ولم تكن ھناك بنية صناعية مميزة في قطاع غزة، حيث انحصرت في  .77بالمئة 60
ورش تق��وم عل��ى تص��نيع م��واد خ��ام مس��توردة  ال��ورش �نت��اج حاج��ات الس��كان أو

  . لتصنيعھا ومن ثم إعادة تصديرھا
  

  )الزراعة والصناعة والتجارة( القطاعات ا�قتصادية ا+ساسية  4. 8. 4
ھ��ي اساس��ا الزراع��ة والص��يد والتج��ارة إن مص��ادر ال��دخل ف��ي قط��اع غ��زة، 

م�ن   1967لف�رد قب�ل اك�ان دخ�ل  .والخدمات العام�ة وتح�وي"ت العم�ل ف�ي الخ�ارج
  .في العالمالمداخيل  دو&را  وھو من أقل 80تج القومي ا&جمالي النا
  

  1966مصادر الدخل في القطاع ) 8(لوحة 
  

  مليون جنيه مصري    الناتج المحلي ا&جمالي حسب القطاع
  78%النسبة  

  26,2    5,5          الزراعة والصيد
  3,3    0,7            الصناعة

  4,8    1,0          البناء والتشييد العام
  20,5    4,3        التجارة والخدمات الشخصية

  2,4    0,5            النقل
  19,0    4,0        ا�دارة والخدمات العامة

  76,2    16,0        مجموع الدخل المحلي الجمالي
          التحوي"ت من الخارج

  19,0    4,0    تحوي"ت وكالة الغوث وجھات عامة اخرى -1
  4,8    1,0      في الخارج تحوي"ت اقارب -2

  100,0     31,0      الدخل القومي ا�جمالي مجموع
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صادية غي�ر كما اشرنا فقد أبقت الحكومة المصرية على قطاع غزة كوحدة اقت
كانت ا�شكالية الرئيسية في قطاع غزة ھي في توازي . قتصاد المصريمندمجة با�

موھوب�ة ب�الثروات، إل�ى جان�ب كثاف�ة س�كانية عالي�ة ف�ي غي�ر الفقر الطبيعي، كمنط�ة 
ھ�ذا ع�"وة  .ة جغرافية محدودة مما جعل ا&قتصاد قوة طرد للبشر إلى الخارجمساح

م�ن أراض�ي % 97,5واغتص�اب ا�ح�ت"ل ل  1948على تدفق ال"جئين الي�ه ع�ام 
  . اللواء الجنوبي من فلسطين

ونظ��راً &ھتم��ام الفلس��طينيين، كش��عب ب��" وط��ن، ب��التعليم، واھتم��ام مص���ر   
ية، وھ��و أم��ر ش��مل قط��اع غ��زة، فق��د باء الطبق��ات الش��عالناص��رية بت��وفير التعل��يم Lبن��

تكونت شريحة واسعة من قوة العم�ل العلمي�ة الت�ي ھ�اجرت إل�ى الخل�يج العرب�ي مم�ا 
  .خفف من وطأة البطالة والفقر

فق��د . ك��ان اقتص��اد قط��اع غ��زة ف��ي فت��رة ا�دارة المص��رية زراعي��اً بامتي��از  
م��ن ا&نت��اج المحل��ي ا�جم��الي بالمئ��ة  70اس��توعب ثل��ث ق��وة العم��ل، وس��اھم بنس��بة 

  .79جمل الصادراتمبالمئة من  90وبأكثر من 
م�ن % 43م�ا نس�بته   1958بلغت نسبة اLراضي المزروع�ة ف�ي قط�اع غ�زة ع�ام 

راض�ي الص�الحة للزراع�ة ووص�لت م�ن اL% 75ته باجمالي مساحة القطاع وما نس
ص���لت وم���ن حي���ث المس���احة، و. بالمئ���ة 52,1إل���ى   1966لمزروع���ة ا&راض���ي ا

خفض��ت إل��ى نلكنھ��ا ا  دون��م أو  198,000إل��ى  1968ع��ام اLراض��ي المزروع��ة 
في فترة خض�وع القط�اع ل�ح�ت"ل ا�س�رائيلي من�ذ  198180دونم عام  165,000

  .1967عام 
ان القط�اع يعتم�د عل�ى  اي(غ�زة ان الحمضيات ھ�ي المحص�ول الرئيس�ي ف�ي قط�اع 

ن ض��رب ھ��ذا المحص��ول وھ��ذه نقط��ة ض��عف خطي��رة L تص��دير المحص��ول الواح��د
يعني تضعضع ا�قتصاد بشكل كبير حي�ث يص�بح ا�قتص�اد عن�دھا ب�" مص�در آخ�ر 

، & س��يما كون��ه محص��ول تص��ديري حي��ث بلغ��ت المس��احة ) للحيلول��ة دون انھي��اره
ط�ن  2,5انتج ك�ل دون�م   1960عام  دونم 16,000المزروعة باشجار الحمضيات

وزادت  ني�ه مص�ريج 820,000يات وبلغت قيمة الدخل الناتج عن تسويق الحمض�
  . 81دونم 68,000إلى  1966دونم  ووصلت عام  21,000لى ھذه المساحة إ

لكن اقتصاد قطاع غزة  طالما تأثر بتفتت الملكية حيث تتوزع ملكية اLراض�ي عل�ى 
  :82النحو التالي

  توزع ملكية اLراضي في قطاع غزة) 9(لوحة 
  يةالنسبة المئو        مساحة مزروعة بالدونم

  46,3          دونم 10اقل من 
10-19            22,4        
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20-49            20,1  
50-99            7,1  

100-199          3,0  
  1,1          واكثر 200

  
يوضح تفتت الملكية ھذا أن قلة من الف"حين بإمكانھم ا&عتماد على الزراع�ة   
وھ��ذا م�ا يجع��ل ال��دخل الزراع�ي م��ن قطع��ة اLرض الص�غيرة مج��رد عام��ل . معيش�ياً 
  . د على ا�كتفاءمساع

خل�ق ھ�ذا التفت�ت طبق�ة م�ن العم�ال ال�زراعيين ال�ذين يعمل�ون ف�ي زراع�ة فقد   
مكثفة نسبياً، والتي توفر دخ"ً عالياً لم"ك اLراضي مم�ا أوج�د فج�وة اجتماعي�ة ب�ين 

وعلي�ه، ف�إن . كما خلق عدد السكان الكثي�ف مس�تويات عالي�ة م�ن البطال�ة .نتيالشريح
وھ�ي فج�وة تص�عب تغطيتھ�ا  العم�ل ومس�توى البطال�ة الع�الي،الفجوة ب�ين حج�م ق�وة 

قفزة تصنيعية كي تستوعب الفائض ع�ن العم�ل الزراع�ي، وف�ائض ق�وة العم�ل  نبدو
  .بشكل عام

  
  

 4,2ي ا&جم�الي ف�ي قط�اع غ�زة لم تتجاوز حصة الصناعة م�ن الن�اتج المحل�  
. 83عام�ل 6,000إل�ى  3,000وكان ما تستوعبه ما بين . 1967حتى عام  بالمئة، 

م���رتبط  والحقيق���ة ان ھ���ذه الص���ناعات كان���ت ص���ناعات  اس���رية، وك���ان معظمھ���ا
واة للتص��نيع الزراع��ي، وھ��ي ص��ناعات مط��احن ال��دقيق، ومعاص��ر بالحمض��يات كن��

الزيتون، والثلج والمشروبات المرطبة والحلويات والسجائر والتبغ والفخار والس�جاد 
ج والصابون فقد اعتم�دت عل�ى م�واد لغزل والنسياما صناعات ا. والعصير وا&سمدة

أن حص�ة للتدليل على تدني الوضع التصنيعي في قطاع غ�زة ن"ح�ظ . خام مستوردة
جم�الي أق�ل م�ن حص�ة الص�ناعة ف�ي ة م�ن الن�اتج المحل�ي ا�الصناعة ف�ي قط�اع غ�ز

  .اLردن
فق�د ت�دفق إل�ى غ�زة . كانت صناعة النسيج من اھم الصناعات في قط�اع غ�زة  

، لك���ن ھ���ذه الص���ناعة 1948حاب اLن���وال ال���ذين ھ���اجروا ع���ام الكثي���رين م���ن اص���
ھشاش�ة وھ�ذا يكش�ف ع�ن .تراجعت Lنھا لم تجدد ماكيناتھا وتعرضت لمنافسة أجنبية

  . الكيانات الصغيرة خاصة إذا لم تكن ھناك سياسة تنموية
  
  

غ�زة كان�ت ش�به  ويمك�ن الق�ول ان. ارة ھي القطاع اLنشط في غزةكانت التج
ت��دفق الس��لع التجاري��ة إليھ��ا �رض��اء متطلب��ات الكثي��ر م��ن  م��ا زادمنطق��ة ح��رة، م

المصريين و& سيما من يريدون سلعا كمالية كان النظام ا&شتراكي الناصري يقلص 
  . تدفقھا إلى مصر
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حصول الحمض�يات، ال�ذي انتقل�ت اما تجارة التصدير، فقد اعتمدت كما اشرنا على م
أما اس�واق  .84%89,37الى %  70,48ته من مجمل تجارة قطاع غزة من مساھم

  .ھذه المنتجات  فكانت أوروبا الشرقية وإيران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 ا�قتص]]اد الفلس]]طيني ف]]ي ظ]]ل اLح]]ت$ل اLس]]رائيلي للض]]فة الغربي]]ة وقط]]اع غ]]زة.5
)1967(  
  
  منھجية م$حظات  1. 5
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ل ع�ن اwخ�ر ف�ي بمع�ز ْي الضفة الغربية وقطاع غزة كلًّ بينما عالجنا اقتصادَ 
بالتعام��ل معھم��ا كاقتص��اد واح��د نظ��راً ف��ي ھ��ذا الب��اب ، قمن��ا 1967-1948فت��رة لا

ل�نفس النظ�ام السياس�ي ا�قتص�ادي ا�س�تعماري ا�س�رائيلي حي�ث طب�ق لخضوعھما 
ت"ل نفس السياس�ات ف�ي الض�فة والقط�اع، ھ�ذا م�ع العل�م أن ا&ح�ت"ل نفس�ه ھذا ا&ح

ين أو تعامل معھما كل على حدة طبق�اً لمص�الحه ات فصل ا&قتصادطالما طبق إجرء
لذا، سوف نض�طر أحيان�اً لمعالج�ة  .صادي للفلسطينييناقت تحديداً للحيلولة دون نموٍ و

  . لمعالجة كٍل منھما منفرداً  ي أحيان اخرىفموحدة ل�قتصادين، و
وتفكي��ك البني��ات الجغرافي��ة وا&جتماعي��ة  1948من��ذ اح��ت"ل فلس��طين ع��ام 

إ& خي��ار وقط��اع غ��زة، ي��ة وا&نتاجي��ة، ل��م يك��ن &قتص��اد الض��فة الغربي��ة والديمغراف
ى ال�ذات و& حت�ى فليس�ت ھن�اك مقوم�ات اعتم�اد عل�. التبعية وا&عتماد على الخ�ارج

Lساسية نظراً لشح الموارد، وراس المال، والمواد الخام، ناھيك عن انتاج الحاجات ا
وك�ذلك تفك�ك الق�وة العامل�ة  ھ"كيةضيق السوق نفس�ه، وبالت�الي ض�عف الق�درة ا&س�ت

الت�ي ھ�ي نفس�ھا طاق�ة اس�تھ"كية أيض�اً يمكنھ�ا  وتبعثرھا في العديد من أقط�ار الع�الم
  . تنشيط السوق لو بقيت في الب"د

عل��ى أن ھ��ذه العوام��ل الس��لبية ل��م تك��ن الوحي��دة الت��ي تعي��ق النم��و ا&قتص��ادي   
الجزء من فلس�طين تح�ت نف�س  وا&زدھار لھذا الجزء من فلسطين، فھناك سقوط ھذا

  .الذي امتد حتى الوقت الحالي 1967عام ا&حت"ل ا�سرائيلي 
  : بناء على ما تقدم، ُيطرح السؤال التالي  

؟ ھ�ل ھ�و العام�ل وقط�اع غ�زة ھو العامل المقرر في مسار اقتصاد الضفة الغربيةما 
د اقتصاد بلد ما على الداخلي أم الخارجي؟ يكون العامل الداخلي مقرراً إذا كان اعتما

وإذا لم يكن مستق"ً ف�ي بل�د موارده الذاتية، أما إذا اعتمد على تحوي"ت من الخارج، 
والعام��ل الخ��ارجي ھن��ا . فيك��ون العام��ل الخ��ارجي ھ��و المق��ررحكوم��ة س��يادية  ل��ه

م��زدوج، عام��ل خ��ارجي  مس��اعد وخاص��ة البل��دان العربي��ة الت��ي اس��تقبلت الش��غيلة 
م��ال المھ��رة أو الي��دويين،  وآخ��ر خ��ارجي مع��اٍد ھ��و ا&ح��ت"ل الفلس��طينيين س��واء الع
،وتحّكم بمجم�ل الحي�اة س�ودة الفلسطينيين في قطاعات العم�ل اLالذي استوعب الشغيل

   .ا&قتصادية
Lرق�ام ت"ف�اً إل�ى ح�د م�ا ب�ين مص�در وآخ�ر من جھة ثانية، سيجد الق�ارىء اخ  

تعدد مص�ادر المعلوم�ات واخ�ت"ف المتعلقة باقتصاد الضفة والقطاع، وھذا يرتد إلى 
. ف��ي الفت��رة الت��ي يغطيھ��ا ھ��ذا البح��ث أھ��دافھا وع��دم وج��ود مص��در مرك��زي معتم��د

Lرقام مؤشر ومقارنة، علماً بأنه رغم اخت"ف ا أوردنا أكثر من رقم �عطاءولذلك، 
  .أنھا تعني نفس ا�تجاه وإن بنسب مختلفة إ&
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  سياسات اLحت$ل    2. 5
  

ة الغربي��ة وقط��اع غ��زة فدار ج�دال مبك��ر ف��ي إس��رائيل ح��ول كيفي�ة إدارة الض��  
ول وجھت���ي نظ���ر، كان���ت اLول���ى ل���وزير الحربي���ة ح���وتمح���ور الج���دال . المحتل���ين

اد الض��فة ه دي��ان، والت��ي ملخص��ھا إلح��اق اقتص��ا�س��رائيلي آن��ذاك الجن��رال موش��ي
، وھ��ي السياس��ة والقط��اع بإس��رائيل وتش��غيل عم��ال فلس��طينيين داخ��ل الخ��ط اLخض��ر

التي تحول دون فرص تطور  اقتص�اد الض�فة والقط�اع ب�ل بقائھم�ا ت�ابعين ل�قتص�اد 
  . ا�سرائيلي وھذا يقلل انخراط الشباب في المقاومة

أصر ديان على دمج اقتصاد المنطق المحتلة بإسرائيل باسرع وقت  ممكن  للنج�اح "
خاصة بھم، وھذا بالتوازي مع  ةأساسيفي احتجاز المحاو&ت الفلسطينية �نشاء بنية 

استيعاب أكبر عدد ممكن من قوة العمل الفلسطينية في مج�ا&ت العم�ل ف�ي اس�رائيل، 
حيث أن بوسع ھذه الخطوة إزاح�ة ض�غط البطال�ة وال�ذي ب�دوره ، إذا م�ا اس�تمر، أن 

  85".ية التحتية للتخلص من البطالة يقود إلى اضطرار الفلسطينيين ل"ستثمار في البن
  
حاس سابير الذي رأى ع�دم ف�تح نية فكانت لوزير المالية آنذاك بنا وجھة النظر الثاأم

لك�ن . ادين منفص�ليندل ب�ين اقتص�&قتصادين، وحص�ر الع"ق�ة ف�ي التب�االحدود بين ا
حت كفة ديانلية للضم والتوسع وطرد الفلسطينييالنزعة ا�سرائ Zين من أرضھم رج.  

  
يين الع"ق���ة بالفلس���طينيين عل���ى أرض���ية فھ���م الكثي���ر م���ن الكت���اب ا�س���رائيل  

بحتة، & سيما أولئك الم�رتبطين إي�ديولوجياً وسياس�ياً بالنظ�ام  )استعمارية( ياليةنكولو
)/ 1987(، ومي��رون بنفنس��تي )1973(ريي��ة برجم��ان وم��ن ب��ين ھ��ؤ&ء آ. مالح��اك

  . فقد رأى ھؤ&ء أن ا&حت"ل ھو نعمة للفلسطينيين). 1983(وكاھان 
ل راض عن طبيعة الع"قة بين ا&قتص�ادين ط�وال س�ني ا&ح�ت"ل، يسرائوكان بنك ا

ة الس���لع & س��يما فيم��ا يخ��ص  التب���ادل التج��اري واس��تخدام عمل��ة واح���دة ف��ي تج��ار
  . حواجز جمركية بين الطرفين إقامةوالخدمات وعدم 
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  "لقد زعم كل من بن ھـ  شاھار و أ ليرنر
وحجتھم�ا ھ�ي حرك�ة العم�ل والنظ�ام . ملأن الع"قة بين ا&قتصادين ھي ع"قة تكا" 

قي��ام اس��رائيل  ويعتق��د الكاتب��ان أن. والتكنولوجي��ا الم��الي الموح��د ونق��ل  رأس الم��ال
جمركية على المناطق المحتلة ھو شاھد آخ�ر عل�ى  ريبي ورسومبفرض نظامھا الض

  " وجود سوق مشتركة بين ا&قتصادين
�دع�اءات بش�أن الس�وق ، ج�دد باحث�ان آخ�ران نف�س ا1987و&حق�اً ف�ي ع�ام   

وس�����يمحا ب�����اھيري ) 1987(المش�����تركة م�����ع اس�����رائيل وھم�����ا مي�����رون بنفنس�����تي 
وكان باھيري اكثر اھتماما بالعامل ا&قتصادي لدعم وجھة نظره حي�ث . 86)1987(

أم�ا بنفنس�تي فك�ان ) 2و ص  12اقتصاد مزدوج القومي�ة، ص (وصف الع"قة بأنھا 
  :ر للضم بلغة ب"غية واضحة قائ"ً ظZ نيعتقد بأنه أنجز نبوؤة عندما كان يُ 

وكتبت فيھا، ان النم�وذج ال�ذي خل�ق م�ن قب�ل السياس�ات  1979نشرت مقالة عام " 
ا�س��رائيلية وك��ل الت��داخ"ت ا&جتماعي��ة وا&قتص��ادية والسياس��ية ب��ين الجم��اعتين، 

فالعملي��ات الت��ي أُرس��ي اساس��ھا للعم��ل من��ذ ع��ام . تفت��رض طبيع��ة أق��رب إل��ى ال��دوام
وف�ي ع�ام . وز نقط�ة الع�ودةقوية بما يبدو لدرجة انھا مكنت التكامل من تج�ا 1967
عد حرب لبن�ان، غ�امرت با&س�تنتاج ان الس�اعة ق�د دق�ت معلن�ة منتص�ف ، فب1983

ق��د تب��دو العملي��ة ممكن��ة الرج��وع نظري��اً، ولك��ن ... اللي��ل، وان حقب��ة جدي��دة ق��د ب��دأت
ت�ي تقاوم�ه تق�ود إل�ى ا&س�تنتاج ان�ه تقييماً واقعيا للقوى الفاعل�ة لص�الح الض�م ض�د ال

ذل�ك . على المدى المرئي فان فلسطين بكاملھا سوف تحكم من قبل حكومة اسرائيلية
ا�س��رائيلي ق��د اص��بح بن��اء عل��ى ذل��ك ص��راعا إثني��اً، وأن -ان الص��راع الفلس��طيني

  .   87"اسرائيل اwن مجتمعا ثنائياً 
د ج��اءت ا�نتفاض��ة فق��ل��يس ش��رطاً ان نن��اقش ھن��ا ص��حة م��ا اعتق��ده الكات��ب، 

اLولى لتقلب توقعات�ه رأس�اً عل�ى عق�ب ولتؤك�د رف�ض الش�عب الفلس�طيني ل�ن�دماج 
ولكن اLھم ھ�و كون�ه يق�رأ حقيق�ة نواي�ا النظ�ام السياس�ي ا�س�رائيلي . باقتصاد عدوه

    . ة والقطاعفالذي يفكر ويعمل على ا&حتفاظ باحت"ل الض
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  نيالوضع السكا    3. 5

رغم النسبة العالية للتزايد السكاني الطبيعي ف�ي الض�فة والقط�اع، إ& أن ع�دد   
وحت�ى ل�و اس�تثنينا موج�ة الھج�رة الض�خمة . السكان لم ي�زدد بم�ا ي�وازي ھ�ذه النس�بة

Lشھر أL1967ولى التي أعقبت حرب حزيران التي غادرت الضفة والقطاع في ا .
نين للھج�رة بحث�اً ع�ن العم�ل أو Lس�باب ويعود ھذا إلى اض�طرار الكثي�ر م�ن الم�واط

  . سياسية أو أمنية
فلس���طيني  200,000وأيل���ول م���ن نف���س الع���ام، ف���إن  1967ف���ي فت���رة حزي���ران " 

وال���رقم حس���ب التق���دير اLردن���ي الرس���مي ھ���و ... غ���ادروا الض���فة الغربي���ة نھائي���اً 
177,16588 .  

 تتض�من كسنة اساس، Lنھا & 1967يأخذ ا�حصاء ا�سرائيلي للسكان سنة   
المواطنين الذين غادروا في اعقاب الحرب مما يخفي الصورة الحقيقية للع�دد الفعل�ي 

حس�ب ا&حص�اء  1967لذلك كان عدد سكان الضفة الغربي�ة ع�ام . حين قيام الحرب
ووصل ھذا العدد إل�ى .  380.800ة وعدد سكان قطاع غز 585,900رائيلي ا�س

  . 199289في قطاع غزة عام  716,800 في الضفة الغربية وإلى 1,051,500
  
  وا�ستيطان ا+رض    4.  5
  

وبالنتيج�ة، ف�إن اLرض الم�وفرة للمس�توطنات ": كتب أحد ا�قتص�اديين ا�س�رائيليين
دني��ة اليھودي��ة تتش��كل  م��ن اراض غي��ر مس��تغلة مس��جلة باس��م حكوم��ة المملك��ة اLر

L1985:174جفعاتي "(ردن وام"ك الغائبين، في وادي ا(  
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بمعن�ى أن . &حت"ل، & سيما في الحالة ا�سرائيلية، اغتص�اب اLرضيعني ا  
. ستيطاني ا&س�تعماري ا�قت"ع�ي ھ�و نھ�ب اLرض�مركز الصراع مع ھذا النمط ا

وھذا ما يعطي المسألة الفلسطينية بعدھا الخاص، وھ�و اLم�ر نفس�ه ال�ذي يب�ين لم�اذا 
وبالس�يطرة عل��ى اLرض . تتك�رس جھ��ود وإمكاني�ات ا�ح��ت"ل عل�ى اLرض خاص��ة

يقصد ا&حت"ل السيطرة على جوفھا وسمائھا، واعتبار أھل ال�ب"د مج�رد ك�م بش�ري 
  .ليس له رابط باLرض، و& حقوق بالطبع

 الض�فة الغربي�ة وقط�اع غ�زة من�ذ اLع�وام اLول��ىس�تيطان ف�ي اراض با� ب�دأ  
ب العم�ل بالطبع في فترة حكوم�ة ح�ز ، وذلك 1969، وخاصة عام 1967&حت"ل 

حت�ى كان�ت س�لطات  1994وم�ا أن ح�ل ع�ام . الذي يزعم أنه أقل تطرفاُ من الليكود
بالمئ�ة  40بالمئة م�ن أراض�ي الض�فة الغربي�ة و  64ا&حت"ل قد وضعت يدھا على 

وحت��ى تل��ك الفت��رة كان��ت الض��فة الغربي��ة & تس��تفيد إ& م��ن . م��ن أراض��ي قط��اع غ��زة
الباقي المستوطنات ا�سرائيلية التي أنشئت بالمئة من مياھھا في حين تنھب  15-20

 176مس�توطنة، منھ�ا  194 1995، والتي بلغ عددھا بحل�ول ع�ام 1967منذ عام 
 18و ) مس�توطنة ف�ي منطق�ة الق�دس 28م�ن ض�منھا (مستوطنة ف�ي الض�فة الغربي�ة 

مس�توطنات حت�ى لوكان عدد المستوطنين في مختلف ھ�ذه ا. مستوطنة في قطاع غزة
  . 90ورة قرابة ربع مليون مستوطنالفترة المذك

أم��ا ا�س��تيطان ف��ي الق��دس الش��رقية، فق��د ك��ان ع��دد اليھ��ود فيھ��ا ص��فراً عش��ية   
ما ك�ان ع�دد الس�كان ن، بي1990ألفاً عام  120، ولكنه قفز إلى 1967ا�حت"ل عام 

  .1990ألفاً فقط عام  150ليصل إلى  1967الفاً عام  88العرب فيھا 
  

  1983ضي في الضفة الغربية عام ملكية ا+را) 10(لوحة 
  

ع���������دد الم���������"ك    %    دونم/المساحة للفئة  فئة الملكية دونم
  %الحيازة للفئة  

1-5    24,800      1    9167    15,7  
5-20    195,300    9    18775    32,2  

20-50    499,700    24    17215  
  29,7  

50-100    579,500    28    8025    13,8  
100-    791,800    38    4902    8,5  

  58084    100    2,019,800    المجموع
  100  

  )10:،1983، 44صامد، العدد رقم : المصدر(
  

) 1965-1953ملكية اLرض ف�ي عھ�د اLردن  ) 6( في لوحة(كما &حظنا 
بالمئ���ة م���ن ع���دد  25كان���ت تش���كل " دون���م 10أق���ل م���ن (، ف���إن الحي���ازة الص���غيرة 
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ال�ى  ضعف ما كانت علي�ه لتص�ل 1965، لكنھا اصبحت عام 1953الحيازات عام 
وربم��ا يع��ود ھ��ذا اساس��اً إل��ى تفت��ت الملكي��ة . ، كم��ا تض��اعف ع��ددھا تقريب��اً 49,8%

وال��ذي غالب��اً م��ا يع��ود إل��ى نظ��ام ا�رث ا�س��"مي، وھ��و المختل��ف ب��الطبع عن��ه ف��ي 
أم���ا   .تصفية ملكية المنتجين المستقليناوروبا، وھذا يعني زيادة عدد الحيازات وليس 

، فق��د نقص�ت م��ن حي��ث ع��دد )دون��م 49-10(ي حج�م الملكي��ات م��ا ف�وق الص��غيرة، ا
الحي��ازات بمع��دل الرب��ع، ف��ي ح��ين ان نس��بة ھ��ذه الفئ��ة ق��د نقص��ت بش��كل ض��ئيل ع��ام 

دونم�اً ) 199-50(إ& أن التغير الحاد كان من نصيب الحيازات المتوس�طة . 1965
ويمك�ن %. 100، كما ھبط�ت نس�بتھا ب�أكثر م�ن %200والتي ھبط عددھا بحوالي 

دونم��اً، والت��ي ) 499-200(س��ه ع��ن الحي��ازات م��ا ف��وق المتوس��طة ق��ول الش��يىء نف
وق��د ح��دث نف��س التط��ور %. 300وھبط��ت نس��بتھا بح��والي % 400ھبط��ت بنس��بة 

ا فوق حيث تبخ�رت دونم فم 500على الحيازات الكبيرة، وخاصة أكبرھا كلياً وھي 
  .196591تماماً عام 

كمن�تج (ف"ح الص�غير ملكية الوھذه د&ئل على عدم ت"شي الملكية الصغيرة، 
، بل زادت عدد ھؤ&ء عل�ى حس�اب ترك�ز ملكي�ة اLرض، وھ�ذا دلي�ل عل�ى ) مستقل

ع����دم تعم����ق الع"ق����ات الرأس����مالية لملكي����ة اLراض����ي، رغ����م الرس����ملة المتجلي����ة 
أو اس�تخدام آ&ت أكث�ر حداث�ة /ايضا في توجه ا&نتاج نح�و الس�وق، و" والمحصورة"

وھ��ذه كلھ��ا د&ئ��ل عل��ى . ة كا&س��مدة والمبي��داتووس��ائل تحس��ين ا&نتاجي��ة الزراعي��
امكانية قيام المنتج المستقل بإعادة انتاج نفسه ووضعه في ظل ما يمكن تسميته زيادة 

  . انتشار ع"قات ا&نتاج الرأسمالية في الزراعة في الحالة المعطاة
وربما تتضح الص�ورة بش�كل افض�ل اذا م�ا قارن�ا الوض�ع ف�ي اللوح�ة اLول�ى   
بالوض�ع ف�ي اللوح�ة الثاني�ة والت�ي تغط�ي الفت�رة  1967ت�رة م�ا قب�ل اح�ت"ل وھ�ي لف

فقد شكلت ك�ل م�ن الحي�ازات الص�غيرة وم�ا ف�وق الص�غيرة . تقريباً  1983حتى عام 
، وھبط�ت 1965بالمئة عام  84,2، وارتفعت إلى 1953بالمئة عام  63,5حوالي 

س����مارة (1983بالمئ����ة ع����ام  77,6، وإل����ى 1976بالمئ����ة ع����ام  78قل����ي"ً إل����ى 
1991:134(  

عل��ى أن ا&س��تنتاج أLس��اس ھن��ا ھ��و تمس��ك الف��"ح ب��ا&رض رغ��م ت��دھور   
اوض��اعھا وأوض��اعه عل��ى ح��د س��واء، وق��د يك��ون ھ��ذا نتاج��اً للتح��دي الق��ومي ال��ذي 

  .يفرضه شره ا&حت"ل &نتزاع اLرض، ليس كقطع بل كوطن
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  وھجرتھا  العملقوة توجيه   5. 5
  

وجيه قوة العمل ل بسيطرته على اLرض، قام كذلك بتأن ا&حت" يمكننا القول  
المحلية للبحث عن عمل في اقتص�اده، او الھج�رة إل�ى الخ�ارج، وف�ي الح�التين معن�اه 

  . تفريغ اLرض من اصحابھا
اس��تقطب العم��ل ف��ي اس��رائيل ش��غيلته اساس��اً م��ن الق��رى ومخيم��ات ال"جئ��ين،   

فق�د وص�لت نس�بة المس�تخدمين  .لعمل الزراعي�ةوھذا قاد إلى تفريغ اLرض من قوة ا
منھ��ا م��ن س��كان الري��ف وح��والي %  70م��ن ق��وة العم��ل ك��ان % 40ي اس��رائيل ف��

  .من سكان مخيمات ال"جئين% 20
ك����ان  1967لك����ن ع����دد س����كان الض����فة الغربي����ة عش����ية ح����رب حزي����ران 

نسمة، وبناء عل�ى مع�دل النم�و الس�كاني فيھ�ا ك�ان يج�ب ان  يص�ل ع�دد  934,500
. 787,000، لكن�ه انح�در عملي�ا إل�ى 1984نسمة ع�ام  1,415.000ھا إلى  سكان

تبين اللوحات التالية درجة  اضطروا للھجرة 628,000وعليه فإن العدد الفاقد وھو 
تشوه اقتصاد المناطق المحتلة من حيث تبعيته �سرائيل سواء في العدد المشتغل ف�ي 

، وت�أثير التبعي�ة عل�ى تط�ور تص�ادھااقتصادھا، أو نوزيع المشتغلين على قطاعات اق
كما تبين ھذه اللوحات تضارب وتعدد مصادر ا�حصاءات . اقتصاد المناطق المحتلة

  .مما يعيق المعرفة الدقيقة بأوضاع اقتصاد المناطق المحتلة
  

  العمالة في الضفة الغربية وقطاع غزة) 11(لوحة 
1992 -1994  

  
  )تقديرات(1994    1993    1992

  370    329    317    )آ&ف( اليد العاملة
  26    27    36  عاملون في اسرائيل باLلف

  
(International labor Organization, Director General's 

Report, 82 session-Appendix, 1995.  
ا&قتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع، فضل النقيب، إصدار مؤسسة  مقتطف في ،

  .37: 1997الدراسات الفلسطينية، 
  

  توزع العمال من الضفة الغربية في اسرائيل) 12(وحة ل
  اخريات    اءبن    صناعة    زراعة    السنة

  المجموع  
1984    4،9    9    20،5    10،7    45,1  
1986    5،5    9,1    26,0    10,7    51,3  
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1987    6,2    11,1    30,4    15,2    62,9  
Judea, Samaria and Gaza Area Statistics, Vol XVIII, 1988, 
No 1:35-36. 

من الضفة الغربية لكن مصدراً إسرائيلياً آخر يورد أرقاماً مختلفة عن العمال 
سرائيل، وھذا يؤكد ما ذھبنا إليه من غياب لرقم دقيق ل�قتصاد في العاملين داخل ا
  .الضفة والقطاع

  
  عمال الضفة الغربية في إسرائيل حسب العدد والنسبة القطاعية) 13لوحة (

  )�فبا\( 87- 1986لعامي  
  %النسبة    العدد    القطاع

  
  10,7    5،5    زراعة
  17,7    9,1    صناعة

  50,7    26,0    بناء
  20,9    10,7    خدمات

  100,0    51,3    المجموع
  1987:19بنفنستي 
لو اعتقدنا أن ميرون بنفنستي اختلف عن بمقارنة مبسطة للوحات أع"ه،    

تي، أدخل العمال غير النشرة ا�حصائية وھي نشرة حكومية رسمية، بأنه أي بنفنس
لم  المسجلين في مكاتب العمل، فليس ھناك ما يثبت أن النشرة المذكورة ھي ايضاً 

أما توزيع قوة العمل داخل الضفة الغربية  .ُتدخل العمال غير المسجلين في تقديراتھا
  :فكان كما ھو في اللوحة التالية

  
   توزيع قوة العمل داخل الضفة  ) 14(لوحة 

  المجموع  اخرى  خدمات  تجارة  بناء  صناعة  زراعة  السنة
1984  26,9  16,6  11,8  15,9  17,4  12,7  101,3  
1985  28,4  16,7  12,8  16,3  16,8  12,7  103,7  
1987  29,8  19,0  14,0  18,4  18,0   --  99,7  

  
Judia, Samaria and Gaza Area Statistics-Vol, XVIII, 1988-
No 1:35-36. 

  
  )1991(ناتج المحلي اLجماليحصص القطاعات من ال) 15(لوحة 

  مقارنة مع عدة بلدان
  

  متوسط الدول النامية  اسرائيل  مصر  ا&ردن  فلسطين*    
  19    2  18  6  25    الزراعة
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  28    22  30  17  10    الصناعة
  ؟؟    10  ؟؟  7  14    البناء

  57    65  52  57  48    الخدمات
Source: World Bank, Peace and the Jordanian Economy 
(Washington D.C: The World bank Publications, 1994), 
Table 1.2, p.10; Michales Todaro, Economic 
Development, 5th. Edition (New York: Longman, 1994,) p. 
37. 

ھذه النسب محسوبة كمتوسط لسنتين حتى يؤخذ با&عتبار تقلبات إنتاج الزيتون * 
  .الدورية المعروفة

ا&قتصاد الفلسطيني  مقتطف في ، .وب مع قطاعات أخرىسقطاع البناء مح) ??(
: 1997في الضفة والقطاع، فضل النقيب، إصدار مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 

38.  
 

  
  

  %)الضفة الغربية(ا+شخاص المستخدمين حسب الفرع ا�قتصادي ) 16(لوحة 
  

  اخريات  خدمات عامة  نقل  تجارة  انشاء  صناعة  زراعة  السنة
1980  26,2  16,9  22,6  12,7  4,5  13,3    3,8  
1992  20,8  13,5  33,0  12,3  5,0  11,3    4,2  
 Statistical Abstract of Israel, 1993. no 44, p. 780: المصدر

  
  

  %)قطاع غزة(ا�شخاص المستخدمين حسب الفرع ا�قتصادي ) 17(لوحة 
  اخريات  خدمات عامة  نقل  تجارة  انشاء  صناعة  زراعة  السنة

1980  18,5  19,5  23,1  14,0  6,6  13,0    5,3  
1992  18.6  9,7  36,1  15,4  5,5  9,7    4,9  
  Statistical Abstract of Israel, 1993. no 44, p. 780: المصدر

  
  

  
  :تطور العمالة في اقتصاد ا�حت$ل) 18(لوحة 

  1986    1973    1968    السنة
  51,300    40,800    4,000    في إسرائيل

)Judia, Samaria and Gaza Statistics. Vol XIII, No 1, 1988 
p.p. 35-36. 



 62

اس�تمر نزي��ف الھج�رة م��ن الض��فة الغربي�ة إل��ى الخ��ارج خ�"ل فت��رة ا&ح��ت"ل   
& سيما في السبعينات والثمانينات، وھو اLمر الذي نتج عنه  1967ا�سرائيلي عام 

فق�د نية، وبحسب المصادر اLرد. "نمٌو ضعيف للسكان، رغم المعد&ت العالية للتوالد
المغادرة خ"ل الش�ھور الث"ث�ة الت�ي تل�ت ح�رب /لھجرةشخصا ل 177,165اضطر 

ش��خص س��نويا حت��ى ع��ام  10,000، وتواص��لت المغ��ادرة بنح��و 196792حزي��ران 
، وھو التطور الذي ب�ان اث�ره 1982حتى عام  15,000وارتفع ليصل إلى  1974

 0,56وص��لعل�ى ش��كل انخف��اض ح��اد ف��ي النم��و الس��كاني ف��ي الض��فة الغربي��ة حي��ث 
    . سنوياً % 3طبيعية ھي رغم ان نسبة التكاثر ال 1982عام حتى 

لقد خرج جزء من ھؤ&ء المواطنين كمھاجرين، و& سيما في فت�رة اLش�ھر   
ة ض�فاLولى من ا&حت"ل، وبالتحديد قبيل ا�حصاء الذي أجرته س�لطات ا&ح�ت"ل لل

غ�ادرين يع�ودون بع�د فت�رة أم�ا اwخ�رين فك�انوا مج�رد م. 1967والقطاع ف�ي أيل�ول 
ومن جانب آخر، ل�م . & يفقدوا المواطنةفظوا على بطاقات الھوية الشخصية كي ليحا

تكن وجھة الفئتين، س�واء المغ�ادرين أو المھ�اجرين ھ�ي اLردن، كمك�ان تش�غيل، ب�ل 
، حي�ث س�مح ا&ح�ت"ل كانت ممراً باتجاه بلدان الخليج العرب�ي ومختل�ف بل�دان الع�الم

مفتوحة مع اLردن، بن�اء عل�ى وجھ�ة نظ�ر وزي�ر الحربي�ة ا�س�رائيلي  سورببقاء الج
موش��يه دي��ان ال��ذي رأى أن بق��اء الجس��ور مفتوح��ة يّس��ِھل ھج��رة الفلس��طينيين وھ��و 

  . الھدف الرئيسي ل"ستيطان الصھيوني
. م�ع اLردن" للس�"م"أن الجسور المفتوحة ھي جس�وراً  لقد اعتبرت إسرائيل

وف��ي ھ��ذا الص��دد ق��ال . ھ��و بمفھومھ��ا وبش��روطھا" الس��"م" لكنھ��ا اعتب��رت ان ھ��ذا
  :موشيه ديان

أن يبحث�وا إذا لم يستطع الملك حسين قبول شروطنا للس"م، فعل�ى اLردني�ين "
ذا ل�م يقب�ل اLردني�ون بش�روطنا للس�"م، فعل�يھم أن يبحث�وا وإ. Lنفسھم عن ملك آخ�ر
  . "L93نفسھم عن وطن آخر

وھ�ي عل�ى اي�ة  يثالنب�رة ا�س�تع"ئية لھ�ذا الح�د& يخفى عل�ى الم�رء ب�الطبع 
  .حال تؤكد بأن الس"م، ليس على أجندة قيادات النظام الصھيوني

يمك��ن تقس��يم عملي��ة الخ��روج إذن إل��ى فت��رتين، لك��ل فت��رة س��بب مختل��ف ع��ن   
  :اLخر

ط�ابع الخ�روج ھ�و  حي�ث ك�ان 1967ش�ھر اLول�ى &ح�ت"ل وھ�ي اL: الفترة اLولى
  .اسي ھو ا&نتقال إلى الضفة الشرقيةي، والتي كان ھدفھا السالھجرة المتسرعة

، والت�ي 1991وحت�ى ع�ام  1967والفترة الثاني�ة، م�ا بع�د اLش�ھر أLول�ى &ح�ت"ل 
وھ�ي . كانت مغ�ادرة بقص�د العم�ل م�ع ا&ھتم�ام بالحف�اظ عل�ى بطاق�ة الھوي�ة المحلي�ة

ة، Lن ا&ح�ت"ل ة الغربي�فض�الرئيس ع�دم وج�ود ف�رص عم�ل داخ�ل المغادرة سببھا 
قلل إلى الحد اLقصى إعطاء رخص ا&س�تثمار، ناھي�ك ع�ن ض�عف الف�رص اص�"ً، 

ورغ�م أن . وھيمنة عامل الخطورة وا�زعاج عل�ى ا&قتص�اد مم�ا يح�بط المس�تثمرين
ا&حت"ل امتص قرابة ثلث قوة العم�ل المحلي�ة ف�ي قطاع�ات اقتص�اده، إ& أن ھ�ذا ل�م 
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، 1973ل��ذا، كان��ت الطف��رات النفطي��ة، . العربي��ةيح��ل مش��كلة البطال��ة ف��ي الض��فة 
  . عامل جذب لقوة العمل الفلسطينية، للذھاب إلى الخليج  1982، 1980
  Lزم�ة الكويتي�ةمن الج�دير الم"حظ�ة ان�ه بع�د الح�رب عل�ى الع�راق بس�بب ا-

ب��دأت أع��داداً كبي��رة م��ن الفلس��طينيين ف��ي الكوي��ت ب��العودة إل��ى  1991العراقي��ة ع��ام 
محتلة مما فاقم أزمة البطالة، وھي اLزمة الت�ي م�ا ت�زال مس�تمرة بغ�ض اLراضي ال

  .النظر عن دخول أسباٍب إضافية عليھا
فطية نل في إسرائيل وفي البلدان العربية اليشغتلماذا لم يقد ال: قد يتساءل البعض

  ؟إلى تنمية مع انه تحوي"ت 
لة المنتقلة إلى وھذا عائد لمجموعة عوامل، منھا، بل أولھا، أن ھذه العما

اقتصادات أخرى، ھي عمالة فائضة عن قدرة ا&قتصاد المحلي، بمعنى عجزه عن 
تشغيلھا، وعليه، فإن تحوي"تھا، سوف تستخدم لتغطية عجز ميزان المدفوعات، 

ولعل جزءاً أو مكوناً اساسياً من ھذا العجز . بمعنى أن مقدارھا & يتجاوز العجز
Lعلى جداً من ناجم عن ارتباط منظومة اLسعار المحلية بالمنظومة ا�سرائيلية ا

كما أدت . مداخيل المواطن الفلسطيني مما يستنزف دخله ويتجاوز ذلك الدخل
سنوات ا�حت"ل وضعف الثقافة التنموية للمجتمع إلى تعميق النزعة ا�ستھ"كية 

ل، يجب ان ھذا علماً بأن بلداً تحت ا�حت". التي لھا دور كبير في زيادة العجز
وزيادة ا&ستھ"ك من منتجات اLجنبي، يؤدي إلى خمول . تطغى فيه سياسة التقشف

السوق المحلي، ونزيف الفائض من البلد إلى الخارج مما يضرب العملية 
ا&ستثمارية في البلد نفسه، وھذا بدوره يعيد ويكرر الحلقة المفرغة للعجز والتخلف، 

  .قوية الراسمالية ذات التوجه ا�نتاجيويحول في التحليل اLخير دون ت
  

  فترة ا�حت$ل والقروض في النظام البنكي والتحوي$ت    6.  5
  

منذ اLيام اLولى ل�حت"ل قررت سلطاته العسكرية إغ"ق البنوك في الض�فة   
والقطاع المحتلين، وبعبارة أخرى جعلت ھذه المناطق بدون نظام بنك�ي ف�ي النص�ف 

بينم�ا كان�ت ھن�اك بنوك�اً ف�ي . لعشرين، وھو أم�ر ف�ي غاي�ة الغراب�ةالثاني من القرن ا
حيث افتتح الحاكم العس�كري  1917فلسطين حتى قبل ا�حت"ل البريطاني لفلسطين 

  .94العثماني بنكاً تجارياً في القدس خ"ل الحرب العالمية اLولى
أخض��عت س��لطات ا&ح��ت"ل النظ��ام البنك��ي ف��ي الض��فة والقط��اع �ج��راءات   

كرية قوضت ذلك النظام، وأحلت محله فروعاُ للبن�وك التجاري�ة ا�س�رائيلية الت�ي عس
وق��اد ھ��ذا ا�ج��راء إل��ى خل��ل اقتص��ادي كبي��ر حي��ث س��ار . ل��م تم��ارس دوراً تنموي��اً 

ا�قتصاد بدون دور بنكي سواء للتسليف أو تلقي الودائع، وھ�و أم�ر ينتھ�ي إل�ى خل�ل 
لذلك كان ا&ستثمار الخ�اص ھ�و . ستثماريةفي العملية التنموية مما يضعف القدرة ا&

اLساسي في ھذه المناطق، اي كان غالباً من مدخرات اLفراد دونما فرصة لق�روض 
  .وتسھي"ت
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اض�ي غ"ق كاف�ة البن�وك العامل�ة ف�ي اLرعلى إ  7نص اLمر العسكري رقم   
، تغل�ق مختل�ف البن�وك وممؤسس�ات ا�ق�راض ف�ي 1م�ادة رق�م :"1967المحتلة عام 

  .95"ن وحتى أصدر مرسوما بعكس ذلكاwمناطق الضفة الغربية من 
ف�رغم تع�دد . قاد ھذا الوضع إلى غموض الحركة المالية ف�ي الض�فة والقط�اع  

وھ�و " نق�داً "مصادر التحوي"ت، إ& أن قسما كبيرا منھا كان يتم بطرق النقل الفردي 
  . عرفة مقاديره الدقيقة، أو على اLقل & يمكن ميمكن إدراجه في الميزانية ما &

ع إ& فة والقط�اض�ى ف�روع البن�وك ا�س�رائيلية ف�ي الل�م يعتم�د المواطن�ون عل�  
  لتسھيل العمليات الجارية في حساباتھم، لذا، 

تش��ير المعلوم��ات المتاح��ة إل��ى ان مجم��وع الودائ��ع ف��ي البن��وك ا�س��رائيلية أق��ل م��ن "
ع غ��زة ف��ي الفت��رة حت��ى م��ن الن��اتج المحل��ي ا�جم��الي للض��فة الغربي��ة وقط��ا% 4

من الن�اتج المحل�ي الجم�الي، وف�ي اس�رائيل % 29وقبل حرب حزيران كان .1975
اما التعامل  مع البنوك ا&س�رائيلية فق�د بين�ت دراس�ة ميداني�ة . 96%"48كان المعدل 

عام�ل تمن المؤسسات ا&قتصادية العاملة في الض�فة الغربي�ة ت% 90ان  1986عام 
أم�ا مع�ام"ت  لكنه تعامل محصور في فتح الحس�ابات الجاري�ةمع البنوك ا&سرائيلية 

م�ن حج�م المتع�املين   فق�ط% 7التوفير والودائع Lجل فلم يزد نص�يب ك�ل منھ�ا ع�ن 
م��ع ھ��ذه البن��وك كم��ا اظھ��رت النت��ائج انخف��اض نس��بة التعام��ل با&ئتم��ان م��ع البن��وك 

وابھا قام�ت مؤسسة جرى اس�تج 400ا&سرائيلية إذ ان مؤسسة واحدة فقط من اصل 
  ."97&سرائيلية ، ما عدا جاري مدينبأخذ قروض من البنوك ا

  
  
  

وLن فروع البنوك ا�س�رائيلية، ليس�ت ذات توج�ه تنم�وي اص�"ً، ل�ذلك، ف�إن 
وم�ن ب�ين . وحت�ى أس�رياً  نتاجي�ة ف�ي الض�فة والقط�اع ظ�ل خاص�اً تمويل المش�اريع ا&

يجع��ل الش��ركات أس��رية  مخ��اطر ھ��ذا الوض��ع غي��اب ثقاف��ة الش��راكة ا&قتص��ادية مم��ا
  .وفردية وھذا يبقيھا في نطاق صغير

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   

Samara Adel, The political Economy of the West Bank: From Peripheralization to Development, 
Khamsin Publications, London,1988:108  

 
96  Bregman A, The Economy of the Administrative Areas, 1967-1975 (Jerusalem: Bank of Israel 
Research Department, 1976: 57.  

  .مصدر سبق ذكره 1990:33ابو شكر، عبد اهللا وعالونة،  97
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كما اشرنا في غير مكان، لم يسمح ا&حت"ل إ& بف�تح ف�روع للبن�وك التجاري�ة 
ا�س��رائيلية مم��ا يض��عھا خ��ارج نط��اق اي دور تنم��وي، و& حت��ى إقراض��ي لم��دى 

للتعام�ل الي�ومي لذا، كانت المبالغ المالية التي خصص�ت لھ�ذه الف�روع س�واء .متوسط
  . أو للقروض بسيطة

ملي��ون لي��رة  10رفع��ت س��لطات ا&ح��ت"ل ا�س��رائيلي قيم��ة ا&عتم��اد م��ن "  
كم���ا ق���دمت الكنيس���ت ...1975ملي���ون لي���رة ع���ام  65إل���ى  1970اس���رائيلية ع���ام 

لي����رة ملي����ون   50-10ح م����ا ب����ين ض����مانات للحكوم����ة بض����مان ق����روض تت����راو
  ".98إسرائيلية
مشية كونھا مقدمة إلى منطقة سكانھا اكثر من ملي�ون ورغم أن ھذه الزيادة ھا  

ونصف، في تلك الفترة، ومع العلم بأن ھذه القروض ھي المصدر الوحيد Lن النظام 
، إ& ان ھدف السلطات ا�سرائيلية 1967البنكي المحلي كان قد أُلغي عشية احت"ل 

عم��و& ب��ه ف��ي ال��ذي ك��ان م) وھ��و عثم��اني ف��ي اLص��ل(ك��ان إلغ��اء الق��انون اLردن��ي 
، وق�د ادى ھ�ذا %9الضفة الغربية، Lن ھ�ذا الق�انون يح�دد مع�دل الفائ�دة عن�د س�قف 

ا�لغاء إلى تمكين البنوك ا�سرائيلية من فرض الش�روط ا�س�رائيلية عل�ى الق�روض 
وبھذا المعن�ى تص�بح الق�روض . للمناطق المحتلة حيث تصل الفوائد إلى نسب خيالية

ربحية، وغير تنموية في دورھا، وربما لھذا المحتلة عالية الية إلى المناطق ا�سرائيل
  " 99ير عن ا�قتراضالسبب رفضت البرجوازية المحلية أو احجمت إلى حد كب

 12ملي��ون لي��رة اس��رائيلية ت��وازي  50م��ن جھ��ة ثاني��ة، ف��إن القيم��ة الفعلي��ة ل   
ون فل�م تع�د تس�اوي إ& ملي� 1980، أم�ا ع�ام 1973مليون دو&ر بسعر صرف عام 

نظ���راً للت���دھور النق���دي والتخف���يض  1981، واق���ل م���ن نص���ف ملي���ون ع���ام دو&ر
والحقيق�ة، ف�إن عملي�ة ت��راكم . المس�تمر لس�عر ص�رف اللي�رة ث�م الش��يكل ا�س�رائيليين

مم�ا يعن�ي 100" بالمئ�ة 6,917بلغ�ت  1948تخفيضات العمل�ة ا�س�رائيلية من�ذ ع�ام 
  .ھامشية الكمية المخصصة للقروض وقيمة العملة ايضاً 

ورغ���م أن المق���ادير المخصص���ة ل�ق���راض كان���ت ھامش���ية، إ& أنھ���ا كان���ت   
  : محكومة بقيود تعرقل سھولة وصولھا إلى المواطنين

آ&ف لي��رة  10إن بوس��ع البن��وك ا�س��رائيلية أن تم��نح تس��ھي"ت اعتم��اد ف��ي ح��دود " 
ب�دون الحص�ول عل�ى ) 1973دو&ر طبقا لسعر ص�رف ع�ام  2380اي (إسرائيلية 

. الحكومة، أما قيمة ا&عتمادات التي تتجاوز ھذا الحد ف" بد من أخذ إذن بھا إذن من
لقد قامت السلطات ا�سرائيلية بإعطاء فروع البنوك ا�سرائيلية العاملة ف�ي المن�اطق 

ط��ي ھ��ذه المحتل��ة ض��مانات لم��ا قدمت��ه م��ن ق��روض إل��ى اLف��راد الفلس��طينيين، وتغ
  " 101من القروض% 90الضمانات 

                                                
  1989-1-6إسرائيل إيكونوميست  98
  193 :1991مسارة  99

  1989- 1-6ت، يوسف جويل جريوزامل بوس 100
  1973:20إسرائيل إيكونوميست،  101
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ح ان كمي���ة ھ���ذه الق���روض مح���دودة ج���داً و& تكف���ي م���ن اج���ل م���ن الواض���  
وإض��افة لھ��ذا، ف��إن ھ��ذه الق��روض مش��روطة بموافق��ة . اس��تثمارات إنتاجي��ة مناس��بة

وھذا ما حص�ر امكاني�ة الحص�ول عل�ى . الحاكمية العسكرية على الشخص المقترض
 ومما يوض�ح السياس�ة ا�س�رائيلية لتق�ويض. ھذه القروض في عدد محدود من الناس

  .الزراعة ھو ضآلة الميزانية المخصصة للتطوير الزراعي وحتى شطبھا في النھاية
واضح انه كان ھناك مي" منذ بداية السبعينات نحو تقل�يص ميزاني�ة التط�وير، رغ�م "

و& ... ان ھذه الميزانية وخاصة ميزانية التطوير الزراعي ظلتا على العم�وم ث�ابتتين
ة الميزاني��ة المخصص��ة Lھ��داف تطويري��ة ش��ك ان ھن��اك ت��دھور متواص��ل ف��ي حص��

بشكل عام وتلك التي للزراعة على وجه الخصوص، إذ ھبطت الميزانية المخصصة 
 4,2، فق��د كان��ت ميزاني��ة الزراع��ة 1971-1970للزراع��ة م��ن ناحي��ة فعلي��ة من��ذ 

، 1978-1977مليون ليرة لعام  1,8، و 1970-1969مليون ليرة اسرائيلية لعام 
بلغ��ت ھ���ذه الق��روض ع���ام .. 1981& ش��يىء م��ع حل���ول ع��ام رت إل���ى كم��ا ت��دھو

، ف��إن بن��د 1976ملي��ون لي��رة اس��رائيلية ولك��ن من��ذ  21,4ح��والي  1974-1975
  ".قروض ا&ستثمار قد توقف كما أشير من قبل

، توقف بند قروض التط�وير بن�اء عل�ى السياس�ة الجدي�دة للحكوم�ة 1976ومنذ عام "
ل��م ي��تم "ا يخ��ص ش��بكة الط��رق، اش��ار كاھ��ان فيم��ا يتعل��ق بالقط��اع الزراع��ي  وفيم��

  ".102ا&ستثمار في البنية التحتية لصالح السكان المحليين
  
  عوامل ا�نتاج  7 .5

زاد اعتماد المناطق المحتلة على عوامل ا&نتاج في فترة ا&حت"ل، و& س�يما 
فف�ي حال�ة . وحت�ى الثمانين�ات  1967، ف�ي الفت�رة م�ن % 40ٍإل�ى  8الحوا&ت م�ن 

من ا&نتاج الق�ومي  1968عام % 2كانت المدفوعات من الخارج تشكل غزة  قطاع
وب�الطبع ف�إن نص�يب اLس�د ھ�و . 1984ع�ام % 44ا&جمالي فقط لكنھا قف�زت إل�ى 

  .103%60-40وح ما بين تحوي"ت العاملين داخل الخط ا&خضر حيث تترا
ھن��اك مص���ادر ع��دة للتح���وي"ت إل��ى الض���فة الغربي��ة، ولع���ل اق���دمھا     

وھن��اك . "ت الفلس��طينيين المغت��ربين ف��ي ا&م��ريكيتين وبل��دان ال��نفط العربي��ةتح��وي
وحت�ى  1978تحوي"ت اللجنة ا&ردنية الفلسطينية المشتركة التي استمرت م�ن ع�ام 

  . منتصف الثمانينات حيث توقفت
  

  1985-1979ميزانية اللجنة المشتركة ) 19(لوحة   
  %    المبلغ بالدينار    القطاع
  25,0    34,576,055    التعليم

  16,0    21,972,596    ا&سكان
  13.0    17,626,675    البلديات

  9,0    12,698,230  التنمية ا&جتماعية
                                                

  1991:194مسارة  102
  1991:234مسارة  103
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  7,8    10,743,961    الزراعة
  6,6    9,049,970    الكھرباء

  6,0    8,346,497  ضمان اجتماعي
  4,5    6,048,000    الصناعة

  3,5    4,324,200    النقل
  2,0    2,591,150    الصحة

  1,0    1,453,351  اضيصفقات ار
  1,0    1,344,113  صنددوق طوارىء

  1,0    1,239,900    ادارة
  0,6    0,834,500    ھبات

    المصدر0.1    0.182,620    ابحاث
المكتب الفني، القسم اLردني ف�ي اللجن�ة اLردني�ة الفلس�طينية المش�تركة، : المصدر (

  )عمان اLردن
  

الض���فة والقط���اع غي���ر كم���ا ان تح���وي"ت منظم���ة التحري���ر الفلس���طينية إل���ى 
معروف��ة جي��دا وك��ذلك الكثي��ر م��ن المس��اعدات العربي��ة الت��ي ت��ذھب إل��ى المؤسس��ات 

  .الخ...المحلية مباشرة كالجامعات والمعاھد والمستشفيات
ومنذ منتصف السبعينات، بدأت المساعدات الدولية في الدخول إلى المن�اطق المحتل�ة 

Lوروبي�ة وا&ميركي�ة ، وذل�ك بق�رار من خ"ل المنظمات غير الحكومية و& س�يما وا
المس��اعدات المقدم��ة م��ن اLم��م أيض��اً وھن��اك  .104م��ن الك��ونجرس لتش��جيع الس��"م

  المتحدة،
  

ما يھمنا ا�شارة إليه ھنا أن تحوي"ت الش�غيلة م�ن فلس�طينيي الض�فة الغربي�ة 
ف��ي الخ��ارج وف��ي اقتص��اد ا&ح��ت"ل ھ��ي الت��ي غط��ت عج��ز ھ��ذا ا&قتص��اد، وھ��ذا م��ا 

لك��ن الم"حظ��ة  .وق اس��تخدام الم��وارد عل��ى حج��م الن��اتج المحل��ي ا�جم��الي يفس��ر تف��
الغريبة ھي أن تعدد مصادر التح�وي"ت وكب�ر حجمھ�ا أحيان�اً، ل�م تق�د إل�ى تنمي�ة ف�ي 

فھي شأنھا شأن تحوي"ت العمال الفلسطينيين الع�املين ف�ي إس�رائيل . الضفة والقطاع
وھذا لم ُيبِق شيئاً للتنمي�ة  ة مع إسرائيلكانت تذھب لتغطية العجز الناجم عن المتاجر

  .وا&ستثمار
  
  ضعف ا�ستثمار كقوة طاردة اجتماعيا   8  .5
  

قاد ضعف ا&ستثمار الناجم عن غي�اب نظ�ام بنك�ي ذي ناف�ذة تنموي�ة، والن�اتج   
إلى دف�ع ق�وة العم�ل  ج وعن عامل الخطورة وا�زعاج،عن نزيف الفائض إلى الخار

وكان�ت وجھتھ�ا ھ�ي إم�ا بل�دان الخل�يج العرب�ي أو . ثا عن عملالشابة إلى الخارج بح
                                                

104 United States Congress, Committee on Foreign Affairs, Economic Suppprt Funds, Programe in the 
Middle Esat, (Washington, D.C.: United State Government Printing office, 1979). 
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وقد تناسب خ�روج ق�وة العم�ل إل�ى الخ�ارج طردي�اً م�ع ض�عف . ا&قتصاد ا�سرائيلي
ولك�ن تح�وي"ت ھ�ؤ&ء الع�املين لعب�ت دورھ�ا ف�ي . قدرة ا&قتصاد المحل�ي التش�غيلية

فس�ر كي�ف كان�ت وھ�ذا م�ا ي, سد فجوة عجز الميزان التج�اري للض�فة الغربي�ة وغ�زة
  .ُتغطى الواردات الضخمة مقارنة مع الصادرات

وبا�جمال، فإنه طوال فترة ا&حت"ل كان حوالي ثلث قوة العمل من الضفة والقط�اع 
، وا&نتفاض�ة 1973تعمل في ا&قتصاد ا�س�رائيلي، باس�تثناء فت�رات ح�رب اكت�وبر 

  .1991اLولى وحرب الخليج 
حتل�ة وبش�كل خ�اص ف�ي لخ�اص ف�ي المن�اطق المتركز ا&ستثمار بيد القطاع ا  

ففي حين كانت حصة القط�اع الخ�اص م�ن ا&س�تثمار ھ�ي .  وا�نشاء البنية اLساسية
، وظل��ت ت��راوح تح��ت ھ��ذه 1980ع��ام % 92,1قف��زت إل��ى  1968ع��ام % 44

وكان��ت حص��ة قط��اع ا�نش��اءات  1984ع��ام % 76,5النس��بة بقلي��ل حي��ث وص��لت 
  . . .  1984استثمارات القطاع الخاص حتى من مجموع % 80-70تتراوح بين 

  
  
  مشكلة التراكم    9 .5
  

حت��ى ب��دأت  1967م��ا أن احتل��ت الض��فة الغربي��ة وقط��اع غ��زة ف��ي حزي��ران   
س���لطات ا&ح���ت"ل بف���رض أوام���ر عس���كرية ش���ملت مختل���ف مج���ا&ت الحي���اة ف���ي 

أم��ر عس��كري، كان��ت اLوام��ر العس��كرية  2000وم��ن ب��ين أكث��ر م��ن . المنطقت��ين
ومنھ��ا ك��ان اLم��ر العس��كري ال��ذي قض��ى ب��إغ"ق . ة با&قتص��اد ھ��ي النص��فالمتعلق��

وأحلت محلھا فروعاً للبن�وك التجاري�ة ا�س�رائيلية . البنوك المحلية والعربية والدولية
فھ���ي بن���وك لتحري���ك الحس���ابات اليومي���ة وتموي���ل . الت���ي ل���م تلع���ب أي دور تنم���وي

ك�ان مق�دار الق�روض . د ج�داً التحوي"ت م�ع اس�رائيل، أم�ا دورھ�ا ا�قراض�ي فمح�دو
إل�ى  1975ملي�ون ش�يكل وص�لت ع�ام  1970المقدم�ة م�ن البن�وك ا�س�رائيلية ع�ام 

ول��ن يتغي��ر الوض��ع . بالمئ��ة م��ن الن��اتج المحل��ي ا�جم��الي 1,5ملي��ون ش��يكل اي  65
  .105بأفصل &حقاً 

نظ�راً لع��دم وج��ود عمل�ة محلي��ة، وللتذب��ذبات ف�ي العمل��ة ا&س��رائيلية و& س��يما   
ال��ذي س��اد ف��ي الس��بعينات، وحت��ى منتص��ف الثمانين��ات، وع��دم لع��ب البن��وك  التض��خم

دوراً إقراض��ياً، وغي��اب نظ��ام مص��رفي محل��ي م��ن جھ��ة، وم��ن جھ��ة ثاني��ة، نظ��راً 
ل"رتباط الوحدوي بين ا�ردن والضفة الغربية، ولوضع الدينار اLردني الق�وي بع�د 

دن تح�وي"ت الع�املين حيث كان�ت تت�دفق عل�ى اLر 1982و  1973الفورة النفطية 
في الخليج العربي، كل ھذه دفعت فلسطينيي الض�فة والقط�اع لتوجي�ه م�دخراتھم إل�ى 
ا&ردن س��واء كودائ��ع او اس��تثمارات ف��ي العق��ارات وا&رض وحت��ى ف��ي الص��ناعة 
كاسھم ف�ي ش�ركات اردني�ة وإل�ى اس�تخدام ال�دينار اLردن�ي ف�ي الت�داول دخ�ل الض�فة 

                                                
105  Bregman A, The Economy of the Administrative Areas, 1967-1975 (Jerusalem: Bank of Israel 
Research Department, 1976), p. 57.  
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ق الم��دخرات م��ن الض��فة والقط��اع إل��ى اLردن، وإل��ى إن ت��دف. 106والقط��اع نفس��يھما
بنوك اخرى في الخارج كان مثابة نزيف للفائض المتحصل سنوياً في ھذه المن�اطق، 
وھو فائض لم يب�ق ف�ي ال�ب"د ول�م ي�تم ال�تحكم ب�ه &س�تخدامه ف�ي ال�دورة ا&قتص�ادية 

  .المحلية مما حال دون التوسع ا&قتصادي فيھما
  
  
  تج المحلي اLجماليتركيب النا  10 . 5
  

يعتبر تركي�ب الن�اتج المحل�ي ا�جم�الي وحص�ته م�ن الن�اتج الق�ومي ا�جم�الي   
فف��ي فت��رة ا&ح��ت"ل، قي��د . المؤش��ر اLفض��ل عل��ى م��دى تط��ور اقتص��اد م��ا أو تخلف��ه

الدراسة، ارتفعت حصة عوامل ا&نتاج، كما ارتفع�ت &حق�اً حص�ة الخ�دمات لتص�بح 
�جمالي، وكان لقطاع البناء نصيب اLسد فيھا، بينم�ا اكبر من نصف الناتج المحلي ا

وظل�ت الص�ناعة تقريب�اً %  26إل�ى % 36انخفضت مس�اھمة الزراع�ة م�ن ح�والي 
وق��د اش��رنا ف��ي غي��ر موض��ع إل��ى أن تراج��ع %. 10مس��تقرة عل��ى نس��بتھا م��ا دون 

الزراعة ھذا ليس مرّده إلى تحول صناعي استوعب ھؤ&ء العمال ب�ل ھ�و ط�رد م�ن 
ة إلى البطالة أو الھج�رة أو العم�ل خ�ارج ا&قتص�اد المحل�ي اي ف�ي ا&قتص�اد الزراع

  .ا�سرائيلي
  

  بية وقطاع غزةجمالي في الضفة الغرتطور الناتج المحلي اL) 20(لوحة 
  )اLرقم بآ&ف الدو&رات(

ج .م.ن    ج.ق.ن  تحوي"ت العمل باسرائيل   ج.م.ن  
  ج .ق.ن÷

1972    559,8    306.8      766.6  
    73%  
1975    939.5    341,4      1280.9  
  73%  
1980    1155.9  405.2      1561.1  
  74%  
1987    1881.4  732.5      2613.9  
  74%  
1990    1302.0  548.0      1850.0  
  70%  
1991    1148.0  401.0      1549.0  
  74%  

                                                
فحينما تدھور . تجدراzشارة إلى أن استخدام الدينار ا�ردني في التداول داخل الضفة الغربية خاصة كانت له عواقبه اzقتصادية 106

 بالمئة من قيمته، أُصيب المدخرين بالدينار، 40سعر صرف الدينار ا�ردني في السنوات الولى ل�نتفاضة ا�ولى وفقد الدينار قرابة 
  .والذين يتسلمون روابتھم بالدينار بضربة اقتصادية ماحقة
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1993    1790.0  414.0      2204.0  
  81%  

  .ين م ج الناتج المحلي ا�جمالي، ن ق ج الناتج القومي ا�جمال
(UNCTAD, Prospects for Statistical Development of the 
Palestinian Economy in the West Bank and Gaza Strip, 
1990-2010: A  Quantitative Framework; UNCTAD, 
Sectrariat Estimates. ، مقتطف في 

ات ا&قتصاد الفلسطيني في الضفة والقطاع، فضل النقيب، إصدار مؤسسة الدراس
.37: 1997الفلسطينية،    

  
  الضفة الغربية  11 .5
  

ش�خص  521.600 1992فما فوق ف�ي الض�فة الغربي�ة ع�ام  15بلغ الذين من سن 
ووصلت نسبة البطالة في ذلك الع�ام %  . 41.2أي  214.800منھم في قوة العمل 

  %. 10.3قد وصلت إلى  1991بينما كانت عام % 4.7
  

  )الضفة الغربية(القطاعات توزيع العمال حسب ) 21(لوحة 
  
      تجارة    بناء      صناعة    زراعة    سنةال

          
1980  26.200    16.900    22.600    12.700  
1992  20.800    13.500    33.000    12.300  

  
  
  الزراعة  1. 11.  5

لع��ل التركي��ز الع��دواني اLساس��ي ل�ح��ت"ل ھ��و ض��د الزراع��ة ف��ي المن��اطق   
ل�ذلك جن�د . ھي ج�وھر الص�راعبما على اLرض  اساساً المحتلة نظراً لكونھا معتمدة 

ا&ح��ت"ل لت��دمير الزراع��ة ك��ل الوس��ائل الممكن��ة Lن ذل��ك الت��دمير ينتھ��ي إل��ى ف��راغ 
م�ن ھن�ا . اLرض من السكان، وبھذا يحقق ھدفه م�ن ا�س�تي"ء عل�ى ك�ل ش�بر ممك�ن

  .اصدر ا�حت"ل العديد من اLوامر العسكرية التي تمكنه من تقويض الزراعة
  

  :على ما يلي  58نص ا&مر العسكري رقم 
ارات بم���ا فيھ���ا اLراض���ي، البناي���ات، اLراض���ي المش���جرة والبح���ار العق���"...

والش��واطىء وض��فاف اLنھ��ار، وح��ق اس��تعمال اLرض، والمي��اه أو أي ش��يىء يق��ام 
كلھ��ا خاض��عة �دارة " 1967حزي��ران  7"ك المتروك��ة من��ذ اLم��: ه م��ادة... عليھ��ا،

،  ت��م وض��ع كاف��ة اLم��"ك غي��ر 59وطبق��ا اLم��ر العس��كري رق��م . الح��اكم العس��كري
  .دارة الحاكم العسكريتحت إ" دولة"ضي المسجلة كأرا
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ن�ه & يج�وز Lي ش�خص م�ن خ�ارج الس�كان أ:" 8نص اLمر العس�كري رق�م 
، & يج�وز ل�ه ان 1967حزي�ران  7المحليين في الضفة الغربية كما ھي معّرفة من�ذ 

  " اد دون إذن مني، او إذن من شخص أعينهيبيع او يشتري أية مو
  :وفيما يخص المياه

  :على 98نص اLمر العسكري رقم " 
ان الح��اكم العس��كري ھ��و الش��خص الوحي��د المس��ؤول ع��ن مختل��ف مص��ادر "

  ". المياه بما فيھا مياه المطر
 1، والمتعل�ق با&نت��اج الزراع�ي، فتق�ول الم��ادة 47أم�ا اLم�ر العس��كري رق�م 

زراع�ي دون اذن م�ن نت�اج خ�ال إل�ى أو اخ�راج م�ن المنطق�ة أي إ�دمحظ�ور ا: "منه
  ". السلطات المختصة

ش��كلت ھ��ذه اLوام��ر العس��كرية قاع��دة لتبري��ر تجري��د الفلس��طينيين م��ن ك��ل م��ا 
ن قيام ا&حت"ل بمصادرة وإغ"ق مس�احات كبي�رة فإوعليه . وخاصة اLرضلديھم، 

اقتصاد الض�قة والقط�اع باقتص�اده من اLراضي  في الضفة الغربية من جھة، وربط 
المتقدم وذي اLس�عار العالي�ة المرتك�زة عل�ى م�داخيل عالي�ة، ومنعھم�ا م�ن ا&س�تيراد 
من الخارج من جھة ثانية، أدى تجري�د قط�اع واس�ع م�ن الف"ح�ين م�ن أرض�ھم، كم�ا 

إل�ى  ة مالكيھ�ا لوح�دھا، وانتھ�ى ھ�ذااصبحت اLراضي الفقيرة غير ق�ادرة عل�ى إعال�
ج كثي��ر م��ن ھ��ؤ&ء الف"ح��ين الص�غار أو العم��ال ال��زراعيين إل��ى العم��ل خ��ارتح�ول ال

تحري�ر ج�زء م�ن المنتج�ين المس�تقلين "السياسي  اLرض وھو ما يسمى في ا&قتصاد
لكنه ليس تحريراً ناتجاً عن تطور ص�ناعي يس�توعبھم، ب�ل ھ�و  " من العمل الزراعي

تغلغل ع"قات ا&نت�اج الرأس�مالي وھذا بالطبع ليس مظھراً طبيعياً ل" تحرير بالطرد"
  .107ة الواسعة أيضاً في الزراعة وبالتالي ع"قات الملكية الرأسمالي

ھناك تأثير آخر &حت"ل على الوضع الزراع�ي ف�ي المن�اطق المحتل�ة، وذل�ك 
بتوجي��ه ا&نت��اج الزراع��ي نح��و التص��دير، وال��ذي تجل��ى ف��ي زي��ادة انت��اج المحاص��يل 

لمحاص�يل الض�رورية للحاج�ات اLساس�ية ل"س�تھ"ك التصديرية على حساب انت�اج ا
وقد نجح ا&حت"ل في ھذا مبكراً، اي تمك�ن  . 108وخاصة المحاصيل الحقلية الشعبي

م��ن تغيي��ر البني��ة ا�نتاجي��ة ف��ي اLراض���ي المحتل��ة بم��ا يخ��دم س��وقه، أو إلتزامات���ه 
  .صديرية على حساب الحاجات اLساسية ل�كثرية السكانيةتال

، أي س�نة حص�ول 1968-1967حة المزروعة بالحقلي�ات ع�ام كانت المسا"
بينم���ا تفي���د المص���ادر . 109ال���ف دون���م ف���ي الض���فة الغربي���ة وح���دھا 890ا&ح���ت"ل 

ا�سرائيلية بغير ھ�ذا، حي�ث تقل�ل إل�ى ح�د كبي�ر المس�احة المزروع�ة بالحقلي�ات ع�ام 
ول�و مصادر ا&تجاه ا�نحداري، كسنة اساس، ولكن مع ذلك تؤكد ھذه ال 1967-68

   :كانت المساحة المستغلة بالحقليات كالتالي .ة غير حادة، للمحاصيل الحقليةبنسب
  المساحة المزروعة بالحقليات ) 22(لوحة 

   1982- 1967لفترة ل
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  :110)آ&ف الدونمات0
1967  -68    1980-81    1981-82  

  582      544      503,1  
  

"ق�ات ا&نت�اج لعل اھمية ھذا التأثير بالنسبة لبحثن�ا ھ�ي ف�ي دخ�ول مظ�اھر ع
الرأسمالية في الزراعة وليس جوھرھا، حي�ث ت�تم عملي�ة انت�اج المحاص�يل الموجھ�ة 
للتص���دير ، وخاص���ة الخض���ار مث���ل الفلف���ل والباذنج���ان والت���وت ا&رض���ي وك���ذلك 
الحمض��يات ، م��ن خ��"ل عملي��ات تش��غيل ، غي��ر رأس��مالية، اي ع"ق��ات انت��اج غي��ر 

عمل الموسمي والعمل ذي اLج�ر ال�رخيص  راسمالية تتخذ أشكال العمل اLسري، وال
وعمل العونة والعمل غي�ر النق�ابي، وك�ل " تشغيل النساء واLو&د"او اLجر الشكلي  

Lرض م��ن ھ��ذه يمك��ن ان ت��درج ف��ي خان��ة رئيس��ية ھ��ي قي��ام الم��زارع باس��تئجار ا
 وھي ع"قات & تحسب أجرة Lعضاء اLسرة ولذلك تبدو مربح�ة، أم�ا. " 111المالك
أن  س�يط مم�ا يؤك�دسرة &تضح ك�م ھ�و ال�دخل ببت أجرة لكل من يعمل من اLلو ُحس

فلك��ي نع��رف م��دى أربحي��ة  .م��ن كلفتھ��اموازي��ة أو أق��ل اس��عار المنتج��ات الزراعي��ة 
أف��راد  بم��ا في��ه عم��ل مش��روع يج��ب أن ن��درج ف��ي الحس��ابات قيم��ة ك��ل جھ��د مب��ذول

  .الخ...وا&&ت  اLسرة، وبالطبع كافة الكلف اLخرى كالمواد الخام والوقود
 83-1982ع�ام  54,300: كما تدھور بالطبع إنتاج ھذه المحاصيل، فكان مق�دارھا

  .85112-1984طن عام  27,100وأصبح  84-1983عام  32,200وصل إلى 
يترتب عل�ى ھ�ذا الت�دھور الكثي�ر، فالحقلي�ات ھ�ي محص�ول اساس�ي ف�ي حي�اة   

ذلك، يعن��ي تقل�يص الرقع��ة ل�. الري�ف الفلس��طيني، مث�ل مختل��ف المجتمع�ات الزراعي��ة
.  م��ن الزراع��ة إل��ى مج��ا&ت أخ��رىزروع��ة بالحقلي��ات، خ��روج ق��وة عامل��ة ريفي��ة مال

صناعة على استيعاب ھؤ&ء الف"حين، وعدم وجود سلطة وطنية راً لعدم قدرة الونظ
لھم مجا&ت عمل، سيجد، بل وجد، ھؤ&ء أنفس�ھم مض�طرين إم�ا للعم�ل داخ�ل  تخلق
لى الخارج، وفي الحالتين، حص�ول تش�وه ف�ي البني�ة ا&قتص�ادية ائيل أو للھجرة إإسر

أو إلح�اق /للبلد، وتكريس للسياسة ا�سرائيلية الھادفة إل�ى تفري�غ البل�د م�ن الس�كان  و
  . ا&قتصاد المحلي باقتصادھا

وبالمقاب��ل، فق��د م��ال بع��ض الم��زارعين إل��ى تغيي��ر المحاص��يل الت��ي ينتجونھ��ا   
فقي��ام ا&ح��ت"ل بالس��ماح بت��دفق . وق وس��د الحاج��ةم��دفوعين بمتطلب��ات وض��غط الس��

اLع��"ف باس��عار ارخ��ص م��ن كلف��ة إنتاجھ��ا محلي��اً، وع��دم وج��ود حكوم��ة وال��دقيق 
مض�طر اص�"ً، وطنية تحمي السوق من ا�غراق بمنتجات أجنبية، قاد المس�تھلك ، ال

Lل ق��ل ثمن��اُ، وھ��ذا طبع��اً ارغ��م الف��"ح عل��ى تقل��يص المحاص��يإل��ى ش��راء المنتج��ات ا
س���عراً فھ���ي تحق���ق اعل���ى وبالت���الي  وإنت���اج المحاص���يل الت���ي عليھ���ا طلب���اً الحقلي���ة 
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دون���م ع���ام  101,000م���ن ل���ذلك، زادت المس���احات المزروع���ة بالخص���ار، .أعل���ى
  ."84113-1983دونم عام  171,000إلى  1968-69

  
ولم يقتصر اLمر على توجي�ه ا&ح�ت"ل للزراع�ة بم�ا يخدم�ه، ب�ل ل�م يم�ارس 

س��ؤولة عم��ن تح��ت حكمھ��ا، ل��ذا ل��م تق��دم س��لطات ا&ح��ت"ل الخ��دمات دور الس��لطة الم
المطلوبة منھا للقطاع الزراعي، فعلى سبيل المثال، كان عدد الخبراء الزراعيين ف�ي 

فف�ي ع�ام . ، لك�ن ھ�ذا الع�دد ت�دھور ف�ي فت�رة ا&ح�ت"ل114شخصاً  22العھد اLردني 
 12إل�ى  1982ى ع�ام خبيرا إسرائيلياً، ونقص ھذا العدد حت 24كان ھناك  1975
  . ، كما تقلص دورھم &حقاً إلى & شيىء)51: 1983كاھان، (خبيراً 

  
م��ن المفارق��ات الملموس��ة أن��ه ف��ي ح��ين تك��ون الزراع��ة مدعوم��ة ف��ي ال��دول 

محتل�ة مس�تھدفة م�ن قب�ل المستقلة ومحط رعاية خاصة، فإن الزراع�ة ف�ي المن�اطق ال
ر ب�اLرض وLن ازدھارھ�ا يعن�ي تمس�ك لتدمير Lنھ�ا القط�اع الم�رتبط اكث�ا�حت"ل ل

ل�ذلك كان�ت اLرض مس�تھدفة . الفلسطيني بأرضه وتزايد استعداده للنضال من اجلھ�ا
. من قبل ا�حت"ل بالمصادرة وا�غ�"ق، والس�يطرة عل�ى مي�اه ال�ري وحت�ى الش�رب

كم��ا كان��ت المحاص��يل الزراعي��ة الفلس��طينية مقي��دة ف��ي ال��دخول إل��ى إس��رائيل مقاب��ل 
وق�د عان�ت الزراع�ة . تام لح�دود المن�اطق المحتل�ة للس�لع المنافس�ة ا�س�رائيليةانفتاح 

ناجم�ة ع�ن الخض�وع الفلسطينية ك�ذلك م�ن اLزم�ة ا&قتص�ادية العام�ة والمتواص�لة ال
ل�حت"ل وا&رتباط القسري باقتصاده مما رف�ع كلف�ة المعيش�ة وحم�ل الكثي�ر م�ن ق�وة 

ل للعمل داخل إسرائيل كي يتمكن�وا م�ن ان اLرض والتحورالعمل الزراعية على ھج
واء بطبيعتھ�ا أو لقل�ة ا&س�تثمار فيھ�ا أو رض الفقي�رة س�فلم تع�د اL. شراء اLساسيات

  .لصغر مساحتھا قادرة على توفير متطلبات اLسر
 1968/69ملي��ون دون��م ع��ام 1,66ربي��ة غكان��ت المس��احة المزروع��ة م��ن الض��فة ال

ساس���اً ف���ي المحاص���يل ھ���ذا ا&نخف���اض أوك���ان . 1983ع���ام     1,58انخفضت إلى 
إل�ى  1968ع�ام % 57,7بطت حصتھا من اLراضي المزروعة من الحقلية التي ھ

ج ات��نوي�نعكس اLم��ر نفس��ه عل��ى ا&نت��اج، فق��د انخف��ض ا  . 1984عام % 24,1
زاد ع�دد ال�دفيئات إنتاج الخضار والزيتون والفواك�ه، والمحاصيل الحقلية، بينما زاد 

  . ؤة، وھذه كانت اسباباً في زيادة ا&نتاجوالري بأساليب كف
  

م��ع انتش��ار أوس��ع لع"ق��ات ا&نت��اج الرأس��مالية وتن��امي النزع��ة ا�س��تھ"كية   
ال�خ ل�م ...والتض�خم النق�دي ف�ي اس�رائيل اوارتفاع كلفة الم�واد ا&س�تھ"كية وأس�عارھ

عل��ى تع��د انتاجي��ة الزراع��ة التقليدي��ة وغي��ر المدعوم��ة ف��ي اLراض��ي المحتل��ة ق��ادرة 
سرائيلية او المس�توردة م�ن الخ�ارج، مم�ا ق�اد إل�ى عج�ز نتوجات ا�منافسة اسعار الم

الحي��ازات ع��ن تغطي��ة متطلب��ات معيش��ة مالكيھ��ا م��ن الف"ح��ين وھ��و م��ا دفعھ��م للعم��ل 
لذا، تدھور عدد العاملين في الزراعة . داخل الخط اLخضر، وبالتالي إھمال اLرض
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وبالمقاب��ل  1984115ام��ل ع��ام ع 28,500، إل��ى 1970عام��ل ع��ام  42,500م��ن 
ل   م��ن يس��رائارتف��ع ع��دد عم��ال الض��فة الغربي��ة الع��املين ف��ي قط��اع الزراع��ة ف��ي ا

ع��ام  2400، وم��ن قط��اع غ��زة م��ن 1985ع��ام  4900إل��ى  1970ع��ام  2600
الع��املين ف��ي الزراع��ة ھ��ذا &  و& يخف��ى ان تزاي��د. 1985ع��ام  9000إل��ى  1970

ين م�ن الض�فة الغربي�ة داخ�ل ان العدد المطلق للع�امل يوحي بزيادة تذكر اذا ما عرفنا
Lع���وام  45,200إل���ى   14,000خض���ر ارتف���ع م���ن الخ���ط اLو  1970م���ا ب���ين ا

وھ�ذا راج�ع .  116للفت�رة ذاتھ�ا 40900، إل�ى 5800م�ن  ، ومن قطاع غ�زة1985
  :إلى عاملين أساسيين

طب عم��ال وھ��و ان القط��اع ا&ساس��ي ف��ي ا&قتص��اد ا�س��رائيلي وال��ذي اس��تق: اLول
  .المناطق المحتلة كان قطاع البناء

وھو اLھ�م، والمتمث�ل ف�ي ع�دم تس�جيل عم�ال المن�اطق المحتل�ة ف�ي القط�اع : والثاني
الزراعي داخل الخط اLخضر في مكاتب العمل ا�سرئيلية التي تس�تقي ا&حص�اءات 

ن ھ��م يوالمھ��م ان ھ��ؤ&ء العم��ال غي��ر المس��جل. ا�س��رائيلية الرس��مية معلوماتھ��ا منھ��ا
أي انھ��م عم���ا&ً مھ��ربين عل���ى . 117)اLو&د، اLطف���ال( غالب��اً م��ن النس���اء والص��بية

  . صعيدين
  اLول عدم دخولھم في القوائم الرسمية،  الصعيد
  . "عمالة الصبية"اي  العمل القانوني دون سن" الصبية"قسما كبيرا منھم  ان: والثاني

واس�عة ج�داً  م�ن العم�ال فرص�اً  البش�ع لھ�ذه الفئ�ةھذا ناھيك عن أن فرص ا�ستغ"ل 
Lج�ور، وذل�ك نظ�راً جور الضئيلةوھو استغ"ل ليس أقله اLوأحياناً عدم دفع تل�ك ا ،

  .لغياب اي نوع من الرقابة والمحاسبة محلياً أو من منظمة العمل الدولية
ك��ان مص��در ھ��ذه الق��وة م��ن الش��غيلة ھ��ي م��ن الق��رى، وھ��و اLم��ر ال��ذي خل��ق   

اي عام�ل ب�أجرة ف�ي إس�رائيل  إل�ى جان�ب كون�ه ع�ام" ف�ي  ظاھرة العمل الم�زدوج،
اLرض ف��ي اي��ام العط��ل، حي��ث ك��ان يق��وم ھ��ؤ&ء باس��تغ"ل قط��ع اLرض الص��غيرة 

  .المتبقية لھم
  

  
  

  
  

  الصناعة 2 11  .5
  

  Lسس ا&نتاجية &قتصاد الض�فة الغربي�ة، إ& أن رغم قيام ا&حت"ل بتقويض ا
م�وا ان ا&ح�ت"ل ق�د دف�ع اقتص�اد المن�اطق المحتل�ة كثيراً من إقتصاديي ا�حت"ل زع

ة الغربي�ة كان�ت حت�ى ي�وم ا&ح�ت"ل ج�زءاً م�ن فض�وبما أن ال. دفعة كبيرة إلى اLمام
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ا&قتص��اد اLردن��ي، ف��إن مقارن��ة اقتص��ادھا با�قتص��اد اLردن��ي بع��د ا&ح��ت"ل تعط��ي 
  .مؤشراً مناسباً على زيف مزاعم اقتصاديي ا�حت"ل

ج��زءاً م��ن اLردن، كان��ت حص��ة الص��ناعة م��ن  ة الغربي��ةفض��الحينم��ا كان��ت   
حت��ى ع��ام % 10,3اLردن ف��ي ، وكان��ت %8ا&نت��اج المحل��ي ا�جم��الي فيھ��ا قراب��ة 

، ف��ي ح��ين ظل�ت ت��راوح مكانھ��ا ف��ي 1981ع�ام % 22، لكنھ�ا ارتفع��ت إل��ى 1970
  . الضفة الغربية

 1967كان�ت حص�ة الص�ناعة ف�ي الض�فة الغربي�ة حت�ى وحسب مصدر آخر   
% 6,9، و 1975ع�ام % 8,4، و 1968عام % 8,3 لكنھا ھبطت إلى % 9ھي 
ھذا بدون ، 1986حتى عام % 8 لتعود إلى وضعھا تقريبا وتصبح  1983118عام 

بينم��ا تس��اھم الص��ناعة ف��ي ال��دول المتقدم��ة ب . إدراج المح��اجر ومعاص��ر الزيت��ون
ول العربي�ة في ال�د% 16و . 119في الدول النامية مثل استراليا% 27-25و % 43
وبق���ي ع���دد المس���تخدمين ف���ي الص���ناعة عل���ى حال���ه قراب���ة . ف���ي اLردن%  17و 

المحتل��ة ف��ي الص��ناعة داخ��ل الخ��ط  ام��ا الع��املين م��ن المن��اطق. ش��خص 16,000
Lف�ي ح�ين ھ�بط ايض��ا ع�دد الع�املين ف�ي الزراع�ة، وزاد ع��دد  9,100خض�ر فبل�غ ا

  .120مستخدمي قطاع الخدمات
 1967ساھمة الص�ناعة ف�ي الض�فة الغربي�ة قب�ل ع�ام كانت م" وفي تقديرات أخرى 

ث�م %  6,2ث�م  % 8,2ح�ول  1967، ، وتذبذب في المناطق المحتلة بعد %121 7
، و 1980, 1979, 1977، 1975ف����ي س����نوات %  6ث����م % 7,1ث����م %  6,2

  .122على التوالي 1981
قول ميرون بنفنستي، إن مساھمة الصناعة في الض�فة الغربي�ة وص�لت إل�ى وبدوره ي

ع�دد المش�تغلين وأن . 1967قب�ل ع�ام % 9، ف�ي ح�ين أنھ�ا كان�ت 1988عام % 8
ش��خص، وأن ك��ل  17000-16فيھ��ا باس��تثناء قط��ف الزيت��ون والمح��اجر، ك��ان ب��ين 

 80مشروعاً، كانت  2500القيمة المضافة للمشاريع الصناعية ھناك والبالغ عددھا 
  .123رائيليةمليون دو&ر، أي أقل من مخرجات بعض الشركات الكبرى ا�س

  أما الصناعات نفسھا فكانت   
  ة والتمباكاLغذية والمشروبات الخفيف -
 النسجة والم"بس -
 الجلود وصناعة الجلود -
 اLخشاب وصتاعة اLخشاب -
 المطاط والب"ستيك والمنتجات الكيماوية والمواد غير النعدنية -
 .المعادن اLساسية -

  .ت لوحدھاأما قطاع الزيتون والمحاجر، فغالباً تصنف كقطاعا
                                                

  . 85ص  1988جورج عبد  118
  1974:3مشاكل التطور يف الدول النامية، دار التقدم موسكو،  119

  1985:725اإلحصاء السنوي إلسرائيل  120
121 Drubkin & Tuma, 1978: 64-65  
122   Benvenisti W.B. Atlas, 1988:42 1988:23، 72صامد، العدد ،و  
123 Benvenisti, W.B. Atlas, 1988:42   
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بما ھو اقتصاد زراعي، فقد ظلت الصناعات الغذائية ھي السائدة في اقتص�اد   
  . الضفة الغربية

في ثمانينات القرن الماضي، ھبطت حصة المواد الغذائية من ا&نت�اج الص�ناعي م�ن 
حيث دخلت الص�ناعات الب"س�تيكية والكيماوي�ات و&حق�ا ص�ناعة % 55إلى % 67

تجد طريقھ�ا للتص�دير ال�ى اLردن نظ�راً للرقاب�ة الت�ي تفرض�ھا لكن ھذه لم .  اLدوية
  . 1948عادة ھيئة المقاطعة العربية التي تقاطع منتجات ا&حت"ل منذ عام 

كم�ا دخل�ت ص��ناعة النس�يج والم"ب�س والجل��ود عل�ى البني�ة الص��ناعية ف�ي اLراض��ي 
وكان�ت  1984من ا&نتاج الصناعي  عام %  7المحتلة عامة لتصبح حصتھا قرابة 

تس��تخدم فراب��ة ثل��ث الق��وة العامل��ة ف��ي الص��ناعة  ف��ي ھ��ذه المن��اطق وھ��ي ذات كثاف��ة 
عمالية عالية، لكن كونھا تعاقد من الباطن فإن مساھمتھا ف�ي ال�دخل الص�ناعي الكل�ي 

  .  124كانت متواضعة
  

  :لى ث"ثةلفترة من مدخل ا�قتصاد السياسي إيمكننا تصنيف الصناعات في ھذه ا
تعليب المربيات، وتجفيف الفواكه وت�دريج (تخدم مواد خام محليةصناعات تس -

  )الحمضيات
، الب"س���تيك رورية للبل���د& تس���تخدم م���واد خ���ام محلي���ة لكنھ���ا ض���ص���ناعات  -

 والكيماويات 
 .ةا&نسجة والم"بس لشركات اجنبيصناعات & تستخدم مواد خام محلية  -

  
راق غ��مس��تمر نظ��را � لك��ن الفئت��ين اLول��ين م��ن ھ��ذه الص��ناعات ظل��ت ف��ي تراج��ع

  .اLسواق بالمنتجات ا�سرائيلية او التي تسمح اسرائيل باستيرادھا
  
  :معيقات الصناعة   3. 11 . 5
  

إن ا&حت"ل ھو المعيق الرئيسي وذلك عبر سياساته التي تح�د م�ن ا&س�تثمار   
ل�ستثمار وذلك  منوحة مة والصناعي خاصة حيث طالما قلص عدد  الرخص الماع

  :فسهنلى سياسات ا&حت"ل بناء ع
اعة ف�ي نسياس�ات ا�س�رائيلية الثابت�ة ف�ي التعام�ل م�ع الص�لان نظرة دقيقة إل�ى ا" ...

�قتص���ادية المن���اطق المحتل���ة ھ���ي اس���تجابة  لض���غط سياس���ي م���ن المجموع���ات ا
  .125ا�سرائيلية الضاغطة

  
  :عن بنفنستي في ھذا اLمر يو& يختلف رأي سيمحا باھير

                                                
منشورات مركز  1898، تحرير جورج العبد  في اIقتصاد الفلسطيني 1984-1948ربية اقتصاد الضفة الغ انطوان منصور، 124

 .102- 101حدة العربية، بيروت، دراسات الو
  .مصدر سبق ذكره 24: 1987بنفنسيت  125
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الصناعة والتجارة، والفرع ا�داري لس�لطات ا�ح�ت"ل ربم�ا تعم�ل يبدو أن وزارة " 
ول�ذا، وض�عت ص�عوبات إداري�ة ف�ي طري�ق  اء ص�ناعات منافس�ة �س�رائيلش�لمنع إن

  ".126الصادرات المنافسة
  :الرئيسية للصناعة في الضفة الغربية من المعيقات

  قلة راس المال
  نقطاع المواد الخامإ

  خدمات الكھرباء والھاتفتخلف 
  ضعف النظام البنكي

  قطع الغيارصعوبة الحصول على 
  غرفة تجارة وصناعة واحدةإقامة منع 

  
  الضرائب  4.  11 .  5

عبئ��ا كبي��را غي��ر مب��رر عل��ى  المجبي��ة م��ن قب��ل ا�ح��ت"ل  كان��ت الض��رائب
لذا، لعبت دوراً في التخلف ا&قتصادي بما ھي نزيف للف�ائض إل�ى . المناطق المحتلة

  .�صدار رخص ا�ستثمار انب إعاقة مقصودةج
تض��اعفت المب��الغ المحول��ة عل��ى ش��كل ض��رائب م��ن المن��اطق المحتل��ة إل��ى ا�دارة " 

 1984-1978طات ا�س�رائيلية نفس�ھا م�ا ب�ين لوإلى الس) الحكم العسكري(المحلية 
لق�د بلغ�ت قيم�ة الض�رائب . من ا&نتاج القومي ا�جمالي لھ�ذه المن�اطق% 12-6من 

ملي��ون دو&ر، أي م��ا  170 1984ا�س��رائيلية وح��دھا ع��ام  المحول��ة إل��ى الس��لطات
م��ن التح��وي"ت ا�جمالي��ة المحول��ة م��ن عم��ال ھ��ذه المن��اطق الع��املين % 46يس��اوي 

م��ن ا&نت��اج % 11م��ن ا&نت��اج اLھل��ي ا�جم��الي و % 16داخ��ل إس��رائيل، وھ��ي 
إل�ى القومي ا�جمالي،  وھي على سبيل المثال ضعف التحوي"ت الكلية م�ن الخ�ارج 

ملي��ون دو&ر ع��ن التح��وي"ت المس��جلة إل��ى المن��اطق  7المن��اطق المحتل��ة وتزي��د ب 
  "127مليون دو&ر 165المحتلة والبالغة 

لع���ل المس���ألة الھام���ة ھن���ا ھ���ي أن الض���رائب ف���ي ظ���ل ا&ح���ت"ل ھ���ي آلي���ة   
وھ�ذا مختل�ف ع�ن م�ا يج�ب ان تك�ون علي�ه اLم�ور . �ستح"ب اقتصاد ھذه المناطق

حي�ث ان الض�رائب ھ�ي نق�ودا ُتجب�ى م�ن والطبيعية وا&ستق"ل ية في الظروف العاد
ل�ذا، . المواطنين بواسطة الدولة كي تعود الدولة وتنفقھا كخدمات على المجتم�ع نفس�ه

وھ��ذا يس��تدعي المقاوم��ة . ف��إن دور ا&ح��ت"ل ھ��و النھ��ب ال��ذي & يخض��ع Lي��ة رقاب��ة
  .بالطبع، ولكن ليس ھذا مبرر المقاومة الوحيد

  : رائب بعدة طرق أھمھاسلطات ا&حت"ل وضع يدھا على الض مارست  
مفروضة على واردات ھذه المناطق عب�ر  لجمركية، وھي رسومالمقتطعات ا -1

ل���ى الخزين���ة وت���ذھب ھ���ذه الض���رائب إ. �س���رائيلية الم���وانىء والمط���ارات ا
والحقيق�ة أن ارب�اح . ا�سرائيلية بشكل غير مشروع بدل إنفاقھ�ا عل�ى دافعيھ�ا

                                                
  ره، مصدر سبق ذك39، 1987باهريي،  126

127 UNCTAD/ESCW, 1987:129. 
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ل م��ن ھ��ذه الض��رائب ھ��و س��بب اقتن��اع الكثي��ر م��ن الب��احثين أن ھ��ذا ا&ح��ت"
  .ا�حت"ل مربح جداً لدولة ا&حت"ل

ى م��ن عم��ال ھ��ذه المن��اطق ض��ريبة ال��دخل والض��مان ا&جتم��اعي الت��ي تجب�� -2
إسرائيل، وھذه تبقى في اسرائيل كلياً مع أنھا تجبى اساس�ا تح�ت  يفالعاملين 

ت ھ��ذه المس��ألة كثي��راً لدرج��ة ت��دخل وق��د اثي��ر. م��زاعم خدم��ة ھ��ؤ&ء العم��ال
ھذا ناھيك عن اLرباح التي تحققھ�ا . منظمة العمل الدولية، ولكن دون جدوى

اسرائيل من تشغيل ھؤ&ء العم�ال ف�ي مواق�ع العم�ل ا�س�رائيلية، حي�ث ت�ربح 
ب��الطبع م��ن عملي��ة تش��غيلھم م��ن جھ��ة وLن الس��لع الت��ي ينتجوھ��ا تبق��ى داخ��ل 

 .ا&قتصاد ا�سرائيلي
   

  التجارة   5.  11  .5
  

قام ا&حت"ل فور سيطرته على الضفة والقطاع بقطع كافة ع"قتھما التجاري�ة 
  . وحصرھا فيه وبقراره

لذا، فإن الع"قة التجارية بين الطرفين ھي ع"قة تبادل غي�ر متك�افىء بامتي�از، ل�يس 
دل خي�ار التب�افقط Lن ا&قتصاد ا�سرائيلي أكثر تطوراً بما & يقاس، بل ك�ذلك، Lن 

ب متطلبات ، مما أرغم اقتصادھما على التكيف حسالدى الضفة والقطاع كان ممنوع
نعم، كانت  واردات الضفة والقطاع في . ا&قتصادية �سرائيلا&قتصاد، بل السياسة 

ة بني�ت عل�ى ا&ختي�ار الح�ر مم�ا يل لكن ذلك لم يكن بع"قة اقتص�اديأغلبھا من إسرائ
از تط���ور ف���ي جان���ب ا&قتص���اد ج���ة ھ���ي ع"ق���ة إلح���اق واحتيؤك���د أن ھ���ذه الع"ق���

  .الفلسطيني
ولم ُيْبِق إ& على جس�ور مفتوح�ة م�ع اLردن، ربم�ا لتس�ھيل الھج�رات   

. أو �عطاء اLردن دوراً خاصا في المناطق المحتل�ة ليخل�ق تناقض�اً اردني�اً فلس�طينياً 
ة الغربي��ة أن م��ن المنتج��ات الزراعي��ة ف��ي الض��ف% 50وق��د س��مح ا&ردن ب��دوره ل 
  . تصدر إليه، حسب نظام كوتا

وعلي��ه بقي��ت . الجس��ور م��ع اLردنت"ل مت��اجرة اLراض��ي المحتل��ة عب��ر حص��ر ا&ح��
صادرات ھذه المناطق ھي ما يتطلبه السوق اLردني، والذي كان معتاداً منذ م�ا قب�ل 

والزي�وت  والتبغالخفيفة استيراد المواد الغذائية والمشروبات / ا�حت"ل على استقبال
  .النباتية وزيت الزيتون واحجار البناء من الضفة الغربية 

  
  صادرات وواردات المناطق المحتلة من وإلى إسرائيل لسنوات مختارة) 23(لوحة 

  القطاع        الصفة  
  الواردات  الصادرات    الواردات  الصادرات    السنة

  
1969    13,3    51,3    2,7    21,5    
1972    25,6    81,2    15,2    57,1  
1978    77,9    217,1    79,9    186,7  
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1983    134,0    406,9    151,1  
  305,7  
1986    156,0    436,8    133,1  
  343,5  
  :المصدر

Meron Benvenisti, Demographic, Economic, legal, Social 
and Political Developments in the West Bank, Jerusalem: 
West Bank Data Project. 1986:15) 
 

للوح���ة أع���"ه ا&عتم���اد الكبي���ر لك���ل م���ن الض���فة والقط���اع عل���ى ا&قتص���اد تب���ين ا
ا�س��رائيلي، س��واء ف��ي الص��ادرات او ال��واردات، إ& ان اعتم��اد قط��اع غ��زة أعل��ى 

فف��ي ح��ين كان��ت ص��ادرات الض��فة الغربي��ة تس��اوي رب��ع حج��م وارداتھ��ا م��ن . نس��بياً 
وبس��بب  .فق��ط م��ن وارداتھ��ا م��ن اس��رائيل% 11اس��رائيل، كان��ت ص��ادرات غ��زة 

صناعات التعاقد من الباطن، ارتفعت صادرات الضفة مقارنة بوارداتھا من اسرائيل 
، كما ان ھذه النسبة لم تقتصر على العام الم�ذكور 1988في عام % 36الى حوالي 

  .بل كانت في نفس المستوى تقريباً في اLعوام اLخرى
م�ن % 39ى ح�والي اما في حال�ة قط�اع غ�زة، فق�د قف�زت ص�ادراته إل�ى اس�رائيل إل�
، ب�ل وص�لت 1969وارداته، اي حوالي اربعة اض�عاف م�ا كان�ت علي�ه النس�بة ع�ام 

  . 1983بالمئة عام  50ھذه النسبة إلى 
توج��ات الص��ناعية المص��درة إل��ى اس��رائيل ھ��ي بالدرج��ة اLول��ى م��ن نإن الم

الص��ناعات كثيف��ة ا&س��تخدام وا&ي��دي العامل��ة الرخيص��ة مث��ل الم"ب��س حي��ث تق��وم 
أو ( ل كثيرة ھناك بخياطة الم"بس على أنواعھا لحساب الش�ركات ا�س�رائيليةمشاغ

ويك��ون راس الم��ال ع���ادة مش��تركاً ب��ين الط���رفين  )م��ا يس��مى بالتعاق��د م���ن الب��اطن
تي ف��ي الدرج��ة الثاني��ة منتوج��ات ص��ناعة الخي��زران ، وت��أا�س��رائيلي والفلس��طيني

  . والبسكويت والب"ط وا&نابيب الب"ستيكية
ح ا&نكشاف التجاري للض�فة الغربي�ة م�ن مق�ادير ق�يم التب�ادل أكث�ر مم�ا ويتض  

  . توضحه النسب
الس�نة ( 1968ففي حين كان عجز الميزان التجاري الفلسطيني لصالح اسرائيل عام 

ملي���ون  263,2إل���ى  1984ملي���ون دو&ر، وص���ل ع���ام  22,6) اLول���ى ل�ح���ت"ل
بالمئ��ة م��ن واردات الض��فة  90ال كي�ف & وال��واردات م��ن إس��رائيل تق�ارب . دو&ر 

  . الغربية الكلية
وتتم تغطية ھذا العجز من عوامل ا&نتاج كتصدير خدمات العمالة الفلسطينية 

لقد زاد اعتم�اد المن�اطق المحتل�ة عل�ى دخ�ل . إلى إسرائيل ومن المدفوعات التحويلية
لثمانين�ات م�ن ا&نت�اج الق�ومي ا&جم�الي، ف�ي ا% 40عوامل ا&نتاج، لكي تمثل ھ�ذه 

  ). انظر &حقا( 1967فقط في الفترة السابقة على % 8في حين كان 
ملي��ون دو&ر،  283م��ا قيمت��ه  1985بلغ��ت الص��ادرات الفلس��طينية ع��ام . 

ملي��ون دو&ر، لك��ن ك��ل ھ��ذه الص��ادرات ال���ى  192وبلغ��ت حص��ة اس��رائيل منھ��ا 
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ردات م�����ن واردات اس�����رائيل الكلي�����ة باس�����تثناء ال�����وا% 10اس�����رائيل & تتج�����اوز 
ملي�ون دو&ر، كان�ت  668ف�ي ح�ين بلغ�ت ال�واردات الفلس�طينية الكلي�ة ... العسكرية

  )30-1987:29تقرير اLمم المتحدة، (مليون دو&ر  598حصة اسرائيل منھا 
  

  
  %1984- 1969تجارة الضفة الغربية مع ا�قطار ا+خرى عامي ) 24(لوحة 

  الصادرات        الواردات          لبلدا
        1969    1984    1969    1984  
  36,5    89,3    80،3        اسرائيل
  56,1  
  45,3    48,1    2,0    7,8        ا&ردن

  0,6    15,4    8,7    11,9      اقطار اخرى
  100,0    100,0        المجموع
  100,0    100,0  

Central Bureau of Statistics, 1985. 713 
  

نظي�ره  1,5كان ا&نتاج الصناعي للضفة الغربية وغزة & يتجاوز  1968حتى عام 
م��ن نظي��ره % 4,5ا�س��رائيلي، ف��ي ح��ين ك��ان ا&نت��اج المحل��ي ا�جم��الي يص��ل إل��ى 

  )1987:6بنفنستي، . (ا�سرائيلي
لم يكن التبادل حراً ب�ل مفروض�اً ب�ين المن�اطق المحتل�ة وإس�رائيل كم�ا ذكرن�ا   

لك��ن ھ��ذا ل��يس العام��ل الس��لبي . ع��ن تبن��ي الحكوم��ة ا�س��رائيلية لموق��ف موش��يه دي��ان
في ھذه الع"قة، فھناك الفارق الشاسع في مستوى التط�ور، وھ�و ال�ذي يجع�ل الوحيد 

فا&نت���اج اLھل���ي . ا&قتص���اد الض���عيف ملحق���اً ب���القوي، حت���ى دون اح���ت"ل بالس���"ح
م���ن ا&نت���اج الق���ومي ا�جم���الي % 68ا�جم���الي للمن���اطق المحتل���ة & يزي���د ع���ن 

م�ن % 4,5رنا ل�م يتج�اوز ،  وكم�ا اش�)وھذا واحد من أوسع الفوارق في الع�الم(لھما
  )1987:6بنفنستي .(نظيره ا�سرائيلي

  
  
  وبيالتصدير إلى ا�تحاد ا+ور  6.  11. 5

  
ز جس�رائيل، فھ�و ع�ازان التج�اري للمن�اطق المحتل�ة م�ع إكما ھ�و ع�اجز المي�

كذلك مع الدول اLخرى، وإن كان ذلك بقدر أقل نظراً لصغر حجم المت�اجرة مقارن�ة 
لك�ن ھ�ذا & ينف�ي ان ھ�ذه المت�اجرة ظل�ت لص�الح . مع إسرائيل بمتاجرة ھذه المناطق

  .الدول اLخرى وبتزايد مستمر
  

  عجز متاجرة الضفة الغربية مع الدول ا+خرى) 25(لوحة 
  الفائض/عجزال    الواردات    الصادرت    السنة
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1969    0,4      5.5    - 5,1  
1971    0.5      11,5    - 11  
1979    1.1      45,5    - 44,4  
1986    1.5      50.1    -48.6  

(Source: C.B.S.S.A.I. 1986, Judea, Samaria, and 
Gaza Area Statistics, March (Quoted in Benvenisti, 
1987:15) 

 
  

ف��ي ق��رار ا�تح��اد اLوروب��ي الس��ماح لمنتج��ات م��ن الفض��ة والقط��اع ب��دخول 
من�اطق ه بإسرائيل وباللم يكن ھدف ا&تحاد اLوروبي خلق توازن بين ع"قتاسواقه، 

ان حج�م " إسرائيل تتمتع باتفاقية تجارة حرة م�ع ا�تح�اد اLوروب�ي، كم�ا، المحتلة، ف
 5تح��اد اLوروب��ي ب ھ��ائ"ً، حي��ث تس��تورد إس��رائيل م��ن ا�المت��اجرة ب��ين الط��رفين 

ف�إن  وعليه،. بليون دو&ر 2,2بليون دو&ر، في حين صدرت إليه في نفس العام ب 
ب��ل ك��ان ھ��دف ". 128ھ��و م��ع ا&تح��اد اLوروب��يالتج��اري  م��ن عج��ز إس��رائيل% 87

  .ا�تحاد اLوروبي شكلياً ليس أكثر
  

، بع��د ج��دال طوي��ل، وق��د ت��م تص��دير كمي��ات م��ن 1986ع��ام التب��ادل ب��دأ ھ��ذا 
الحمض�يات ومنتج��ات زراعي��ة، لك��ن ھ��ذه التجرب�ة اص��يبت بفش��ل كبي��ر  اواخ��ر ع��ام 

اق�ة وص�ول الص�ادرات فقد لعب ا&حت"ل دوراً كبيراً في إع .1989واوائل  1988
ق��اد ھ��ذا الت��أخير إل��ى تل��ف كثي��ر م��ن الفلس��طينية ف��ي موعي��د التس��ليم Lوروب��ا، كم��ا 

  . المنتجات الزراعية أو وصولھا بحالة متردية
  

 
  
  
  

  
  
  
  :قطاع غزة  .12.  5

بل��غ مجم��وع ال��دخل المحل��ي ا&جم��الي لقط��اع غ��زة والض��فة الغربي��ة كليھم��ا   
  1980ع�ام % 5,3، و �1967س�رائيل ع�ام من الدخل المحل�ي ا�جم�الي % 2,6

 80ك��ان متوس��ط دخ��ل الف��رد ا&جم��الي ف��ي قط��اع غ��زة  1967حت��ى ع��ام ....    

                                                
128 The Jerusalem Post, 18-12-1987. 
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ملي�ون جني�ه مص�ري  16دو&ر، وكان مجموع الدخل القومي ا&جم�الي ف�ي القط�اع 
  ".129 مليون جنيه مصري 31والدخل القومي ا&جمالي 

  
ملي�ون دو&ر،   249,4للقط�اع  يبل�غ الن�اتج المحل�ي ا&جم�ال 1984في عام 
ملي�ون، والخ�دمات  25,5ملي�ون والبن�اء  29مليون والصناعة  32,9منھا للزراعة 

ملي�ون،  56,5مليون والنقل والتجارة والخدمات اLخرى  75,5ا&جتماعية والعامة 
ملي�ون دو&ر، ووص�ل متوس�ط دخ�ل الف�رد  500وبلغ حجم الناتج القومي ا&جم�الي 

  .130دو&ر  980مي ا&جمالي اتج القومن الن
كان�ت تس�توعب الزراع�ة ثل�ث ق�وة العم�ل ف�ي قط�اع غ�زة،  1956حتى عام 

حي�ث تقلص�ت % 16لى قرابة تراجعت خ"ل فترة ا&حت"ل لتصل إنسبة لكن ھذه ال
ھ��ذا  .131% 25-20والبن��اء والص��ناعة م��ن % 40غلت لص��الح الخ��دمات الت��ي ش��

قب��ل ق��وات ا�ح��ت"ل قل��ص الرقع��ة  ناھي��ك ع��ن أن مص��ادرة اLراض��ي وإغ"قھ��ا م��ن 
الزراعية المستغلة في قطاع غزة مم�ا ط�رد الكثي�ر م�ن العم�ال إل�ى قطاع�ات أخ�رى 

  .من ا&قتصاد
م�نھم ف�ي العم�ل  336.200س�نة  15في قطاع غزة بلغ عدد الذين ھ�م ف�وق 

% 3.3إل�ى  1992ووصلت نسبة البطال�ة ع�ام %  35.3شخص، أي  118.600
  % .3.7 1991في حين بلغت عام 

  
  ):باLلف( قطاع غزةفي  توزيع العمال حسب القطاعات) 26(لوحة 

  
      تجارة    بناء    صناعة    زراعة  سنةال
  

1980  18.500    19.500    23.100    14.000  
1992  18.600    9.700    36.100    15.400  

  
  

ھرة م��ن العم��ل الفائض��ة والش��ابة وغي��ر الم��ا من��ذ بداي��ة ا&ح��ت"ل، ت��دفقت ق��وة  
، وص��لت ع��ام 1969عام��ل ع��ام  6,000س��رائيل، فف��ي ح��ين بلغ��ت إالقط��اع إل��ى 

م��ن ق��وة العم��ل ف��ي % 45اي  45,000إل��ى  1986وع��ام  32,000إل��ى  1982
من ھذا العدد ھم عم�ال % 30-25وتقدر سلطات ا&حت"ل أن ھناك ما بين . القطاع

  . يعملون بدون تصاريح عمل
تش�غيل لق�وة العم�ل مث�ل بسقوط قطاع غزة بيد ا&حت"ل، فقد أكثر من مصدر   

المشتغلين بتقديم الخ�دمات للج�يش المص�ري ال�ذي ك�ان ف�ي قط�اع غ�زة، والم�وظفين 

                                                
129 Brian van Arkadie, Benefits and Burdens: A Report on the West Bank and Gaza Strip Economies 

since 1967 (New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1977), P. 30 
  111، مصدر سبق ذكره،  ص 1989اد قطاع غزة، يف جورج عبد تصابو عمرو زياد، اق 130
  110نفس املصدر ص  1989، ابو عمرو  131
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ض�افة إل�ى الع�املين ف�ي قط�اع الس�ياحة حي�ث ھ�ذا إ. يين الذين كانوا ھناك ك�ذلكالدول
  .توقفت ھذه المصادر تماماً في أعقاب ا&حت"ل

الض�فة والقط�اع نظ�راً  وبخصوص السياحة نفسھا، فقد تراجع ھذا القطاع في  
فحت��ى الس��واح ال��ذين ك��انوا ي��دخلون . للعوام��ل اLمني��ة وللمنافس��ة ا�س��رائيلية ايض��اً 

الضفة والقطاع كانوا يعودون ليقضوا المساء داخل إسرائل مم�ا يقل�ل مق�ادير إنف�اقھم 
ومما جعل ذلك سھ"ً عليھم ھو قرب المسافة التي ك�انوا يقطعونھ�ا . في ھذه المناطق

  . ان النوم واLماكن التي يزورونھا في الضفة والقطاعبين مك
  
  اعةالزر  1 .12 . 5

ف�ي اس�ي ھي النش�اط ا&قتص�ادي اLس  1967-1948كانت الزراعة ما بين 
م��ن ا&نت��اج % 70حي��ث وظف��ت ثل��ث ق��وة العم��ل وس��اھمت ب اقتص��اد قط��اع غ��زة 

  .  من الصادرات% 90المحلي ا&جمالي وباكثر من 
ا&ح��ت"ل تعرض��ت لتغيي��رات جذري��ة بس��بب السياس��ات لك��ن الزراع��ة تح��ت 

ر ايض���اً لھا الرئيس���ي، الحمض���يات، وال���ذي ت���أثا�س��رائيلية الت���ي اس���تھدفت محص���و
  . بالمضايقات على التصدير الحر الذي كان يتمتع به ھذا المحصول قبل ا&حت"ل

قط��اع الزراع��ي، فم��ن أدت سياس��ات ا&ح��ت"ل، إل��ى تراج��ع التش��غيل ف��ي ال
ع�ام  7900، ھ�بط ھ�ذا الع�دد إل�ى 1970عملون في الزراعة ع�ام انوا يك 16,800

ع��ام  28,4محل��ي ا&جم��الي م��ن كم��ا ھبط��ت حص��ة الزراع��ة م��ن ا&نت��اج ال. 1984
ف�ي فت�رة % 8,8تراجع النمو في ھذا القط�اع م�ن و. 1984عام  12,6إلى  1968
  .ليصل الى & شيىء مع نھاية الثمانينات 1967-1970

دون��م ع��ام  198,000اض��ي المزروع��ة ف��ي قط��اع غ��زة بلغ��ت مس��احة ا&ر
للزراع���ة، لكنھ���ا راض���ي الص���الحة م���ن المس���احة الكلي���ة م���ن اL% 55أو  1968

  .132نم رغم تزايد عدد السكاندو 165,000إلى  1981انخفضت عام 
تعتب��ر الحمض��يات ھ��ي المحص��ول الزراع��ي الرئيس��ي ف��ي قط��اع غ��زة، فق��د 

، ووص�لت 1966دونم ع�ام  68,000 وصلت المساحة المزروعة بالحمضيات الى
ل���ى إ 1984لكنھ���ا ع���ادت ع���ام دونم���اً،  70,000ف���ي منتص���ف الس���بعينات إل���ى 

  .نظرا لقيود الري والتسويق. دونم 66,700
ن بشكل عام ظلت المساحة المستغلة من ا&راضي في قطاع غزة ثابتة، ما ب�ي

إض�افة ، س�اھمت ف�ي محدودي�ة تطورھ�اام�ل وھن�اك ع�دة عو. الف دونم 190-200
اع كل��ف العم��ل الزراع��ي وطبيع��ة ملكي��ة مث��ل ارتف�� إل��ى دور ا&ح��ت"ل وسياس��اته، 

اLرض، ومش���اكل التس���ويق، وض���آلة العوائ���د وانتق���ال العم���ال ال���ى س���وق العم���ل 
لزراعي�ة ب�ين ع�ام ا�سرائيلية وبينما استقر عدد الم�زارعين م�ن اص�حاب الملكي�ات ا

العم���ال ال���زراعيين م���ن م���زارع، ت���دنى ع���دد  6200ل���ى إ 1982وع���ام  1970
  . عامل زراعي 8200الى  13,000

ھناك كذلك مشكلة تسويق المنتجات الزراعية فبعد ان كان�ت اوروب�ا الش�رقية 
بسبب ال�تحكم من مجمل ا&نتاج، اضطر المنتجون % 60وايران وبريطانيا تستورد 

                                                
  113، نفس املصدر، ص 1989أبو عمرو  132
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ع م�ا تص�دير منتج�اتھم ال�ى ال�وطن العرب�ي عب�ر اLردن م�ا�سرائيلي بالتصدير إلى 
  . حاق بذلك من معيقات وتعقيدات

بالمئ��ة م��ن أراض��ي  32,5ص��ادرت س��لطات ا&ح��ت"ل  1986وحت��ى ع��ام 
وLن ھ��ذه . دون��م، واقام��ت فيھ��ا المس��توطنات وأغلقتھ��ا 117,900قط��اع غ��زة، اي 

ملي�ون  60المستوطنات زراعية، فق�د وض�عت س�لطات ا�ح�ت"ل ي�دھا عل�ى ح�والي 
م�واطن  500,000، بينم�ا بق�ي ل نمس�توطني 2110متر مكعب م�ن المي�اه لص�الح 

اع وعلي�ه ق�اد تقن�ين المي�اه ال�ى ارتف�. ملي�ون مت�ر مكع�ب م�ن الم�اء فق�ط 100عربي 
ومنع�ت . ل�ى جف�اف الكثي�ر م�ن اش�جار الحمض�ياتملوحة التربة في غ�زة مم�ا ادى إ

س��لطات ا&ح��ت"ل حف��ر آب��ار جدي��دة ب��دل اwب��ار الت��ي نض��بت Lن اwب��ار أLرتوازي��ة 
  . ھو أعمق منھا مما حال دون توفر المياه فيھا اائيلية ذھبت بما�سر

رت بدورھا بالسياسات ا&حت"لية حي�ث في قطاع غزة فتأثأما الثروة السمكية 
 نوزادت تك��اليف الص��يد L ائع امني��ةت س��لطات ا&ح��ت"ل من��اطق الص��يد ب��ذرقلص��

داد محصول الصيد ف�ي وھكذا، بدل أن يز. الصيادين & يمكنھم البقاء لي" في البحر 
، 1968طن��اً ع��ام  3,800فت�رة ا&ح��ت"ل انتھ�ى إل��ى التراج��ع، فق�د ك��ان المحص�ول 

ووص�ل اLم�ر إل�ى من�ع جمعي�ة ص�يادي اLس�ماك م�ن إقام�ة . طناً فق�ط 420ليصبح 
  .مصنع لتعليب السمك رغم محاو&ت برنامج اLمم المتحدة ا�نمائي المتكررة

  
  الصناعة  2 .12. 5
  

كان���ت الص���ناعات ف���ي قط���اع غ���زة مثاب���ة ورش أس���رية  1967حت���ى ع���ام   
زد ور عل�ى نط�اق واس�ع، ول�م ت�لمتتجين صغار، أكثر مما ھي قائمة على عم�ل م�أج

كم�ا ل�م يتج�اوز ع�دد الع�املين فيھ�ا % 4,2حصتھا من الناتج المحل�ي ا�جم�الي ع�ن 
د بم��ا أن ا&نت��اج الزراع��ي ھ��و العم��ود الفق��ري لقط��اع غ��زة، فق�� .آ&ف عام��ل  3-6

ل���ى جانبھ���ا وكان���ت إ. زراعي���ة، مختص���ة بالحمض���ياتكان���ت الص���ناعات معظمھ���ا 
صناعات اخرى تعتم�د عل�ى الم�واد الخ�ام المحلي�ة كتص�نيع زراع�ي مث�ل المط�احن، 

. ع��"فوي��ات والس��جائر والتب��غ والعص��ير واLومعاص��ر الزيت��ون والمرطب��ات والحل
  . وھناك صناعات اخرى مثل الفخار والسجاد وا&سمدة

م��ن الن��اتج المحل��ي %  11ا&ح��ت"ل اتس��ع نط��اق الص��ناعة لتص��ل ال��ى  وبع��د  
لكن ھذا التوسع وإن ظل متواضعاً فقد ك�ان ف�ي نط�اق التعاق�د م�ن الب�اطن . ا�جمالي

كم��ا . ق��ق تط��ورا ص��ناعياً ف��ي القط��اع نفس��هالت��ي وف��رت ف��رص عم��ل ولكنھ��ا ل��م تح
ة مث��ل اLث��اث نش��طت ف��ي القط��اع ال��ورش الت��ي تن��تج متطلب��ات الس��وق ا�س��رائيلي

اق���د م���ن الب���اطن Lنھ���ا كان���ت لتعوتص���ليح الس���يارات، وإن كان���ت ھ���ذه اق���رب إل���ى ا
  .السوق ا�سرائيلية يباً في إنتاج متطلباتمتخصصة تقر

يصة، لك�ن ا�ح�ت"ل إن ما يستطيع قطاع غزة توفيره ھو قوة عمل كثيفة وبأجرة رخ
لسياس�ي لدي�ه ك�ان دوم�ا يطغ�ى ا&ستفادة من ھذه الحالة، Lن الھ�دف ا لم يحاول جيداً 

عل��ى اي��ة مس��ألة أخ��رى، بمعن��ى أن دوره وھدف��ه ك��ان تق��ويض البني��ة ا&نتاجي��ة ف��ي 
  .المناطق المحتلة
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  باطنالتعاقد من ال  3. 12 .5
   

ويعود . بدأ التعاقد من الباطن في قطاع غزة في فترة مبكرة نسبيا عن الضفة الغربية
فعدد س�كانه كبي�ر مقارن�ة م�ع مس�احته قوة العمل  ھذا إلى كون القطاع مصدراً لكثافة

وLن التش�غيل . عم�ل داداً ضخمة من العمال الباحثين عنالمحدودة، وھو ما أوجد أع
ك��ان مح��دوداً ف��ي ب��دايات س��ني ا�ح��ت"ل، فق��د  1967داخ��ل اLراض��ي المحتل��ة ع��ام 

  .كانت صناعات التعاقد من الباطن مصدراً &جتذاب قوة العمل الفائضة ھذه
اتضح ھذا في التغير السريع نسبيا ف�ي حص�ة الص�ناعة ف�ي قط�اع غ�زة وف�ي 

ففي حين كانت مساھمة الصناعة في ا&نتاج . حجم صادراتھا الصناعية إلى اسرائيل
% 9,9ح�والي  1982، بلغت ع�ام 1967قبل عام %  4,2 – 4 المحلي ا�جمالي

  ).1986:58روي، (
ن ش��ركات اس��رائيلية ومتعاق��دين ب��دأ التعاق��د م��ن الب��اطن ف��ي قط��اع غ��زة ب��ي  

  1986ع�ام" ع�ام  7000، حيث قفز عدد عمال الص�ناعة ال�ى 1968محليين عام 
  .  1967عام"ً ما قبل عام  1782بينما كان 

لقد اتسع نطاق التعاقد من الباطن في الضفة الغربية خ�"ل ا&نتفاض�ة اLول�ى 
غ�زة ايض�اً، حي�ث توس�عت ھ�ذه إذا ما قورن بالفترة السابقة عليھ�ا، او ق�ورن بقط�اع 
وإذا صح ھذا، فإنه مخ�الف لم�ا . الصناعة في الضفة الغربية على حساب قطاع غزة

وق�د يع�ود . كان عليه اLمر قبل ا&نتفاضة اLولى وخاص�ة ف�ي اوائ�ل س�ني ا&ح�ت"ل
، "إي�رز"السبب إلى كون ارتباط قط�اع غ�زة بإس�رائيل عب�ر نقط�ة واح�دة ھ�ي معب�ر 

  . اقبة التبادل مع إسرائيل قويةوھذا ما يجعل مر
تبين طبيعة صادرات المناطق المحتلة إلى اسرائيل ، أن الصناعة ف�ي ھ�اتين 
المنطقتين تسد حاجة اسرائيل من السلع التي دفعت بھا إلى ھ�ذه المن�اطق عل�ى ش�كل 

ففي حين ظلت واردات قطاع غزة من إسرائيل عل�ى حالھ�ا ف�ي . تعاقدات من الباطن
، زادت ص��ادرات القط��اع إل��ى %90، وھ��ي بنس��بة 1985-1978ن الفت��رة م��ا ب��ي
بالمئ�ة ف�ي الع�ام  82,2بالمئ�ة م�ن ص�ادرات القط�اع الكلي�ة إل�ى  65,3اسرائيل م�ن 

ف��ي ملي��ون دو&ر  96,1ملي��ون دو&ر إل��ى  79,9كم��ا زادت بالمب��الغ م��ن . 1985
  .1985133العام 

  
                                                

133   

Roy Sara, The Gaza Strip Survey A Demographic, Economic, Social and Legal 
Survey, Jerusalem, The West Bank Data Project, 1986:65-75. 
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  التجارة  4. 12 .5

كان��ت م��ع مص��ر، اي قراب��ة  1967رغ��م أن معظ��م مت��اجرة قط��اع غ��زة قب��ل   
ع م�ع الخ�ارج كان�ت بالمئة من وارداتھا كانت من ھناك، إ& أن متاجرة القط�ا% 50

–واردات القطاع ھي لس�كانه فق�ط، فق�د س�محت ا�دارة المص�رية  ولم تكن. مفتوحة
س�واء  ع ب�أن يعي�دوا تص�دير كثي�ٍر مم�ا اس�توردوه إل�ى مص�ر،الناصرية لتجار القط�ا

وربم��ا ك��ان ذل��ك لتس��ھيل حي��اة ھ��ذه . بغ��ض الط��رف ع��ن التھري��ببش��كل رس��مي او 
مرة في الفترة  3,81فقد ازدادت واردات القطاع الغذائية . "المنطقة المحصورة كلياً 

، بينم��ا ازدادت واردات الخ��زف الص��يني وا&وان��ي الفض��ية 1966- 1954م��ا ب��ين 
�دارة المص�رية وبھ�ذا المعن�ى، يمك�ن الق�ول أن ا 134"مرة خ"ل الفترة نفسھا 63,3

ف�ي فت�رة مبك�رة عل�ى نش�وء من�اطق ( كانت تھ�دف إل�ى جع�ل قط�اع غ�زة مين�اء ح�راً 
& س�يما أن ا�دارة المص�رية خفض�ت الرس�وم الجمركي�ة  )المتاجرة الحرة ف�ي الع�الم

ف��ي القط��اع وس��ھلت عل��ى تج��اره بي��ع بض��ائعم ف��ي مص��ر، ، ف��ي ح��ين ك��ان النظ��ام 
عب��ر سياس��ة إح��"ل ال��واردات، والتنمي��ة المص��ري يطب��ق ق��وانين اش��تراكية محكم��ة 

  .وھي القوانين التي استثنى منھا قطاع غزة لتسھيل حياة السكان ھناك. الوطنية
   Lم��ة والوق��ود وا&قمش��ة  وم��واد عساس��ية للقط��اع ھ��ي ا&طكان��ت ال��واردات ا

  .الخ...البناء والمضخات والمكائن
% 90و  1954عام % 70كانت الحمضيات ھي صادرات القطاع اLساسية، اي و

  . 1966عام 
ر والع��الم المت��اجرة م��ع مص��فق��د أوق��ف ا&ح��ت"ل ، 1967ف��ي اعق��اب اح��ت"ل أم��ا 

ل���ى اLردن واس���رائيل وفرض���ت اس���رائيل تعريف���ات الخ���ارجي وج���رى توجيھھ���ا إ
ج�رى حص�ر تب�ادل القط�اع م�ع الس�وق بعبارة أخرى . جمركية عالية على الواردات

  .رية ا�سرئيليةاLوامر العسك ا�سرائيلي بموجب
  

  واردات وصادرات القطاع) 27(لوحة 
  1984    1972      السنة 

  91,9    88,8    من اسرائيل
  -    0,1    من ا&ردن
  8,1    11,1    خرىمن أقطار أ
  الصادرات

  83,4    47,3    الى اسرائيل
  12,9    10,2    الى ا&ردن

  3,7    42,5    الى اقطار اخرى
 Ghraaibeh, The Economies of the West Bank and: المص�در

Gaza Strip. p. 109.  
  

                                                
 .269ص ، تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية 1967-1948قطاع غزة حسين ابو النمل،   134
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ن"حظ من اللوحة أع"ه أن صادرات وواردت قطاع غزة  بدأت بع�د اح�ت"ل 
تنحاز إلى أن انتھت بشكل شبه ت�ام م�ع إس�رائيل مم�ا يؤك�د أن القط�اع اس�بح  1967

  .سوقاً محصورة أو اسيرة ل"قتصاد ا�سرائيلي
  
  

  اسرائيلصادرات غزة  حسب القطاع وحصة ) 28(لوحة 
  بم$يين الدو�رات ا+ميركية

  
        1982  1983  1984  

  4و8  17,2  16,6  الصادرات الزراعية إلى إسرائيل
  87,4  133,9  132,8  الصادرات الصناعية إلى إسرائيل

  95,8  151,1  149,4      المجموع إلى إسرائيل
  114,9  180,6  190,0  الصادرات الكلية من قطاع غزة

  :المصدر
Sara Roy, The Gaza Strip, A Case Study of Economic de-
Development, Journal of Palestine Studies.Washington. 
Vol XVII, no1, Autmn 1987, Issue 65.  

  
بالمئ�ة  78لص�ادرات ق�د ارتفع�ت م�ن ن"حظ أن حصة اسرائيل من مختل�ف ا

نفس�ھا عل�ى  كم�ا حافظ�ت ھ�ذه النس�بة. خي�رينبالمئة في العامين أL 83لى اكثر من إ
ذا وضعنا في ا&عتبار ان ھذا التدھور كان من نص�يب وإ. رغم التدھور ا�قتصادي 

القطاع الزراعي بسبب الجفاف، نس�تنتج ان الص�ناعة ف�ي قط�اع غ�زة مس�توعبة م�ن 
كإنتاج للتصدير في ا&قتصاد  ت، وليسا لو كانت جزءا من اقتصادھاقبل اسرائيل كم

ول تذب��ذبات ح��ادة ف��ي ت��دفق ھ��ذه المنتج��ات إل��ى وھ��ذا س��بب ع��دم حص��. ا�س��رائيلي
إسرائيل، بل حصول ارتفاعات مستمرة Lن اسرائيل تتعامل مع ھذه الصناعات كم�ا 

  . لو كانت اسرائيلية لكنھا بعيدة جغرافياً 
تج��در ا�ش��ارة إل��ى أن ا&ح��ت"ل ح��ال دون تمك��ن الفلس��طينيين م��ن ا&س��تيراد   

ل�ذا، ك�ان عل�ى الم�واطن الفلس�طيني ان يش�تري . الحر، او المتاجرة الحرة بشكل عام
باLسعار التي تفرضھا إسرائيل وھي غالباً أضعاف ما ھي عليه ف�ي البل�دان العربي�ة 

Lراضي المحتلةاو البلدان القريبة من ا .L ن ا&قتص�اد الفلس�طيني وكان ذلك ب�الطبع
  .كان أسيراً ل�قتصاد ا�سرائيلي
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  .1993-1967الناجمة عن ا�حت$ل اLسرائيلي خ$ل الفترة  لتشوھاتأ. 6
  

يقص��د بالتش��وه ف��ي ھ��ذا الس��ياق دخ��ول عوام��ل خارجي��ة عل��ى التط��ور ال��ذاتي 
وھ�ي العوام�ل .  تط�ورهوالطبيعي ل�قتصاد الفلسطيني بقصد إعاقة نموه أو احتج�از 

تل��ف وق��د يخ. & يص��عب عل��ى الق��ارىء م"حظتھ��ا ف��ي س��ياق قراءت��ه لھ��ذه الوح��دة
المحلل��ون فيم��ا إذا كان��ت ھ��ذه التش��وھات بن��اء عل��ى خط��ة مدروس��ة س��لفاً م��ن قب��ل 
ا�ح��ت"ل أم &، ف��إن المھ��م ھ��و انھ��ا كان��ت بقص��د احتج��از تط��ور ھ��ذا ا�قتص��اد ب��ل 

  .وتقويضه
  
  .تفكيك الحيز الجغرافي وابت$عه  1.  6
  

 ل��يس م��ن الص��عب ا&س��تنتاج أن ا&ح��ت"ل ح��اول إع��ادة تطبي��ق سياس��اته ف��ي  
وكان��ت . 1967عل��ى اLراض��ي الت��ي احتلھ��ا ع��ام  1948اLراض��ي المحتل��ة ع��ام 

اLرض ھ��ي محط��ة التطبي��ق اLول��ى واLساس��ية، حي��ث ف��رض ا&ح��ت"ل عل��ى ھ��ذه  
وم���ن ب���ين ق���رارات ". أرض إس���رائيلية"المن���اطق أوام���ر عس���كرية جوھرھ���ا أنھ���ا 

ام���ة ا&ح���ت"ل مص���ادرة أراض���ي ف���ي مختل���ف انح���اء الض���فة والقط���اع س���واء �ق
ول�م تتوق�ف ھ�ذه . المستوطنات، أو �قامة المعسكرات او من�اطق الت�دريب العس�كري

ر المتمث���ل ف���ي نھ���ب اLرض وط���رد ش���المص���ادرات وا�غ"ق���ات عن���د معناھ���ا المبا
اصحابھا باتجاه الھج�رة، وإض�عاف ا&قتص�اد المحل�ي،  ب�ل انعك�س ك�ذلك ف�ي فق�دان 

ل دون فرص�ة تحولھ�ا إل�ى كي�ان ھذه المناطق لوضعية التواص�ل الجغراف�ي بم�ا يح�و
يتجلى ھذا في القطع الفعلي بين الض�فة والقط�اع وف�ي تقس�يم الض�فة الغربي�ة  .مستقل

  .إلى كانتونات منفصلة عملياً مما يحول دون التواصل التجاري والبشري
  
  غياب النظام البنكي  2.  6
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رين، دون من الغرابة بمكان أن توجد بقعة في العالم، في نھاي�ات الق�رن العش�  

. ان يكون فيھا نظاماً بنكياً، اي بعد ان دخلت البنوك العالم من�ذ الق�رن الس�ادس عش�ر
فقد أغلق ا&حت"ل البنوك المحلية واLجنبية العامل�ة ف�ي ھ�ذه المن�اطق، وأح�ل محلھ�ا 

، م�ن حي�ث فروعاً لبنوك ا&حت"ل، وھي فروع & تشكل باي حال نظاماً بنكياً وطني�اً 
  .على اLقل الدور التنموي

ادية، ول��يس السياس��ية وحس��ب، م��ن بينھ��ا ول�ح��ت"ل ب��الطبع أھداف��ه ا&قتص��  
ات ف�ي فل�م تع�د ا&س�تثمار. سياسة إضعاف القدرة المحلية الفلسطينية عل�ى ا&س�تثمار

راعية او التجارية أو الصناعية، لم تعد معتم�دة فق�ط عل�ى المشاريع الكبيرة سواء الز
في جيوب اLفراد، ب�ل كثي�راً م�ا تس�تلف ھ�ذه المش�اريع م�ن  السيولة المالية الموجودة

. ال�خ...البنوك كي تستخدم ھذه القروض في توفير راسمال تش�غيلي أو ش�راء مع�دات
رص ا&س��تثمار وعلي��ه، كلم��ا ك��ان النظ��ام البنك��ي غائب��اً كلم��ا ك��ان ذل��ك نقص��اً ف��ي ف��

  .عاقة للنمو والتوسع ا&قتصاديينالحقيقي، وبالتالي إ
  
  
  
  شراكةغياب ثقافة الوار فردية واسرية ا�ستثم   3.  6
  

التجاري��ة ا�س�رائيلية عل��ى الم��واطنين،  البن�وك أنتھ�ى إغ��"ق البن�وك وف��رض  
أي بقي�ت الش�ركات ف�ي . إلى ضعف البنية الشركاتية المساھمة في اLراضي المحتلة

ف���ي  نط���اق الملكي���ات الفردي���ة أو اLس���رية، مم���ا جع���ل البني���ة ا&قتص���ادية، وتحدي���داً 
فوج���ود النظ���ام البنك���ي يش���جع عل���ى تش���كيل الش���ركات . قطاع���ات ا�نت���اج ض���عيفة

المس��اھمة الت��ي تس��تقطب رؤوس أم��وال اض��خم لتوظيفھ��ا، وھ��ذا يوس��ع ا&س��تثمار 
واLھم أنه يدفع الشركات للتحول من فردية اس�رية إل�ى  .وا&نتاج والسوق في النھاية

تع��اظم راس الم��ال المس��تثمر ف��ي  ر س��يولة مالي��ة تتجل��ى ف��يف��البنوك ت��وف .مس��اھمة
الش��ركات مم��ا يوس��ع ق��درتھا ا&نتاجي��ة، ف��ي ح��ين أن راس الم��ال اLس��ري يظ��ل ف��ي 

  .الغالب محدودا
  
  
  قتصاد ب$ مركز صناعيإ   4. 6

  
ص�دار رخ�ص ل�س�تثمار و& "ل عب�ر ش�ل البني�ة التحتي�ة وع�دم إتمكن ا&حت  

الغربي��ة وقط��اع غ��زة  س��يما ف��ي الص��ناعة، تمك��ن م��ن رب��ط ك��ل منطق��ة م��ن الض��فة
وعلي�ه، ل�م يع�د ھن�اك مرك�زاً تجاري�اً أو ص�ناعيا . با&قتصاد ا�س�رائيلي كمرك�ز لھ�ا
وھ�ذا . سرائيليالمحتلة كأجزء مفككة با&قتصاد ا�محلياً، مما ألحق اقتصاد المناطق 

  .قاد بدوره إلى قتل السوق المحلي واقتصاره على اسواق محلية محدودة ومنكمشة
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ف��رص الت��راكم  رك��ز اقتص��ادي وس��وق ق��ومي يق��ود إل��ى انع��دامم باإن غي��  
دم اس��تثمار الف��ائض محلي��اً مم��ا يعن��ي بق��اء لف��ائض وبالت��الي ع��المحل��ي وا&حتف��اظ با

ئض لرصده في البنوك الكثير من المواطنين �خراج الفا وھذا يدفع .التطور محتجزاً 
تثمار، علم��اً ب��أن وھ��و اLم��ر ال��ذي يقي��د ف��رص ا&س��. ف��ي ال��دول العربي��ة وا&جنبي��ة

  . المألوف ھو استثمار الفائض المنتج في بلد ما داخل البلد نفسه
  
  وا�ستثمار ا�ستيراد والتصدير    5.  6
  

فرض��ت س��لطات ا&ح��ت"ل العس��كري ا�س��رائيلي أوام��ر عس��كرية كان��ت لھ��ا   
وم��ن بينھ��ا من��ع ا&س��تيراد . س��لطة الق��انون عل��ى الفلس��طينيين ف��ي الض��فة والقط��اع

ير الح��ر، وإنھ��اء كاف��ة الع"ق��ات ا&قتص��ادية الس��ابقة بالخ��ارج  وحص��رھا والتص��د
ق��اد ھ��ذا ب��الطبع إل��ى وق��وع اقتص��اد . با&قتص��اد ا�س��رائيلي أو عب��ر ذل��ك ا&قتص��اد

الضفة الغربية وقط�اع غ�زة اس�يراً بي�د ا&قتص�اد ا�س�رائيلي، وھ�و اLم�ر ال�ذي من�ع 
  . مار في ھذه المناطقالمستثمرين المحليين وغير المحليين من ا&ستث

ط واخض�ع الض�فة فانحصار ا&ستيراد والتصدير مع ا&قتصاد ا�سرائيلي رب  
Lس��عار ا�س��رائيلية، الت��ي تتج��اوز نظيرتھ��ا ف��ي ھ��ذه المن��اطق، والقط��اع لمنظوم��ة ا

وبالطبع لم تتمكن منظومة اLجور المحلية من اللحاق بمنظومة اLج�ور ا�س�رائيلية، 
ب عليه ارتفاع كلفة المعيشة في الضفة والقطاع ومن ثم محاولة وھو اLمر الذي ترت

اجات�ه عب�ر مج�ا&ت عم�ل جدي�دة وإض�افية، يكل مواطن تغطية العجز في تموي�ل احت
  :وھو اLمر الذي تجلى في ظاھرتين

  ا&نتقال للعمل داخل الخط اLخضر،* 
  .والھجرة إلى الخارج & سيما إلى بلدان النفط العربية* 

ط��ورات زادت م��ن ش��لل ا&قتص��اد المحل��ي س��واء ف��ي ا&س��تثمار أو وھ��ذه ت  
  .توسيع السوق المحلي

  
  معادلة عمل راس المال   6. 6

ق��ادر عل��ى وطن��ي الم��ألوف ف��ي مختل��ف ا�قتص��ادات، ان يك��ون ك��ل اقتص��اد   
ص���حيح أن اLم���ور . اس���تيعاب راس الم���ال للعم���لأي تش���غيل ق���وة العم���ل المحلي���ة، 

وأن بع�ض اقتص�اد تك�ون ھن�اك نس�بة معين�ة م�ن البطال�ة،  متفاوتة بمعنى أنه في ك�ل
ا&قتص���ادات تحت���اج ف���ي فت���رات معين���ة لق���وة عم���ل أجنبي���ة نتيج���ة طف���رات النم���و 

  .ولكن با�جمال يجري استخدام قوة العمل محلياً وا&زدھار، 
المن�اطق المحتل�ة ف�ي فت�رة اLح�ت"ل لكن ھ�ذه المعادل�ة كان�ت مختل�ة ج�داً ف�ي   

اد المحلي كان بالكاد يشغل ثل�ث ق�وة العم�ل المحلي�ة، وھ�ذا أم�ر ل�ه درجة أن ا&قتصل
معنى أنه عامل طرد لقوة العم�ل الش�ابة والمتعلم�ة، وغالب�اً بانعكاساته على  المجتمع 
وھ���و مس���توى م���ن الترحي���ل للم���واطنين لص���الح اح���ت"ل . الذكوري���ة إل���ى الخ���ارج

  .استعماري استيطاني
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ل���ى دور ا&ح���ت"ل ف���ي تق���ويض البني���ة ويع���ود ھ���ذا الوض���ع الس���لبي اساس���اً إ  
راضي المحتلة، وحجب رخص ا&ستثمار وخل�ق من�اخ ط�ارد ول�يس Lا&نتاجية في ا

جاذب لراس المال س�واء المحل�ي أو اLجنب�ي ك�ي & يس�تثمر ف�ي ھ�ذه المن�اطق، مم�ا 
  .يؤكد أن فرص التطور ا&قتصادي مرتبطة بالتحرر الوطني وا&ستق"ل والسيادة

ھ�ذا الوض�ع ھشاش�ة وتأزم�اً، أن ثلث�ي م�ن ھ�م ف�ي عم�ر العم�ل ت�م ومما يزيد   
طي�ة أو فلفظھم إلى ا&قتصادات اLخرى سواء اقتصاد ا&حت"ل او ال�دول العربي�ة الن

  .دول أخرى في العالم
  
  التفريغ السكاني  7. 6
  

أخذاً با&عتبار المسألة التناقضية اLساس�ية ف�ي الص�راع العرب�ي الص�ھيوني،   
. ف��إن سياس��ة ا&ح��ت"ل تس��تھدف ف��ي اLس��اس تفري��غ اLرض م��ن أھلھ��اأي اLرض، 

وعليه، فإن مختل�ف السياس�ات ا�س�رائيلية ف�ي اLراض�ي المحتل�ة تص�ب ف�ي النھاي�ة 
لذلك، & غرابة أن كثيراً من قوة العمل الش�ابة والذكوري�ة & تج�د . لخدمة ھذا الھدف

  .أمامھا طريقاً سوى الخروج من الب"د بحثاً عن عمل
  
  

  
  
  
  
  محاولة التفكيك الطبقي وا�جتماعي    8. 6
  

قاد التضييق عل�ى العم�ل وا&س�تثمار والتب�ادل، وھج�رة العم�ال ال�ى الخ�ارج،   
ونزيف راس المال الفائض المتحصل سنويا م�ن العملي�ة ا&قتص�ادية المجتمعي�ة، ق�اد 

موعھ�ا مترك�زة فلم تعد الطبقة العامل�ة بمج. ھذا إلى تفكك أكثر في المبنى ا&جتماعي
داخل المناطق المحتلة، ولم تعد ھمومھا مشتركة، بل موزعة حسب ظروف وأم�اكن 

كم��ا ل��م تع��د طبق��ة الف"ح��ين متماس��كة ومرتبط��ة ب��اLرض بس��بب . ج��دھا وتش��غيلھااتو
ع�يش فقدانھا الكثير من حيازاتھ�ا م�ن اLرض، وغ�دت نس�بة عالي�ة م�ن الف"ح�ين & ت

Lرض بل تعمل جزئيا في اLرض وجزئيا كعمال مأجورينمن ا .  
وح��ين تتفك��ك ك��ل طبق��ة م��ن داخلھ��ا، تتفك��ك الطبق��ات م��ن حي��ث تماس��كھا ا&جتم��اعي 
العام وتصبح أكثر ابتعاداً ع�ن الھ�دف السياس�ي ال�وطني المش�ترك ف�ي التح�رر حي�ث 

  . يتحول المجتمع إلى ذرات من اLفراد كل منشغل في أموره الخاصة المتأزمة
  
  بل تمفصل براني لقطاعيعدم التمفصل ا  9. 6

من المألوف انه كي يتطور اقتصاد ما، & بد أن تكون له سوقه القومي�ة، و&  
م��ع بعض��ھا ال��بعض ) تتمفص��ل(ب��د للقطاع��ات ا&قتص��ادية في��ه ان تت��رابط وتتفاع��ل 
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فليس�ت القطاع�ات متمفص�لة ف�ي اقتص�اد المن�اطق المحتل�ة، ب�ل . لتشكل حالة تكاملي�ة
  . مع اقتصاد ا�حت"ل "تخارجم"كان كل قطاع متمفصل 

الزراع���ة (& معن���ى حت���ى �س���تق"ل بل���د م���ا إذا كان���ت قطاعات���ه ا&نتاجي���ة 
 ن تك���ون موجھ���ة إل���ى س���وقھا المحل���يمرتبط���ة باقتص���اد أجنب���ي ب���دل أ) ناعةوالص���

فا&رتب��اط ب��اLجنبي يك��رس التبعي��ة ف��ي مختل��ف المس��تويات السياس��ية وا&جتماعي��ة 
  .باختصار يفرغ ا&ستق"ل من معناهوالثقافية وا&قتصادية، اي 

  
  طبقيةالشبكات ربط ال    10. 6

لق���د ب���ادر ا&ح���ت"ل مبك���راً إل���ى تحوي���ل مختل���ف الطبق���ات ا�جتماعي���ة ف���ي  
ش��ھر اLول��ى فق��د ارغ��م التج��ار من��ذ اL. &قتص��ادهاLراض��ي المحتل��ة إل��ى ت��ابعين 

ك��ان ا&س��تيراد ل عل��ى اس��تيراد منتجات�ه لتعبئ��ة مخ��ازنھم الت��ي فرغ�ت طالم��ا "ل"ح�ت
وفتح ا&ح�ت"ل ب�اب التش�غيل ف�ي قطاعات�ه ا&قتص�ادية ليتوج�ه العم�ال . الحر ممنوعا

الع��اطلين ع��ن العم��ل داخ��ل اقتص��اده، وارغ��م الص��ناعيين عل��ى ا&س��تيراد والتص��دير 
. عبر مؤسساته وعلى شراء اw&ت والمواد الخام م�ن مص�انعه ومص�ادره أو عبرھ�ا

ماعية نفس�ھا مرتبط�ة باقتص�اد ا&ح�ت"ل ك�ل عل�ى ح�دة توبھذا أصبحت الطبقات ا&ج
  .مما جعل ا�جماع التنموي المحلي صعباً 

  
  
  
 

  الخ$صة  . 7
لم يكن ا�نتداب البريطاني في فلسطين مج�رد اس�تعمار ك"س�يكي ع�ادي، ب�ل   

ك���ان مش���روعاً لتص���فية ال���وطن الفلس���طيني بش���كل نھ���ائي لص���الح اس���تبداله بالكي���ان 
إن م���ا آل إلي���ه وض���ع الفلس���طينيين م���ن تفكي���ك جغراف���ي . الص���ھيوني ا�س���تيطاني

أنھ��اًء اب��دياً للشخص��ية الوطني��ة واجتم��اعي وطبق��ي واقتص��ادي وبش��ري مقص��ود ب��ه 
  . الفلسطينية

، 1948من الطبيعي حصول وحدة بين اLردن وبقية فلسطين بع�د نكب�ة ع�ام   
لض�فة خي�ار آخ�ر كم�ا ل�م يك�ن أم�ام فلس�طينيي ا. لروابط العربية بين الض�فتيننظراً ل

حي��ث ك��ان بوس��ع اس��رائيل والمرك��ز الرأس��مالي الغرب��ي الحيلول��ة دون قي��ام دول��ة 
لك��ن  .فلس��طينية مس��تقلة ف��ي فلس��طين Lن ھ��ذا يؤس��س للمطالب��ة ب��التحرير والع��ودة

بشكل ملم�وس ف�ي فت�رة وح�دة الض�فتين، وھ�ذا عائ�د  اقتصاد الضفة الغربيةلم يتطور
لعم�ل الش�ابة ك�ي امم�ا دف�ع بق�وة  ي وحالت�ه التابع�ةإلى طبيعة البلد ونظام�ه ا�قتص�اد

  .تھاجر إلى الخارج
فق�د . كان وضع قطاع غ�زة مختلف�اً ع�ن الض�فة الغربي�ة م�ن الناحي�ة السياس�ية

كانت ا�دارة المصرية تعام�ل قط�اع غ�زة كم�ا ل�و ك�ان إدارة خاص�ة، لھ�ا اس�ق"ليتھا 
: اLم�ر اLول :م�رينلك�ن ال�دور المص�ري ل�م يرت�ق لتحقي�ق أ. عن النظام ف�ي مص�ر

تط�وير قط�اع غ�زة : والث�اني .تحويل قطاع غزة إلى دول�ة فلس�طينينة لتثبي�ت القض�ية
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ھ�دف إس�رائيل ھ�و  و& يخف�ى أن .اقتصادياً بما يحق�ق نقل�ة نوعي�ة ف�ي ھ�ذا المس�توى
وب�الطبع ك�ان ف�ك ارتب�اط . خلق تبعية بنيوية ف�ي ھ�ذه المن�اطق ل�قتص�اد ا�س�رائيلي

ض��من أولوي��ات ا�ح��ت"ل ا�س��رائيلي ع��ام قتص��ادات العربي��ة م��ن ھ��ذه المن��اطق با&
فف��ي ھ��ذا ا�ح��ت"ل ت��م تفكي��ك اقتص��اد الفض��ة والقط��اع، وممارس��ة القم��ع . 1967

بأنواعه كي يضطر الشباب للخ�روج إم�ا بحث�اً ع�ن العم�ل أو اLم�ن وف�ي ھ�ذا تفري�غ 
  . ن محتواهلdرض من أھلھا مما يسھل ا&ستيطان ويساھم في تفريغ حق العودة م

    
  ملحق . 9

  :خرائط توضح فقدان الفلسطينيين لdرض لصالح المستوطنين
خسارة الفلس�طينيين ل�dرض ف�ي الفت�رة م�ن مراحل توضح الخرائط اLربع المرفقة، 

يشير اللون اLبيض إلى اLرض التي بيد اليھ�ود والل�ون . 2000وحتى عام  1949
  .اLسود إلى اLرض التي بيد العرب

  :يسار إلى اليمينمن ال
  1956وضع اLرض عام : 1مرحلة ريطة خ -1
وض��ع اLرض حس��ب ق��رار التقس��يم ال��ذي أص��درته :  2خريط��ة مرحل��ة  -2

 .1947اLمم المتحدة عام 
 .1967-1949وضعية اLرض في الفترة من : 3خريطة مرحلة  -3
  .2000وضعية اLرض عام :  4مرحلة خريطة       -4
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  اريروالتقلمراجع ا.  11
  

  العربية
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، تط���ورات اقتص���ادية 1967-1948أب���و النم���ل حس���يين، قط���اع غ���زة،  -
نظمة التحرير الفلس�طينية، مرك�ز بيروت، م(سياسية واجتماعية وعسكرية، و

L1979بحاث، ا.(  
مش�ك"ت المرحل�ة : النقيب فضل، ا&قتصاد الفلسطيني ف�ي الض�فة والقط�اع -

  .1997ة، ا&نتقالية، مؤسسة الدراسات الفلسطيني
ة في فلسطين، مركز اLبحاث، دون سنة أبو رجيلي خليل، الزراعة اليھودي -

  . نشر
أبو رجيل�ي خلي�ل، الزراع�ة العربي�ة ف�ي فلس�طين، ش�ؤون فلس�طينية، الع�دد  -

11.  
أب��و ش��كر، س��مير عب��د _ وع��اطف ع"ون��ة، التص��نيع ف��ي الض��فة الغربي��ة،  -

  1990/ نابلس، جامعة النجاح
التطور ا�قتصادي في فلسطينن منشورا ت دار التحاد للطباع�ة أحمد سعد،  -

  .1985والنشر، حيفا، 
قتص���ادي وا&جتم���اعي ف���ي فلس���طين، الحس���يني محم���د ي���ونس، التط���ور ا� -
1946  

رم�ات  ،ألكس بيين، تاريخ ا&ستيطان اليھودي في فلس�طين، إص�دار مس�ادة -
  .1976 غان،

ات التنمي�ة ف�ي ظ�ل اح�ت"ل مدي�د، تح�دي: العبد جورج، ا&قتصاد الفلس�طيني -
الوحدة العربي�ة، موؤسس�ة      إعداد جورج العبد، منشورات مركز دراسات 

  .1989التعاون الفلسطينية، بيروت، 
الماض��ي مني��ب، والموس��ى س��ليمان، ت��اريخ اLردن ف��ي القرت��ت العش��رين،  -
  ).بدون ناشر( 1959

  . 97قبل العربي، العدد الموسى شريف، التبعية العربية والتصنيع، المست -
، 1970-1900عنان الع�امري، التط�ور الزراع�ي والص�ناعي الفلس�طيني  -

  .1981القدس منشورات ص"ح الدين، 
. من الشوء التابع إلى مأزق ا&ستق"ل: سمارة عادل، الرأسمالية الفلسطينية -

  .1991منشورات مركز الزھراء، القدس، 
العام��ل /منش��ورات مرك��ز المش��رق ،مس��اھمة ف��ي ا�رھ��ابس��مارة ع��ادل،  -

  2006للدرسات الثقافية والتنموية، رام _ 
ش�رايحة ودي�ع، التنمي�ة ا&قتص�ادية ف�ي اLردن، معھ�د البح�وث والدراس�ات  -

  .1968العربية، عمان، 
منش��ورات ص��"ح ال��دين، الق��دس  ا إمي��ل، ج��ذور القض��ية الفلس��طينية،توم�� -
1976 .  

-1948التركي�ب ا&جتم�اعي وا&قتص�ادي، : ھ"ل جمي�ل، الض�فة الغربي�ة -
  ، بيروت، منظمة التحرير الفلسطينية، 1974
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تحري���ر ونش���ر الجامع���ة  ا&قتص���ادي ف���ي فلس���طين، حم���ادة س���عيد، النظ���ام -
  .1939بيروت،  اLميركية في بيروت، 
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&وتس����كي، ف"ديمي����ر، ت����اريخ اLقط����ار العربي����ة الح����ديث، بي����روت، دار  -

  .1980الفارابي، 
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  .1984منصور انطون، اقتصاد الصمود، بيروت دار الفارايي،  - 
، اصدار مكتب�ة 1948-1917ناجي علوش، المقاومة العربية في فلسطين  -

  .1979اLسوار، عكا، 
  

English References 
 
- Arkadi, Brian Van, Benefits and Budrens: A report  on 
the West Bank and the Gaza Strip Economies since 1967, 
New York, Carnegi Endowment for International Peace 
1977.  
- Aruri Nasir, Jordan: A Study in Political Development, 
1921-1965, the Hague, Martinus Nijhoff, 1972. 
- Asad Talal, Anthropological Texts and Ideological 
Problems: An Analysis of Cohen in Arab Villages, in 
Economy and Socitey, 4 (3);1-40, 1975. 
- Bahiri Simha, Industrialization in the West Bank and 
Gaza, Jerusalem, the West Bank Data Project and the 
Jerusalem Post. 1987. 
- Ben Shahar, H & Lerner. A, The Economics of Efficiency 
and Growth: Lessons from Israel and the West Bank, 
Cambidge, Mass Ballinger Publishing Company, 1975. 
- Benvenisti Meron, Demographic, Legal, Social and 
Political Developments in the West Bank, Jerusalem. Yhe 
West Bank Data Project. 1986. 
- Benvenisti Meron, Demographic, Legal, Social and 
Political Developments in the West Bank, Jerusalem. Yhe 
West Bank Data Project and the Jerusalem Post. 1987. 



 97

- Bober Arie (ed) The Other Israel, New York, Anchor 
Books, 1972. 
- Bregman Arie, Economic Growth in the Administered 
Areas, 1968-1973, Jerusalem, Bnk of Israel, 1974. 
- Divine Robinson. Donna, Politics and Society in the 
Ottoman Palestine: The Arab Struggle for Survival and 
Power,????????? 
- Drubkin H & Tuma I, The Economic Case for Palestine, 
London, Croom Helm, 1978 
- Eisendat, S.N, Israeli Society,  London:Weidenfield & 
Nicolson, 1067. 
- Gabbay, Rony, A Political Study of the Arab-Jewish 
Conflict: The Arab Refugee Problem, (Geneva and Paris), 
1959. 
- Gharaibeh Fawzi, The Economies of the West Bank and 
Gaza Strip, Boulder, Co., Westview Press, 1985. 
- Givati Haim, A Hundred Years of Settlement: The Story 
of Jewish Settlement in the Land of Israel. Jerusalem, 
Keter Publishing House, 1985. 
- Hdgkin. T, Letters from Palestine 1932-1936 (ed) by E.C. 
Hodgkin, Quartet Books. London, New York, 1986. 
- Islamuglu. H & Keyder. C, The Ottoman Social 
Formation, in The Asiatic Mode of Production (ed) by 
Anne . M, bailly & Joseph Llobera, Routledge nd kegan 
paul, 1981. 
- Kahan David, Agriculture and Water in the West Bank 
and Gaza 1967-1987, Jerusalem, The Jerusalem Post 
Publications, 1983. 
- Kanovisky, Eliyahu, The Economic Impact of the Six 
Days war, New York, Prager, 1970. 
-  George Kossaifi, Forced Migration of Palestinians from 
the West Bank and the Gaza Strip. Population Bulletin of 
ESCWA, no. 27 (December 1985).  
Kossaifi George, Forced Migration of Palestinians from the 
west bank and the Gaza Strip 
- Mutawi' Samir, Jordan in the 1967 War, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1987. 



 98

- Nadav Halevi & Ruth Klinov, The Economic 
Development o Israel, New York: Prger, 1968. 
- Nathan Wienstock, Le Sionisme Contre Israel, Maspero, 
Paris, 1968. 
- Roy Sara, The Gaza Strip Survey A Demographic, 
Economic, Social and Legal Survey, Jerusalem, The West 
Bank Data Project, 1986. 
- Samara Adel, The political Economy of the West Bank: 
From Peripheralization to Development, Khamsin 
Publications, 1988. 
-Samara Adel, Industrialization in the West Bank: A 
Marxist Socio-economic Analysis, Al-Mashriq Publications, 
Jerusalem, 1992. 
- Schloch Alexander, the Economic Development in 
Palestine, Journal of Palestine Studies, 10 (3), 35-58, 
1982. 
- Studies in the Economic and Social History of Palestine 
in the Nineteenth and Twentieth Centuries, London, 
Macmillan Press ltd, 1986. 
- Smith Pamela, Palestine and the Palestinians 1875-
1983, Worchester, Billing & Sons Limited, 1984. 
 
 
 

 تقارير بالعربية  
 .5479، الوثيقة رقم 1937اللجنة الملكية الفلسطينية لعام  -
- 1967تقرير منسق أعمال الحكومة في الفضة الغربية وقطاع غزة  -

 .1986، غدار وزارة الدفاع ا�سرائيلية، 1985
عمان، دائرة ) ج 2(مديرية ا�حصاء، تعداد السكان والمساكن اLوب،  -  -

  . 1961ا�حصاء، 
عة شھادات العرب في فلسطين أمام اللجنة الملكية البريطانية، مطبعة مجمو -

 .1938ا&عتدال، دمشق، 
  105: 46صامد العدد  -  -

English Reports 
  
- Governmant of Jordan report, GJR, 1967. 



 99

- Government of Jordan,  Report of the Ministrial 
Committee of the Relief (Amman: The Government) 1967. 
- International Bank for Reconstruction and Development, 
The Economic Development of Jordan. (Washington D.C.: 
The Bank, 1957 
-Military Governorate in the West Bank, Military Ordres 
Series, 1967, 68, 71. 
- Statistical Abstract of Palestine, 1944-45. 
- Statistical Abstract of Isreal (several Years)) 
- The Economist, 25-2-1967. 
The Jerusalem Post, 18-12-1987. 
- UNCTAD/ESCW, 1987. 
- UN/ECWA 1981. 
- United States Congress, Committeeon Foreign Affairs, 
Econoic Support Fund, Programe in the Middle east, 
(Washington, D.C.: United States Government Printing 
Office, 1979. 
- West Bank data Project: Atlas, Jerusalem,  the 
Jerusalem Post Publications. 1988. 
- Yediot Ahronot, 17-7-1967 

 
 
 

  
  

 
  

  ھوامش المقال ا+ول
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 100

  
  
  
لكنه كان ضرورياً حيث كان التجار يزودون الدولة با�موال التي . الرأسمالي العالمي تدريجيا وحذراكان اندماج العثمانية في النظام -1

تحتاجھا، وبالمقابل، استغل التجار ھذه التسھي¡ت ليوسعوا نطاق التبادل مع المركز الرأسمالي وصوIً إلى تجارة التھريب، مما وسع 
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  موقع الصھيونية -2
  

  في اLمبريالية والنظام العالمي الجديد
  

دولين للتض�امن م�ع الش�عب الفلس�طيني، بروكس�ل ورقة مقدمة لمؤتمر البرلمانيين ال(
13-15-2008(  

إقتصاد الكيان، تخليقه في المركز، :مقا�ت في: (سوغ تصدر قريباً في كتاب
  ) طفيليته ووظيفيته

 
 
  

  ؟135ما ھو النظام العالمي الجديد
 

ليست الصھيونية وليداً يھودياً، ب�ل مش�روعاً راس�مالياً غربي�اً وج�د ف�ي اليھ�ود أدوات 
كما ليس الكيان الص�ھيوني نتيج�ة للم�ذابح ض�د اليھ�ود بم�ا . فيذه في الوطن العربيتن

لتھا، لكنھ�ا ل�م تخل�ق المش�روع  Zعت الھج�رات وس�ھ Zفي ذلك المحرقة النازية الت�ي س�ر
لق��د باع��ت الص��ھيونية إل��ى ألماني��ا . ا�س��تعماري ا�س��تيطاني اليھ��ودي ف��ي فلس��طين 

لك�ن م�ا ل�م . ح�ن، ف�دفعنا ثم�ن المحرق�ة دم�اً ووطن�اً الرسمية دماء اليھود بالمال، أم�ا ن
يتوقعه ُعتاة المرك�ز ا�مبري�الي وأدواتھ�م الص�ھيونية أن الفلس�طينيين، بخ�"ف كثي�ر 

وعلي�ه، . من الشعوب اLص"نية المبادة ربما كلياً،  سيقاومون ليس قرناً بل إلى اLبد
  . ولن ُتنجز" لم ُتنجز المھمة"
  

الع��المي، الت��ي تش��ير غالب��اً إل��ى أن��ه إقتص��ادي وحس��ب، ت��دقيقاً تتطل��Zب تس��مية النظ��ام 
وليس ھ�ذا Lج�ل . الخ...أكثر، كما ھي كذلك تسميات ا�مبريالية، الغرب، الراسمالية

تغيير التسميات، بل التدقيق فيھا & سيما في حقبة أمكن لرأس المال إلح�اق ض�ربات 
الغالبي�ة الس�احقة م�ن البش�رية، موجعة بالعم�ل، اي النخ�ب المالك�ة والطغ�م الحاكم�ة ب

وحت��ى ج��زءاً م��ن الخط��اب مم��ا يخل��ق تش��ويھاً ف��ي  اح]]ت$ل المص]]طلحوص��لت درج��ة 
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كم���ا ان حص���ره ف���ي . 136وع���ي الطبق���ات الش���عبية والش���عوب المض���َطَھدة والمحتل���ة
  . المستوى ا�قتصادي ُيغفل تمفص"ته الثقافية والطبقية، وحتى، ولو نسبياً، السياسية

  
نتاج الراسمالي مھيمن على معظم الك�رة اLرض�ية بمعن�ى انتش�ار صحيح أن نمط ا�

النظ���ام الراس���مالي "ع"ق���ات ا�نت���اج الراس���مالية  مم���ا يس���ھل اس���تخدام مص���طلح 
،  ولك��ن م��ن التموي��ه م��وازاة راس��مالية س��احل الع��اج، عل��ى س��بيل المث��ال، "الع��المي

تس�مية مرك�ز النظ�ام  كم�ا أن. براسمالية الو&يات المتحدة، وإن كان لكّلً نص�يب في�ه
الراسمالي العالمي فيھا تضليل كذلك، فليس دور اليابان كدور الو&يات المتحدة رغم 
كون البلدين م�ن ض�واري ا�مبريالي�ة بمعن�ى أن ا�مبريالي�ة اLميركي�ة ھ�ي متحكم�ة 

، ناھيك عن درجة أو ق�وة ھج�وم ك�ل منھ�ا 137بدرجة أو أخرى با�مبرياليات القديمة
ھج���وم عل���ى : ام الع���المي بغ���ض النظ���ر ع���ن تس���ميات الھج���ومعل���ى مح���يط النظ���

إن ع�دم . ال�خ...، ا�رھاب العربي، ا�رھ�اب ا�س�"مي، الخط�ر الص�يني"ا�رھاب"
الت�ي "بعض بط�ش الو&ي�ات المتح�دة ا�شارة إلى ھذه التباينات & بد أن تغطي على 

لوظيفي��ة ف��ي ، وال��دول ا"ھ��ي الي��وم النظ��ام الع��المي الجدي��د، أو عل��ى اLق��ل اساس��ه
لذا، ُيجيز ال�تحكم . 138خدمتھا، وخدمة أنفسھا بالطبع، كالكيان الصھيوني ا�شكنازي

اLميرك��ي بالنظ��ام الع��المي أخ��ذ دور أميرك��ا في��ه، وع"ق��ات اLنظم��ة اLخ��رى بھ��ا، 
كمدخل لدراسة النظام العالمي نفسه إلى درجة تك�ون معھ�ا محاكمتن�ا للنظ�ام الع�المي 

  . ھذا أحد مقومات ھذه الورقةو. ھي محاكمة Lميركا
  

كم��ا & ب��د م��ن أخ��ذ تط��ور مراك��ز راس��مالية أخ��رى با�عتب��ار س��واء م��ن حي��ث خل��ق 
توازن قطبي محتمل، وكذلك، وھذا اLھم، من حيث ضياع فقراء الع�الم ف�ي ص�فقات 

. ، روس�يا، الھن�د م�ث"139بين القطبي�ات، المھيمن�ة والقديم�ة والص�اعدة أقص�د الص�ين
نظ��ام الع��المي و& حت��ى مرك��زه لوح��ة واح��دة، وإن ك��ان بمعن��اه باختص��ار، ل��يس ال

  .العدواني ما زال غربياً 
  

النظام العالمي وجود مادي، مصطلح يعبر عن وجود مادي مبلور بالضرورة، وھ�ذا 
ما يكسبه معناه،  ف�ي المبن�ى ا�جتم�اعي الطبق�ي عل�ى ص�عيد الدول�ة القومي�ة والع�الم 

لك�ن َنْس�َبه بش�كل . الس�ائدة وخاص�ة ف�ي المرك�ز/ةمجسداً ف�ي مص�الح الطبق�ات المالك�
اساسي للمركز & ينفي وجود تمفص�"ت طبقي�ة عل�ى ص�عيد ع�المي تخ�دم، ُتوظ�ف، 

                                                
 
 
  
 

 

  
 
 
 



 106

وإ&، فم�ا معن�ى ك�ل . المراكز ا�مبريالية/وتتقاسم مع الطبقات الراسمالية في المركز
يد ھ��ذا ال��دعم للكي��ان الص��يھوني ا�ش��كنازي ف��ي جان��ب ودوره الع��دواني عل��ى ص��ع

عالمي، وتقديم دولة قطر ثلث أرضھا كقاعدة للو&يات المتحدة اLميركي�ة م�ن جان�ب 
آخر، ومشاركة أنظمة عربية وإس"مية وعالمثالثي�ة وأنظم�ة ھامش�ية ف�ي أوروب�ا ف�ي 

اLثي��وبي /اح��ت"ل أفغانس��تان والع��راق وتحط��يم ص��ربيا، وتزكي��ة ا�ح��ت"ل اLميرك��ي
لمتح���دة إل���ى الح���دود ب���ين لبن���ان والكي���ان للص���ومال وإرس���ال ق���وات باس���م اLم���م ا

  !الصھيوني، وكلھا تحركات معادية للشعوب
  

ماذا نس�مي انتش�ار مص�الح الو&ي�ات المتح�دة ف�ي مختل�ف بق�اع الع�الم، وقي�ام أنظم�ة 
مختلف ھذه البلدان بتكريس ھذه المص�الح وال�دفاع عنھ�ا وإش�راف ا�دارة اLميركي�ة 

نوا موظفين أميركيين ھناك؟ قد يجوز لنا الق�ول على معظم حكومات العالم كما لو كا
: أن النظ��ام الع��المي مجس��داً بقي��ادة الو&ي��ات المتح��دة ق��د انش��أ قطاع��اً معق��داً نس��ميه

ھ�و قط�اع ع�ام لمختل�ف ال�دول تتش�ارك ". القطاع العام الدو&ني الراسمالي المع�ولم"
الدول�ة /لمرك�ز والطبق�ةالمالك�ة ف�ي ا/الطبق�ة الحاكم�ة/فيه، وإن بتفاوتات ھائلة، الدولة

  .لكنه على كافة اLحوال، ليس اقتصادياً بحتاً . الكمبرادورية والوظيفية في المحيط
  

نقطتنا ھنا ھي وجود حالة من تشارك الھيمنة الطبقية للبرجوازية على صعيد عالمي 
قيادھ�ا ا�داري، . كما لو كانت طبقة واحدة رتبت نفسھا قيادياً ووظيفياً إلى ح�د كبي�ر

تركزھ��ا الم��الي ھ��و اساس��اً ف��ي الو&ي��ات المتح��دة، عل��ى ش��كل الش��ركات الكب��رى و
والدولة، التي لم يمت دورھا بعد لكنه دور في خدمة الطبقة، واي طبق�ة، طبق�ة عل�ى 

وتح��ت ھ��ذا ". قط��اع ع��ام دو&ن��ي رأس��مالي مع��ولم"نط��اق ع��المي، وم��ن ھن��ا نق��ول 
طبقية على صعيد عالمي ايضاً إل�ى الوضع القيادي مالياً وإدارياً، تتسلسل تمفص"ت 

درج���ة مدھش���ة، متج���اوزة ب���الطبع الس���يادة، وم���زاعم الكرام���ة القومي���ة والس����يادة 
  . الخ...الوطنية

  
ل��م يع��د نش��اط الش��ركات ع��ابرة القومي��ة محص��وراً ف��ي المرك��ز، ب��ل نقل��ت ج��زءاً م��ن 

المتض�خم قاعدتھا ا�نتاجية، وإن اLقل تطوراً، إل�ى مح�يط النظ�ام الع�المي و& س�يما 
بعمالة رخيصة اLجر، فاختص�ر اس�تيراد الم�واد الخ�ام، وإع�ادة تص�ديرھا ثاني�ة إل�ى 

ولم يكن لھذا أن يحصل، Lنه لم يتخذ ش�كل . المحيط، اختصر الجغرافيا جيئة وذھاباً 
اح��ت"ل، إ& Lن ھن��اك أنظم��ة حاكم��ة وطبق��ات اجتماعي��ة اس��تقبلت ذل��ك بابتھ��اج ف��ي 

وبھ�ذا أس�س ".  الم�ال اLجنب�ي المباش�ر والحف�اوة ب�ه إستدعاء راس"نطاق ما يسمى 
لطبق��ة راس��مالية عالمي��ة متفاوت��ة ف��ي الدرج��ة، ومحمي��ة م��ن انظم��ة الحك��م ف��ي ھ��ذه 

وھ�ذا خل�ق تناقض��اً م�ع البل�دان الت��ي تح�اول الخ�روج ول��و النس�بي م�ن تح��ت . البل�دان
لدول�ة القومي�ة وك�أن ا. عباءة المركز، بإقامة بنى إنتاجية مدنية محمي�ة ببن�ى تس�ليحية

  .  في ھذه البلدان في اشتباك محتمل مع المركز، وتوابعه في اLطراف
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نش��أت ف��ي المرك��ز وامت��دت إل��ى اLط��راف طبق��ة الفقاع��ة المالي��ة، المض��اربين، الت��ي 
فق��د نفخ��ت عب��ر المض��اربات ق��يم اس��ھم . نش��رت وھ��م ال��ربح الس��ريع وغي��ر المتع��ب
مة ا�قتصاد الحقيقي اLميركي قرابة ثل�ث الشركات في الو&يات المتحدة مما جعل قي

كم��ا أن لھ��ذه الطبق��ة تمفص��"تھا عل��ى . قيم��ة اس��ھمھا ف��ي س��وق المض��اربات المالي��ة
صعيد عالمي تساعدھا ف�ي وض�ع الي�د عل�ى م�دخرات الطبق�ات الش�عبية عل�ى ص�عيد 

خس����ر المس����تثمرون الص����غار ف����ي الس����عودية معظ����م  2006فف����ي آذار . ع����المي
الت�ي  1967، أما ف�ي المن�اطق الفلس�طينية المحتل�ة 140ق المالياستثماراتھم في السو

تعيش على حقن التمويل اLجنب�ي، فق�د خس�ر اص�حاب اLس�ھم نص�ف م�ا دفع�وه، اي 
 ! فالنھب الرأسمالي & يعرف الحدود و& يرحم اLيتام. مليار دو&ر 2أكثر من 

 
قة العاملة على ص�عيد إلى تغيرات في مبنى الطب" ا�قتصاد الجديد"أدى ا�نتقال إلى 

لقد تم تقسيم الطبق�ة العامل�ة ف�ي مرك�ز النظ�ام الع�المي، أميرك�ا خاص�ة، إل�ى . عالمي
ال�خ، ...طبقة عمال ا�قتصاد الجدي�د ف�ي قط�اع المعلوم�ات ا�لكتروني�ات وا�نترني�ت

أم��ا ف��ي  141.وطبق��ة عم��ال الص��ناعة التقليدي��ة، وطبق��ة عم��ال الخ��دمات بش��كل ع��ام
 :�نتقال إلى تقسيم الطبقة العاملة إلى قسمين على اLقلالمحيط، فأدى ھذا ا

o جنبية، والذين، رغم ضLلة أجورھم مقارن�ة آالعاملون لدى الشركات ا
م���ع نظ���رائھم ف���ي المرك���ز، يش���كلون طبق���ة علي���ا مقارن���ة م���ع عم���ال 

 المشاريع المحلية في بلدانھم
o وطبقة العمال في مختلف قطاعات ا�قتصادات المحلية 

ھذا التقسيم ھي تأكيد انتصار ما لراس المال على العمل، وإضعاف تماسك والنتيجة ل
الطبقات الشعبية في مواجھ�ة تّغ�ُول رأس الم�ال عل�ى ص�عيد ع�المي، مم�ا ق�اد ويق�ود 
إل�ى ت�دھور ش��روط الحي�اة للس��واد اLعظ�م م��ن البش�رية والمتجل��ي ف�ي تزاي��د م�ن ھ��م 

Lم��راض وارتف��اع نس��بة اLمي��ة، وتس��ھيل قي��ام المرك��ز تح��ت خ��ط الفق��ر، وانتش��ار ا
 .بالحروب

 
لم يعد فھم النظ�ام الع�المي عل�ى اس�اس ق�ومي ص�رف أم�راً ممكن�اً، و& عل�ى وھكذا، 

ھ�و تح�الف طبق�ي . اساس تصنيف طبقي بحت عابر كلياً للقوميات أمراً ممكن�اً ك�ذلك
وف��ي ح��ين أن راس��ماليات المرك��ز ھ��ي قومي��ة . ع��المي أساس��ه راس��ماليات المرك��ز

أما مصالحھا فعالمية بامتياز ايضاً، فإن راسماليات المح�يط ھ�ي ج�زء من�ه، بامتياز، 
لك��ن ارتباطاتھ��ا وتبعيتھ��ا وتفريطھ��ا بالمص��الح القومي��ة Lممھ��ا، تط��رح ج��دياً ح��دود 

صحيح . الطبقي/العالمي  (externalization) و&ئھا القومي متنافسا مع تخارجھا
، ولك���ن با�جم���ال، ھ���و نظ���ام ان بع���ض اLنظم���ة المحيطي���ة تح���اول الخ���روج علي���ه

ل�ذا، يع�يش  .الطبقات الراسمالية في تحالفھا ضد الطبقات الشعبية على صعيد عالمي
ھ��ذا النظ��ام ويس��تمر بمق��دار قدرت��ه عل��ى الت"ع��ب ھيمني��اً بالطبق��ات الش��عبية عالمي��اً، 

  .وحين & تفلح الھيمنة قد ُتفلح الدبابة
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 أمركة النظام العالمي

 
اLميركي�ة ب�العودة ل�س�تعمار المباش�ر، 142السوفييتي ل�مبريالي�ة سمح تفكك ا�تحاد 

عل�ى أن م�ن . وبھذا نقلت الحرب الباردة بين القطبين إلى حروب ساخنة في المح�يط
جملة معاني ھذه الحرب الساخنة ھي إشعار الدول الطامحة في التحول إل�ى اقط�اب، 

ذا، & تلب�ث أميرك�ا تؤك�د أنھ�ا ل�ن ل. بأن دونھا القوة العسكرية اLميركية المانعة لذلك
فطالم�ا أك�دت الطبق�ة الحاكم�ة ف�ي . تسمح بتطور اي تح�ٍد لھ�ا اقتص�ادي او عس�كري

م��ع نش��وء اي��ة ق��وة عس��كرية أو اقتص��ادية يك��ون " تتس��امح"الو&ي��ات المتح��دة أنھ��ا & 
، )الع��راق،  كوري��ا الش��مالية  ث��م إي��ران: إقليمي��اً (بوس��عھا تح��دي الس��يطرة اLميركي��ة 

ذا & ينحص��ر فرض��ه عل��ى أنظم��ة الحك��م ب��ل ُيط��ال الش��عوب ك��ذلك، إن��ه ض��د وھ��
الحرك��ات السياس��ية المقاوم��ة ل�مبريالي��ة س��واء مباش��رة أو & مباش��رة وخاص��ة ف��ي 
فلسطين، والعراق وأفغانستان وصربيا، وقوى المقاومة داخل بل�دان اLنظم�ة العميل�ة 

ح�الي العمي�ل بص�راحة للو&ي�ات Lميركا، وخاصة  حزب _ في لبن�ان ذي النظ�ام ال
  ".& مقاومة في حقبة العولمة"، مجسداً ھذا في شعار 143المتحدة والكيان الصھيوني

  
فعل��ى ال��رغم م��ن التك��وين المتس��ارع ل�تح��اد اLوروب��ي بتع��دد إمكانات��ه الھائل��ة، ف��إن 

فق�د بين�ت وق�ائع ع�دة . الو&يات المتحدة ما تزال متحكمة بالمركز اLوروب�ي الغرب�ي
ف��ي العق��ود ال��ث"ث اLخي��رة عم��ق ھ��ذا ال��تحكم اLميرك��ي لدرج��ة يمك��ن الق��ول، ب��دون 
مبالغ��ة كبي��رة، ب��أن أميرك��ا ھ��ي الدول��ة المس��تقلة الوحي��دة ف��ي الع��الم، وب��أن أوروب��ا 

وإ& . واليابان مناطق حكم ذاتي، في ح�ين أن بقي�ة الع�الم مثاب�ة مس�تعمرات مس�تباحة
اء السياسة اLميركية س�واء ف�ي التخط�يط أو فما معنى ذلك ا�صطفاف اLوروبي ور

، )1991(التنفي��ذ العس��كري أو التموي��ل، س��واء ف��ي فلس��طين فالع��دوان عل��ى الع��راق 
 144)2003(والع�راق ) 2001(، واح�ت"ل أفغانس�تان )1999(وقصف يوغس�"فيا 

وحص���ار كوري���ا وكوب���ا وإي���ران، وب���الطبع ف���ي دع���م الكي���ان الص���ھيوني ورعايت���ه 
  . المتواصلة

  
ى حين تدھور ا�قتصاد اLميركي إلى درجة عالية م�ن الطفيلي�ة، ووص�ل اLم�ر وحت

بالو&يات المتحدة درج�ة تموي�ل عجزھ�ا وس�يطرتھا وحروبھ�ا واس�تھ"كية مواطنيھ�ا 
فق��د قف��ز . عل��ى حس��اب اLم��م اLخ��رى، ك��ان ذل��ك بس��بب وم��ن أج��ل قوتھ��ا العس��كرية

بلي�ون ع�ام  500إل�ى 1989 بلي�ون دو&رع�ام 100العجز في الو&يات المتحدة من 
كم��ا نض��بت الم��دخرات القومي��ة اLميركي��ة نظ��راً ل�نف��اق الحرب��ي الھائ��ل . 2002

فالمواطنون اLميركي�ون يس�تھلكون . وا�نفاق ا�ستھ"كي الذي تربى عليه اLميركي
 .م�ا ينتج�ه الع�الم، ويمول�ون ذل�ك بم�ا يت�دفق إل�يھم م�ن م�دخرات واس�تثمارات الع�الم
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إلى ان ا�ستثمارات اليابانية ف�ي أميرك�ا الت�ي اعتب�رت غ�زوا Lميرك�ا تجدر ا�شارة 
  . ھي في الحقيقة تمويل ياباني وأوروبي Lميركا

  
ينطب��ق اLم��ر نفس��ه، وإن بق��در اكب��ر م��ن التبعي��ة عل��ى بل��دان الخل��يج العرب��ي الت��ي 

بلي��ون دو&ر ف��ي الفت��رة م��ن  73اس��توردت اس��لحة م��ن الو&ي��ات المتح��دة بم��ا قيمت��ه 
بلي��ون دو&ر، ورغ��م  13، وق��دمت قائم��ة طلب��ات تس��ليح م��ؤخراً ب 1981-2006

ك�ي ) الش�يعة والس�نة(وتثي�ر فتن�ة " الخط�ر ا�يران�ي"ذلك فھي تص�رخ مس�تغيثة م�ن 
ف�إذا كان�ت ك�ل ھ�ذه . تبرر للو&ي�ات المتح�دة اح�ت"ل ال�وطن العرب�ي وض�رب إي�ران

يست ھذه المش�تريات مثاب�ة اLسلحة عاجزة عن حماية مشتريھا، فما لزوم شرائھا؟ أل
اقتصادي لع"قة سياسية جوھرھا حماية الو&يات المتحدة Lنظمة ھذه البل�دان " ريع"

  من شعوبھا؟ 
  

كما أن الصين الشعبية تدعم الدو&ر طالما تم�ول وارداتھ�ا بال�دو&ر ال�ذي تكس�به م�ن 
، تواص��ل ل��ذا. فائض��ھا التج��اري الملم��وس م��ع الو&ي��ات المتح��دة، مم��ا ي��دعم ال��دو&ر

المؤسسات المالية الدولية واLنظمة البرجوازية في العالم دعوة الص�ين وبل�دان ال�نفط 
إن م��ن مص��لحة الو&ي��ات المتح��دة ا�ص��رارعلى ا�حتف��اظ . العربي��ة ل��دعم ال��دو&ر

بھيمنتھ��ا العس��كرية �خض��اع اLس��واق العالمي��ة، وص��ناعة الح��روب ك��ي يتواص��ل 
  .استيراد منتجاتھا من اLسلحة

  
ا ھ��و مع�روض عل��ى الطبق��ات الحاكم�ة ف��ي مختل�ف بل��دان الع��الم ھ�و الت��ذيل للطبق��ة م�

وھذا يعني ان�ه ك�ي ت�تمكن الش�عوب م�ن إح�داث تغيي�ر . الحاكمة في الو&يات المتحدة
فإن عليھا فك ا�رتباط مع مشروع الطبقات الحاكمة وھذا يفتح على أھمي�ة الحرك�ات 

، رغ���م كونھ���ا مخ���اليط ھائل���ة م���ن الش���عبية المناھض���ة للح���روب والعولم���ة، وھ���ي
ا�تجاھ��ات، ھ��ي جوھري��اً وإن دون إع��"ن بع��د، مناھض��ة للص��ھيونية Lنھ��ا ماكين��ة 

  . حروب من جھة، ووليد وظيفي للنظام العالمي من جھة ثانية
  

  الصھيونية راسمالية غربية قبل تھويدھا
  

ن بخ����"ف س����ائر المس����توطنات البيض����اء، وجميعھ����ا راس����مالية، ينف����رد ا�س����تيطا
الص��ھيوني، وھ��و اب��يض ك��ذلك، بع��دة خص��ائص، منھ��ا أن وطن��ه اLم ھ��و المرك��ز 

م��ن حي���ث داف��ع ا�س���تيطان، ناھي��ك ع���ن اLص��ول القومي���ة  145الرأس��مالي الغرب���ي
المتع��ددة للمس��توطنين اليھ��ود ف��ي فلس��طين الت��ي تتج��اوز مرك��ز النظ��ام إل��ى محيط��ه 

، بعكس الدين اليھ�ودي ھ�ذا وعليه، فإن الحركة الصھيونية معولمة منذ بدايتھا. ايضاً 
من جھة، ومن جھة ثانية، فإن الصھيوينة قد صھينت ورسملت الديانة اليھودية ومن 
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ھذا المنطلق تحديداً يمكن التعامل معھما من�دمجتين اي بق�در ص�ھينة ال�دين وتوظيف�ه 
  . وإلحاقه وليس بقدر تھويد الصھيونية

  
الت�ي تنس�ب الص�ھيونية كولي�د  يفتح ھذا الحديث على خ"ف مع كث�رة م�ن الدراس�ات

ل�مبريالي���ة، ب���ل وط���رح المس���ألة بحال���ة رمادي���ة تش���ي بتن���اقض الص���ھيونية م���ع 
. الراسمالية، حتى رغ�م نس�بھا إل�ى حقب�ة ت�أ́زم الراس�مالية ف�ي ش�رق وغ�رب أوروب�ا

ويجادل ھؤ&ء بأن و&دة الصھيونية ترافقت مع توسع الراسمالية من النطاق الق�ومي 
بة ا�مبريالية مما قد يوحي بأن ا�مبريالية حقبة أخرى مقطوعة عن وتحولھا إلى حق

  )أنظر &حقاً . (الرأسمالية من جھة ومع دورھا ا�ستعماري من جھة ثانية
  

وھ��ذا يقربن��ا م��ن أطروح��ة محم��د ول��د إلم��ي، ب��أن ج��ذور الص��ھيونية نفس��ھا ليس��ت 
م��ع ع"قتھ��ا  يھودي��ة، وھ��و أم��ر يلق��ى تفس��يره المقب��ول ويتق��اطع إل��ى درج��ة كبي��رة

المتواص��لة، أي الص��ھيونية، م��ع النظ��ام الرأس��مالي الع��المي  ف��ي حقبتي��ه ا�مبريالي��ة 
ناھي��ك، وربم��ا ھ��ذا اLھ��م، ع��ن أن ھ��ذا الط��رح يستكش��ف ب��أن . وم��ن ث��مZ العولم��ة

الصھيونية كانت ضرورية للراسمالية الغربية في تخارجھا ا�ستعماري، وبأن زرع 
سيحصل س�واء ن�ادت ب�ه الص�ھيونية السياس�ية &حق�ا أم ھذا الكيان في فلسطين، كان 

  . &، وھذا اLساس الموضوعي والمنطقي وراء التوليد الراسمالي للصھيونية
  

من��ذ عھ��د ا�ص��"ح ال��ديني ف��إن العدي��د م��ن مخطط��ات ا�س��تيطان الص��ھيوني "... 
مت�دينين وملح�دين (لفلسطين قد رأت النور وتطورت على أي�دي اوربي�ين غي�ر يھ�ود 

، وموس�س )1868-1798(ك�انوا ق�د س�بقوا ك�" م�ن يھ�ودا الق�ا&ي ) على حد سواء
الذين ص�ادف ظھ�ورھم ) 1904-1860(وثيودور ھرتسل ) 1875-1812(ھيس 

مجرد بداية ص�ھينة اليھ�ود أنفس�ھم وانخ�راطھم المباش�ر ف�ي فك�رة الص�ھيونية والت�ي 
  ".146كانت في اساسھا فكرة غير يھودية

  
-1483(ھتم�ام السياس�ي وال"ھ�وتي ب�اليھود إل�ى م�ارتن ل�وثر كما يرد ولد إلم�ي ا�

حيث رأى في اليھود حلف�اء مرش�حين ض�د الكاثوليكي�ة ومھت�دين احتي�اطيين ) 1546
ھ��ذا عل��ى ال��رغم م��ن تراجع��ه ع��ن موقف��ه &حق��اً تح��ت . للديان�ة البروتس��تانتية الجدي��دة

ركنتيلي�ة ف�ي الق�رن عل�ى أن اLكث�ر أھمي�ة أن بريطاني�ا المي). نف�س المص�در( التھديد
الس��ابع عش��ر، وخاص��ة بع��د أن تمك��ن كروموي��ل م��ن محاكم��ة وإع��دام المل��ك تش��ارلز 
اLول، قد رحب باليھود Lنه كان مصمماً على استقدام التجار اليھ�ود م�ن امس�تردام، 
المناِفسة، إلى لندن بغية تقوي�ة التج�ارة ا�نجليزي�ة ف�ي وج�ه البرتغ�ال وإس�بانيا حي�ث 

ودي�ة عرف�ت ب�الثراء والمھ�ارات التجاري�ة وش�بكة الع"ق�ات التجاري�ة تقيم جالي�ات يھ
 .147الخارجية
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عل��ى أن اف��ول نجم��ي إس��بانيا والبرتغ��ال لص��الح بريطاني��ا وفرنس��ا، وانتق��ال أوروب��ا 
الغربية باتجاه الراسمالية الحديثة ممثلة في الثورة الص�ناعية، يعط�ي لكش�ف الج�ذور 

يتض�ح ھ�ذا . الج�ذور الرأس�مالية، أدل�Zة اق�وى واLسس غير اليھودي�ة للص�يھونية، اي
م��ن تن��افس ك��ل م��ن بريطاني��ا وفرنس��ا عل��ى كس��ب ود اليھ��ود، وب��الطبع عل��ى اس��اس 

فإبان محاولته الفاش�لة &ح�ت"ل عك�ا والق�دس، توج�ه ن�ابليون إل�ى . استخدامي/وظيفي
 :اليھود بإع"ن يقول

وخ"ف�اً لك�ل التوقع�ات،  في ھذا الوقت،) أي على اليھود(إن فرنسا تعرض عليكم "  
إن فرنسا & تناشدكم اح�ت"ل ھ�ذا ال�وطن، ك�"، ب�ل مج�رد ا�س�تي"ء ...إرث إسرائيل

" على ما تم احت"له وبضمانات ودعم تلك اLمة، والمحافظ�ة علي�ه ض�د ك�ل الغ�ازين
�ع�ادة تأس�يس الق�دس القديم�ة "وأضاف نابليون داعياً اليھود للسير تحت رايته . 148

  ".149م بأنھم امة فريدة وصاحبة حق مشروع في وراثة فلسطينواصفا اياھ
  

ولك��ن & يمك��ن لھ��ذا الس��خاء م��ن ! ق��د & يك��ون ھن��اك عرض��اً أكث��ر س��خاء م��ن ھ��ذا
إمبراطور راسمالي توسعي أن يكون ب�" ثم�ن، ول�يس ھ�ذا ال�ثمن س�وى إقام�ة قاع�دة 

وط�رق يھودية ف�ي فلس�طين لخدم�ة فرنس�ا ف�ي ص�راعھا م�ع بريطاني�ا عل�ى المنطق�ة 
أم��ا وق�د عج��ز ن�ابليون أم��ام أحم�د الج��زار وأس�وار عك��ا، و&حق��اً . التج�ارة إل��ى الھن�د

فق����د انتق����ل توظي����ف اليھ����ود م����ن الرأس����مالية  1815انتھ����ى ف����ي معرك����ة واترل����و 
س�ن"حظ &حق�اً، أن�ه .(ا�س�تعمارية الفرنس�ية إل�ى الراس�مالية ا�س�تعمارية البريطاني�ة

�ستعماري بتوظيف اليھود، كانت قرون ا�ستش�عار بقدر انتقال ا�ھتمام الراسمالي ا
الصھيونية تتابع ايضا تغير ميزان القوى لُتلحق ھي نفسھا بموجبه بالقوة ا�مبريالي�ة 

  ).الجديدة اLقوى
  
و& شك أن ھذا العرض الفرنسي ھو الذي كررته بريطانيا بعد أكثر من قرن س�واء  

�س�تيطان الص�ھيوني ف�ي فلس�طين ، واح�ت"ل فلس�طين ورعاي�ة ا1917بوعد بلف�ور 
لذا، عارضت الصھيونية البريطانية ان�دماج اليھ�ود ف�ي المجتمع�ات الت�ي  .حتى اليوم

  . يعيشون داخلھا وحرضت على انفصالھم بحجة انھم متميزين
  

أمر شافتسبري جمعية لندن لتعزيز المسيحية بين اليھود ببناء كنيس�ة إنجيلي�ة ف�ي "...
، كم��ا ان��ه اك��د لبالمرس��تون ان 150نفس��ه إن أمك��ن ذل��ك عل��ى جب��ل ص��ھيون"الق��دس، 

الصھيونية ستكون الوسيلة اLسرع واLقل كلفة &ستعمار سوريا وبأنه لن يطلب م�ن 
) أي الص��ھيونية(الض��امنين ان يق��دموا اي��ة مب��الغ مالي��ة وان المن��افع الناجم��ة عنھ��ا 

  ".151ستعود إلى العالم المتحضر بأجمعه
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ل��ى الس��لطان العثم��اني برس��الة يش��رح ل��ه فيھ��ا المن��افع بع��ث الفيكون��ت بالمرس��تون إ
المادية والسياسية الت�ي تع�ود عل�ى الس�لطان م�ن ج�راء تش�جيع الھج�رة اليھودي�ة ال�ى 

ان عودة الشعب اليھودي الى فلسطين بدعوة م�ن الس�لطان وتح�ت حمايت�ه : "فلسطين
 ل��ذا، ك��ان التح��الف". 152تش��كل س��دا ف��ي وج��ه مخطط��ات محم��د عل��ي او م��ن يخلف��ه

البريطاني العثماني في ا�عتداء على مص�ر وتص�فية تجرب�ة محم�د عل�ي لبن�اء دول�ة 
وھذا يفسر التفكير ا�ستعماري البريطاني والفرنسي المبك�رين �قام�ة . عربية حديثة

" ملج�أ"كيان صھيوني في فلسطين كقاعدة لض�رب اLم�ة العربي�ة، وليس�ت م�ن أج�ل 
 !. 153"المساكين"يعيش فيه اليھود 

 
لقناص��ل اLوروبي��ون ق��د عمل��وا عل��ى فص��ل فلس��طين ع��ن دمش��ق من��ذ ث"ثين��ات ك��ان ا

الق��رن التاس��ع عش��ر بھ��دف خل��ق دول��ة مس��يحية ف��ي فلس��طين وفص��لھا ع��ن الدول��ة 
اما فريدريك ولھلم الرابع فكتب في أمر اداري لمجلس الوزراء مؤرخ ف�ي . العثمانية

ا افص���ح عن���ه انن���ي اش���اطركم ال���راي فيم���: " ق���ائ" ف���ي استس���"م 31-8-1839
وأرج�و ان & تخطئ�وا بھ�ذا . من رغبة في رف�ع الق�دس ال�ى دول�ة مس�يحية...التماسكم

  ". 154الصدد في تقدير الصعوبات التي تعترض ھذه الرغبة
ھل المسألة خدمة المسيحية أم تسابق دول المركز على المنطقة؟ يذكرنا ھذا بحروب 

ترتك�ز . �قطاع ع�ن إم�اراتالفرنجة، واستخدام الدين Lغراض بحث فائض أمراء ا
محاو&ت تأسيس دولة مسيحية في الق�دس بالمش�روع اLكب�ر وھ�و تفكي�ك العثماني�ةن 

  . التي ترنحت طوي"ً قبل أن ُيجھزوا عليھا
  

كان انتقال اوروبا الغربية من ا�قط�اع إل�ى الراس�مالية ونش�وء المص�ارف المس�يحية 
عي شامل طال ب�دوره اليھ�ود ال�ذين ودخول الراسمالية الى الريف مثابة حراك اجتما

ف�انتقلوا إل�ى المدين�ة بم�ا . فقدوا دورھم كص�يارفة  للن�ب"ء والحك�ام وكسماس�رة ايض�ا
وھن��اك أنش��أوا . ھ��ي مرك��ز ا�نت��اج ف��ي التش��كيلة ا�جتماعي��ة ا�قتص��ادية الطالع��ة

، التي يعني وجودھ�ا رف�ض ا�ن�دماج او الع�داء للمجتم�ع "الغيتو"معازلھم الطوعية، 
  .لمحيطا

ن"ح��ظ ان��ه ب��التوازي م��ع رس��ملة أوروب��ا الغربي��ة، ك��ان ي��تم انع��زا& أوس��ع لليھ��ود، 
ق��رارھم ال��ذاتي ب��ا�نعزال ل��يس عل��ى أس��س ديني��ة، وإنم��ا Lنھ��م أكث��ر ارتباط��اً ب��نمط 

ھ�ذا رغ�م انتق�الھم إل�ى ع�الم ) أعمال الربا، والسمسرة، والصيرفة(ا�نتاج ا�قطاعي 
رى، ك���انوا م���ن الم���واطنين اLوروبي���ين ال���ذين أعي���ق بعب���ارة أخ���. المدين���ة اLرح���ب

 .  ترسملھم مقارنة مع برجوازيات تلكم البلدان
وأدى نش��وء الراس��مالية الص��ناعية ف��ي أوروب��ا الغربي��ة إل��ى انھي��ار : " يق��ول الكي��الي

وظيفة اليھود ا�قتصادية وا�جتماعية، مم�ا اض�طرھم لمغ�ادرة بع�ض ال�ب"د أو إل�ى 
ا الغربي�ة  فنزح�وا إل�ى أوروب�ا الش�رقية، حي�ث اس�تمروا ف�ي طردھم من م�دن أوروب�

لعب دور الت�اجر والمراب�ي والخم�ار ووكي�ل ا�قط�اعي ف�ي اس�تغ"ل الف�"ح مباش�رة 
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إل�ى أن ب�رز ف�ي الق�رن التاس�ع عش��ر فج�ر الراس�مالية الص�ناعية ف�ي روس�يا وبولن��دا 
غذي����ة واس����ھمت ازم����ة الراس����مالية ف����ي ت...ف����اھتز وض����ع اليھ����ود اھت����زازا تام����ا

وف��ي ظ��ل اش��تداد وط��أة اض��طھاد اليھ��ود إث��ر المج��ازر الروس��ية ع��ام ...ال"س��امية
، وفي ضوء رغبة المتمولين الغربيين في توجيه ھجرة يھود أوروبا الش�رقية 1882

إلى خارج أوروبا، نشأت الحركة الصھيونية وح�ددت ھ�دفھا ف�ي إيج�اد دول�ة يھودي�ة 
  ". 155خارج أوروبا

  
ر رؤية الصھيونية السياسية لمستقبلھاتشكل ھذه التطورات الم Zف" شك . ناخ الذي طو

أن حصافة ما توفرت لھرتسل ومؤيديه بأن مس�تقبل الع�الم من�وط ھ�ذه الم�رة بالطبق�ة 
مط���واعين " اليھ���ود"الراس���مالية ف���ي اوروب���ا الص���ناعية، ش���ريطة أن يك���ون ھ���ؤ&ء 

م�وقعھم الجغراف�ي  لمتطلبات أوروب�ا الراس�مالية، وأن عل�ى يھ�ود أوروب�ا أن يغي�روا
بقيادة حركة ذات إيديولوجيا برجوازية صغيرة وج�دت نفس�ھا ف�ي م�أزق ب�ين إقط�اع 

، وطالما لم تعد أوروبا مؤاتية لدورھم ا�قتصادي كما 156يتھاوى وراسمالية مأزومة
ان عل��يھم تجل��يس دورھ��م الم��الي ض��من ا�نتق��ال الراس��مالي أLوروب��ي إل��ى مرحل��ة 

البح��ث (تفكي��ر ھرتس��ل مثاب��ة نق��ل الص��ھيونية اLوروبي��ة  وعلي��ه، ك��ان. ا�مبريالي��ة
بح�ث البرجوازي�ة (إل�ى الص�ھيونية اليھودي�ة ) اLوروبي عن أداة في ال�وطن العرب�ي

) الص��غيرة اليھودي��ة، ع��ن موق��ع اس��تثمار اقتص��ادي ض��من مش��روع سياس��ي ب��الطبع
ين اليھ�ود ولكن ضمن تطورات النظام الراسمالي العالمي وليس لما قد يبدو تناقضاً ب

والرأسمالية في أوروب�ا ف�ي تل�ك الفت�رة، بق�در م�ا ھ�و توظي�ف الراس�مالية اLوروبي�ة 
البرجوازية إذن بصدد البحث عن موقع جغراف�ي /كانت الصھيونية السياسية.  لليھود

وم�ن ھن�ا زاوج�ت ب�ين علمانيتھ�ا، وھ�ي علماني�ة تمتع�ت و& . لمشروعھا ا�قتصادي
وبين الديان�ة اليھودي�ة ك�ي تجن�د ! عن  العلمانية نفسھا تزال بمرونة تصل حد التنازل

وعلي���ه، فھ���ذا يب���ين المش���ترك ا&مبري���الي وت"ق���ي . الكثاف���ة الديمغرافي���ة لمش���روعھا
المصالح بين الصيھونية والرأسمالية اLوروبية الغربية بمعنى أن كليھم�ا أخ�ذ يبح�ث 

ان &س��تعمار ع��ن اس��تعمار من��اطق خ��ارج ال��وطن اLص��لي، اLول��ى بحث��اً ع��ن مك��
وھ��ذا يف��تح عل��ى حقيق��ة ھام��ة ھ��ي أن . اس��تيطاني، والثاني��ة بحث��اً ع��ن مس��تعمرات

الص��ھيونية ل��م تج��د لمش��روعھا مكان��اً مناس��باً ف��ي أوروب��ا، وبم��ا أن من��اخ ا�س��تعمار 
ا�س��تيطاني ك��ان س��ائداً ف��ي أوروب��ا ف��ي نھاي��ات الق��رن التاس��ع عش��ر وب��دايات الق��رن 

ستيطانية، عانت من أزمة الراسمالية في تلك الفت�رة، العشرين، فالصھيونية كحركة ا
أم�ا اعتم�اد اليھ�ود . وجدت أن خلق مشروع استيطاني ھو ح�"ً لطموحھ�ا الراس�مالي

كمك��ون بش��ري لھ��ا، فق��د دفعھ��ا �حي��اء م��زاعم الت��وراة بش��أن أرض الميع��اد وزع��م 
  !تواصل  ما يسمى بتاريخ إسرائيل

  
مسيحية غربي�ة /ير عربية، أي أوروبية، يھوديةلقد بينا بأكثر من م"حظة أن دولة غ

وعلي�ه، ق�د تكش�ف . في فلسطين ليست فكرة يھودية صھيونية بل استعمارية أوروبي�ة
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التنقيبات البحثية ان الحركة الصھيونية اس�تقرت عل�ى فلس�طين تح�ت رغب�ة وض�غط 
ال��دول الكب��رى، وھ��ي، رغب��ة ب��ل مص��لحة التقطھ��ا ھرتس��ل وطال��ب أن يك��ون ھ��ذا 

ل�ذا، وبع�د أن !. ال�دول الكب�رى مجتمع�ة، وق�د اجتمع�ت و& ت�زال"ان بحماي�ة ا�ستيط
فھمت الحركة الصھيونية ما ارادته الدول الغربية التي ھدفت إلى خلق دول�ة وظيفي�ة 
في فلسطين، وليس دولة لليھود كيھ�ود ف�ي اي مك�ان يختارون�ه، تح�دث ھرتس�ل ع�ن 

ان عبد الحميد الذي ك�ان س�يئاً وبالتالي رفض عرض السلط" الدول الكبرى مجتمعة"
  :للعرب واLتراك، وغير سخي لليھود

بعد مفاوض�ات طويل�ة م�ع ھرتس�ل  1902إن السلطان عبد الحميد قد وافق عام "... 
جني���ه اس���ترليني عل���ى م���نح اليھ���ود ح���ق  1,600,000ال���ذي ع���رض علي���ه مبل���غ 

مم�ا دف�ع  ا�ستيطان ا�ستعماري ف�ي الع�راق وس�وريا واLناض�ول واس�تثنى فلس�طين
وبالطبع، & يمكن لھرتسل أن يقبل بغي�ر م�ا حددت�ه ". 157ھرتسل إلى رفض العرض

  .أو متفرقة" الكبرى مجتمعة"الدول 
  

ل�يس ش�أن ھ�ذه الورق�ة كتاب�ة ت�اريخ الص�ھيونية، بق�در م�ا ھ�و تتب�ع ع"قاتھ�ا بالنظ�ام 
ود م�ن العالمي من جھة وإثبات أبوته لھا، في مواجھة مزاعم تنسب اختراعھا إلى يھ

  .جھة ثانية
  

  :الصھيونية واLمبريالية
  في حقبة القوميات ا+ولى" متعددة القوميات"حركة 

  
�م . من التض�ليل بمك�ان تس�مية الق�رن التاس�ع عش�ر بعص�ر القومي�ات Zفھ�ي تس�مية ُتعم

فف�ي ذل�ك العص�ر كان�ت بل�دان الع�الم اLخ�رى تع�يش . تاريخ أوربا على العالم بأسره
ب��ل ك��ان ". قومي��ة يھودي��ة"ان ھ��ذا الق��رن ل��م يك��ن عص��ر  كم��ا. عص��ر المس��تعمرات

عص��ر ص��ناعة القومي��ات اLوروبي��ة ا�س��تعمارية لحرك��ة ص��ھيونية تس��تخدم ال��دين 
المھ��م ف��ي اLم��ر أن . اليھودي��ة" بالقومي��ة"اليھ��ودي ل��تعجن م��ن ھ��ذا وذاك م��ا تس��ميه 

ي��ة الق��رن الحرك��ة الص��ھيونية أوروبي��ة المنش��أ، و&حق��اً الص��ھيونية اليھودي��ة ف��ي نھا
وتحدي�داً ض�من التوجھ�ات  158التاسع عشر قد نشئتا في عص�ر القومي�ات ف�ي اوروب�ا

ا�س��تعمارية العدواني��ة لھ��ذه القومي��ات، وم��ن ھن��ا ك��ان لزومھ��ا، وك��ان مناس��باً إنش��اء 
تمام�اً كم�ا ھ�و . لليھود طالما الخطاب القومي ھو السائد عالمياً آنذاك" قومي"خطاب 

فالص�ھيونية حرك�ة . وطنة بيضاء كما ك�ان دارج�اً آن�ذاكالبحث عن مكان �قامة مست
برجوازية، بغض النظر عن مراوحتھا بين البرجوازية الصغيرة والكبي�رة م�ن يھ�ود 
مختل��ف القومي��ات اLوروبي��ة و&حق��ا قومي��ات معظ��م بل��دان الع��الم،  تول��دت ف��ي حقب��ة 

ه ا�س�تيطاني، وتوسعه ا�ستعماري بما ف�ي ذل�ك جانب�  ھيمنة نمط ا�نتاج الرأسمالي
لذا، لم يكن اLمر مكلفاً لھرتسل . ولذا عملت من خ"له على إقامة دولتھا ا�ستيطانية

  . بأن يبيع مشروع دولة يھودية في فلسطين لبريطانيا، فھي نفسھا طالما حلمت بذلك
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ك��ان معظ��م اليھ��ود ال��ذي اس��توطنوا فلس��طين ف��ي ب��دايات الق��رن العش��رين م��ن فق��راء 
وعمالي�ة ق�دموا م�ن روس�يا ھرب�ا م�ن ب�رامج القيص�ر، كم�ا  ف"حيةاليھود من اصول 

كان ھناك مھاجرون من شرق اوروبا م�ن العم�ال المھ�رة وص�غار الراس�ماليين، أم�ا 
وھ��ذا م��ا يفس��ر أن الحرك��ة . 159"التموي��ل فك��ان م��ن رج��ل البن��وك الب��ارون روتش��يلد

اس��ماليين الص��ھيونية  أعط��ت أولوي��ة  ف��ي ث"ثين��ات الق��رن العش��رين &س��تج"ب ر
  . 160يھود

لم يكن إبراھام ليون محقاً ح�ين وص�ف تموي�ل الب�ارون روتش�يلد واليھ�ود الموس�رين 
غي��ر المحظ��وظين ب��العودة إل��ى أرض " �خ��وتھم"اwخ��رين بأن��ه محاول��ة مس��اعدة  

وھ�ل ) ول�و انحص�رت اش�تراكيته ف�ي اليھ�ود(فھل كان روتشيلد اش�تراكياً " أجدادھم"
د محسن كريم؟ ھل يستقيم ھذا الوصف العاطفي مع يمكن وصف راسمالي بانه مجر

ولكنه كان محقاً حين أكد أن نتيجة ھذا ال�دعم لdس�تيطان ل�ن تك�ون . التحليل الطبقي؟
للبرجوازي��ة اليھودي��ة ف��ي الغ��رب، لس��بب أنھ��ا كان��ت تتخ��وف م��ن انتق��ال " مزعج��ة"

ا ھ�و مح�ق ك�ذلك كم. وھو الغرب نفسه الذي ولZد &حقاً النازية. ال"سامية إلى الغرب
في قوله بأنه رغم كون الھجرات اLوروبية على اشدھا إلى ش�مال أميرك�ا واس�تراليا 

لك�ن تبل�ور الحرك�ة الص�ھيونية . وجنوب إفريقيا، لم يقم اليھود بتحرك ھجراتي كھ�ذا
وا�نتقال اLوروبي الش�رقي إل�ى الراس�مالية بم�ا حم�ل مع�ه م�ن خل�ل وح�راك طبق�ي 

لذا،علينا الت�ذكر ب�أن روتش�يلد ك�ان م�أخوذاً . لھم أمراً ُمربحاً  جعل ا�ستيطان بالنسبة
بنجاح مستوطنات بيض�اء ف�ي ع�دة أم�اكن ف�ي الع�الم، وم�ن ھن�ا، ف�إن اس�تخدام ال�دين 

ل��يس إ& تكمل��ة للموق��ف المرك��زي وھ��و المش��روع الرأس��مالي " واLخ��وة ف��ي ال��دين"
وص�ول الراس�مالية ف�ي ي�رى لي�ون ان الص�ھيونية تواكب�ت م�ع . للبرجوازية اليھودية

وبالطبع القومي�ة كحرك�ة ھ�ي نت�اج فت�رة الص�عود الراس�مالي  .  البلد الواحد إلى أزمة
وھي الفترة التي بدأت عملية ال"سامية تأخذ تفاقمھا وھي اLزم�ة الت�ي حاول�ت حلھ�ا 

وھنا تجدر الم"حظة، أن ھذه ھ�ي اللحظ�ة الت�ي تنبھ�ت ا�مبريالي�ة . عبر ا�مبريالية
  .الصھيونية فتبنتھا لفائدة

لم تكن قي�ادة الحرك�ة الص�ھيونية السياس�ية، ف�ي نھاي�ات الق�رن التاس�ع عش�ر & س�يما 
مؤسسھا ثيودور ھرتسل الذي كان ُيطل كص�حفي عل�ى تطلع�ات الغ�رب الراس�مالي، 
ل��م تك��ن بحاج��ة لكبي��ر ذك��اء حت��ى تل��تقط وج��ود مس��احة تفھ��م وتف��اھم ف��ي التش��كي"ت 

وعھا ا�س��تيطاني، بم��ا ھ��و، اي نم��ط ا�نت��اج الرأس��مالي الرأس��مالية الغربي��ة لمش��ر
متخارج ليس فقط من حيث ع"قات ا�ستعمار والنھ�ب للمح�يط ب�ل حت�ى ا�س�تيطان 

وم�ن ث�م ُعت�اة  161في المحيط، ناھيك عن المقدمات التي بدأھا ُدعاة ا�ص�"ح ال�ديني
نفس��ھا، وھ��و م��ا الراس��ماليتين البريطاني��ة والفرنس��ية قب��ل تبل��ور الحرك��ة الص��ھيونية 

تجلى في  تبني الصھيونية من قبل بلدان المركز ذات ال�دور والمص�الح ا�س�تعمارية 
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في الوطن العربي، وھي نفسھا البل�دان الض�العة ف�ي ا�س�تيطان عل�ى ص�عيد ع�المي 
، وھ��و ا�س��تيطان ال��ذي تول��دت عن��ه دو&ً رأس��مالية م��ن جھ��ة، )بريطاني��ا وفرنس��ا(

الو&ي�ات (دواني�ة ف�ي الت�اريخ البش�ري م�ن جھ�ة ثاني�ة واLكثر تطرف�اً وعنص�رية وع
  ).الخ...المتحدة، كندا، استراليا، نيوزيلندا وجنوب إفريقيا

واضح أن ا�ستيطان اLب�يض الم�ذكور ھ�ذا ھ�و م�ن ف�وائض وطرائ�د بل�دان المرك�ز 
الرأس��مالي الغرب��ي، وھ��و اس��تيطان توج��ه إل��ى من��اطق مغري��ة ب��ذلك، ف��ي ح��ين أن 

س مستوى ا�غراء ھذا، إ& أن موقعھا ھو الذي دفع بل�دان الغ�رب فلسطين ليست بنف
الرأسمالي إلى استخدام اليھ�ود وتوظي�ف اLس�اطير الديني�ة لتجني�د اليھ�ود ل�س�تيطان 

لعل الفارق اLس�اس ھ�و أن اليھ�ود ال�ذين اس�توطنوا فلس�طين ك�انوا م�ن . في فلسطين
دة، م�ع ف�ارق المعتن�ق ال�ديني نفس مواطني بلدان المركز ومن نفس جنس�ياتھا المتع�د

ل��ذا، ن��ذكر ثاني��ة، إن ا�س��تعمار اليھ��ودي لفلس��طين ل��م يب��دأ م��ن قب��ل . 162ل��يس إ&
. الصھاينة، ولكن على يد منظمة فرنسية أدارھا ومولھا البارون إدموند دي روتش�يلد

وبھذا الخصوص، فإن منظمة روتشيلد، المس�ماة التح�الف ا�س�رائيلي الع�المي كان�ت 
 . 163للصھيونية حتى نھاية ث"ثينات القرن العشرينعلى عداء 

 
أم���ا وق���د ب���دأت فك���رة ومح���او&ت ا�س���تيطان ف���ي فلس���طين من���ذ حقب���ة الراس���مالية 
ا�ستعمارية، فإنھا اي الصھيونية حركة، ومن ثم دولة، قد رافق�ت النظ�ام الراس�مالي 

جودھ���ا ا�س���تعمار، ا�مبريالي���ة والعولم���ة، وب���أن و: الع���المي ف���ي مراحل���ه ال���ث"ث
واس��تمرارھا، بغ��ض النظ��ر ع��ن ك��ون اش��تراط ا�مت��داد الزمن��ي لوجودھ��ا ببق��اء ھ��ذا 

 . 164ا�ستعمار الغربي الراسمالي في الوطن العربي
 

وحيث زعمت الصھيونية أنھا حركة علمانية رأسمالية، فإنھا لم ت�نس اس�تخدام ال�دين 
الي يريد لھا أن اليھودي &ستج"ب مستوطنين لمشروعھا، وطالما أن الغرب الرأسم

تكون قاعدة عدوانية له في الوطن العربي، ف" ب�اس م�ن اس�تخدام اLس�اطير الديني�ة، 
تواص��"ً دموي��ا َنَس��بياً "وأكاذي��ب السياس��ة واLكاديمي��ا وا�ع��"م الغرب��ي ال��ذي ص��نع 

كم�ا زع�م (بين يھود ما قب�ل الم�ي"د ويھ�ود مختل�ف القومي�ات ف�ي ع�الم الي�وم " قبائلياً 
وھ��ذا م��ا يخل��ق بع��ض ا�لتب��اس ل��دى الب��احثين ف��ي )!. شافتس��ربي وغيرھم��ان��ابليون و

الشأن اليھودي & سيما حين محاولة فك الصھيونية عن اليھودية وھ�و ام�ر غاي�ة ف�ي 
الصعوبة، Lن اليھود ھم مخزونھا البشري الوحيد، منذ بداية ھجراتھا إل�ى فلس�طين، 

ب�د م�ن التف�اف إي�ديولوجي  بم�ا  إلى وقت قريب، اي حينما فُرغ المخزون، فص�ار &
يخدم التراكم الديمغرافي فتم قبول من ليس�ت أم�ه يھودي�ة، وھ�ي عملي�ة التف�اف ثاني�ة 

ھ�ذا ناھي�ك ع�ن . أي ھزيم�ة أخ�رى لل�دين لص�الح راس الم�ال. على الديان�ة اليھودي�ة
ھزيمة الدين لص�الح الص�ھيونية كحرك�ة دو&ني�ة عل�ى اعتب�ار أن الدول�ة اليھودي�ة & 
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لذا، حس�ب عكيف�ا أور ).  Natori Karta ناطوري كارتا(م إ& بظھور المسيح؟ ُتقا
دون انتظ�ار _،  فإن الصھيونية كحركة علمانية وليست دينية رأت ان عل�ى اليھ�ود،

ل ". 165ان يخلق�وا دول��تھم ZوL وھ��ذا يف�تح عل��ى انتھازي��ة ثي�ودور ھرتس��ل ال��ذي اس��س
  ". يةقومية يھود" 166صناعة للصھيونية، وھي صناعة

  
إن المسألة اليھودي�ة ليس�ت مس�ألة اجتماعي�ة : " في ھذا الصدد كتب ھرتسل العلماني

أو ديني��ة، ب��ل ھ��ي مس��ألة قومي��ة، & يمك��ن حلھ��ا إ& ع��ن طري��ق تحويلھ��ا إل��ى قض��ية 
المھ��م ھن��ا ھ��و ". 167سياس��ية عالمي��ة ت��تم تس��ويتھا عل��ى ي��د ال��دول الكب��رى مجتمع��ة

يھودي��ة عل��ى ي��د ال��دول " قومي��ة"ي تص��نيع ا" تحويلھ��ا إل��ى قض��ية سياس��ية عالمي��ة"
وھو م�ا ) تصنيع طائرة الكونكورد من قبل عدة دول أوروبية مث"ً (الكبرى مجتمعة، 

م��ا يح��ل مس��الة قومي��ة ھ��ي ف��ي اLس��اس . قام��ت ب��ه ھ��ذه ال��دول قب��ل مجي��ىء ھرتس��ل
وإذا ك�ان ال�وطن غائب�اً فاLم�ة مزعوم�ة . وجودھا في مك�ان ، اي وط�ن اLم�ة نفس�ھا

من ھنا كان على ھرتسل التقاط تأليف . ، و& معنى للحديث عن قومية168ورةبالضر
يھودية من التراث السياسي للدول الكبرى، ولم يزد على اLمر إ& قوله ب�أن " قومية"

، اي المرك��ز الراس��مالي ب��" "ال��دول الكب��رى مجتمع��ة" "الدول��ة"تق��يم وتحم��ي ھ��ذه 
تجميع اليھود في فلسطين غي�ر المرك�ز  كيف &، فما ھي اwلية التي بوسعھا. مواربة

الراسمالي ومن الذي له المصلحة في ذلك غير ھذا المركز؟ فا�ن�دماجيون اليھ�ود & 
يفضلون الھج�رة Lنھ�م ي�رون أنفس�ھم م�واطني مك�انھم، وھ�ذا ينس�ف ح�ديث ھرتس�ل 
عن ان المس�الة اليھودي�ة مس�ألة قومي�ة، لكن�ه يؤك�د ھ�دف ھرتس�ل وھ�و تحوي�ل قط�ع 

المتعددة إلى عربة واحدة، اي محاولة خلق مشروع قومي، وليس ح�ل مش�كلة الغيار 
إذن ھ��ي تش��كيل مجتم��ع، ح��ول فك��رة ومص��لحة لطبق��ة . 169لمش��روع ق��ومي موج��ود

ب��دعم المرك��ز المس��تفيد م��ن توظي��ف ھ��ذه الدول��ة ول��يس Lن ھن��اك أم��ة عل��ى ارض، 
  . وتبلورت نوازعھا وضررتھا القومية لتقيم من ثم دولتھا

  
 الت��اريخ"وم��ن المق��و&ت المس��يطرة مقول��ة : "...لمس��يري ف��ي ھ��ذا الص��دديج��ادل ا
واح�د،  التي استقرت في وعين�ا وإدراكن�ا ب�رغم أن اليھ�ود ل�يس لھ�م ت�اريخ" اليھودي

الو&ي��ات  فيھ��ود ال��يمن وإثيوبي��ا يختلف��ون ف��ي ت��اريخھم ولغ��تھم وثق��افتھم ع��ن يھ��ود
يقع تاريخھم ف�ي  ن يھود كل بلدالمتحدة وھؤ&ء يختلفون عن غيرھم أيضا، والواقع أ

ويتعب�دون بالجعيزي�ة لغ�ة  إطار تاريخ البلد، وإ& فلم يتح�دث يھ�ود الف"ش�ا باLمھري�ة
المتح�دة با�نجليزي�ة ويتعب�د معظمھ�م  الكنيس�ة القبطي�ة، بينم�ا يتح�دث يھ�ود الو&ي�ات

  170.بھا
  

                                                
  
 
 
  
 
 



 118

الراس��ماليين  ك��ان & ب��د للص��ھيونية م��ن اس��تخدام الرواي��ة الديني��ة �قن��اع اليھ��ود غي��ر
. ھ�ؤ&ء اليھ�ود" & قومي�ة"بالقدوم إلى فلسطين، وھذا بحد ذاته إثبات من الذات على 

كما أن مح�او&ت ا�س�تيطان ف�ي أكث�ر م�ن مك�ان آخ�ر ف�ي الع�الم، قب�ل فلس�طينن ھ�و 
  . إثبات على أن الرواية الدينية لم ُت"ِق إجماعاً يھودياً كذلك

  
العص�ر الح�ديث ھ�ي ا&س�تيطان ف�ي الق�ارة  ية ف�يوكانت أھم التجارب ا&ستيطان"...

ولك�ن  1670المستوطنون شبه دول�ة ف�ي ب�رزدنيتس ع�ام  اLميركية وقد أقام اليھود 
، وھو اLمر الذي لم يفلح في أوغن�دا .171" 1774عام    الثوار العبيد قضوا عليھا

ن��ا وھ. ل��م ترغ��ب ف��ي ذل��ك" ال��دول الكب��رى مجتمع��ة"و& ف��ي اLرجنت��ين، ك��ذلك Lن 
وھ�ذا يش�ير إل�ى دور الثقاف�ة . ت"قح المشروع البرجوازي اليھودي مع الثقاف�ة الديني�ة

في السياسة، في مختلف مراحل التاريخ، بما فيھا، بل وخاصة ف�ي حقب�ة ھيمن�ة نم�ط 
الثقاف��ة & نموھ��ا " تص��نيع"ا�نت��اج الرأس��مالي حي��ث يمك��ن أن تأخ��ذ المس��ألة حال��ة 

  .الطبيعي
  

. للصھونية وفي النھاية للكي�ان الص�يھوني نفس�ه" قومي والدينيال"وھذا يھز اLساس 
إن تعدد أماكن ا�ختب�ار �قام�ة ھ�ذه المس�توطنة تب�ين أن ھ�ذه المش�روع ھ�و مش�روع 
راسمالي جرت دراسات جدوى متعددة له، وانتھت بأن اLجدى ھ�و اح�ت"ل فلس�طين 

إن . أن تق��وم ب��ذلكھ��ي وح��دھا الت�ي يمك��ن " ال�دول الراس��مالية الكب��رى مجتمع�ة"Lن 
إنھا . البحث عن مواقع استيطان بديلة تأكيد على عدم وجود  قومية أو  شعب يھودي

وھذا ما يؤكد ان الص�ھيونية . سمات مشروع راسمالي تتم دراسة جدواه ھنا أو ھناك
      . يھودية ھي سفاح سياسي أممي" قومية"حْم"ً راسمالياً وما تسمى 

  
غي�ره ف�ي مس�ألة اليھ�ود معتب�راً أنھ�م ليس�وا أم�ة Lنھ�م ربما ذھب كاوتسكي أبعد م�ن 

يفتقرون إل�ى منطق�ة جغرافي�ة، ولغ�ة مش�تركة، وحت�ى إل�ى ع�دد مناس�ب ف�ي مختل�ف 
وقد تنبأ انه من خ"ل إلغاء الدور الخ�اص . الطبقات ا�جتماعية ليكونوا أمة عصرية

وعلي�ه، . وب�انھمالذي لعبه اليھود في المرحلة ا�قطاعية س�وف يق�ود ال�ى تم�اھيھم وذ
ف���إن الص���ھيونية ھ���ي يوتوبي���ا رجعي���ة Lنھ���ا & تس���تطيع مواكب���ة تط���ور التص���نيع 

 ". 172الرأسمالي وھو الخط الضروري للتطور
  

أح��ذركم Lنك��م س��تنتھون بنھاي��ة الس��يطرة : " يتجل��ى بع��د نظ��ر كاوتس��كي ف��ي م��ا كتب��ه
صير قصر وج�ود ا�نجليزية والفرنسية على ھذه المنطقة، وبالتالي فوجودكم   فيھا ق

  ".173ھؤ&ء أو محدود بوجودھم
  

. كان على الھوية الجدي�دة أن تك�ون ذات خلفي�ة أوروبي�ة: "مرة أخرى، يقول ھرتسل
ويتضح من يوميات ھرتسل أن امة جديدة في الشرق اLوس�ط يج�ب ان تك�ون توليف�ا 
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وعلي�ه، م�ا ھ�و ". 174من مسرح باريس وفينا، وكفاءة لندن، وعظمة برلين العسكرية
  ".مجتمعة"مكون اليھودي فيھا غير الدور الوظيفي لھذه الدول الكبرى ال
  

لك��ن الص��ھيونية، وھ��ي ذات وج��ود وظيف��ي بالطبيع��ة، تمكن��ت م��ن توظي��ف ال��دين 
وق�د ". لدول�ة اليھ�ود"اليھودي، و& أدل على ھذا من أن قسم الو&ء في الكنيس�ت ھ�و 

ة مع��اً، لنف��ي فتحھ��ا لغي��ر تك�ون ھ��ذه ل�س��تفادة الحص��رية بمعن��ى دم��ج ال��دين والسياس��
وھذا يطعن في ح�دود علماني�ة حقيقي�ة للص�ھيونية، وھ�و م�ا اك�ده امن�ون راز . اليھود
  :بقوله

لكن��ه رغ��م ھ��ذه التح��و&ت، ف��إن التميي��ز ب��ين المت��دينين والعلم��انيين ل��يس مغلوط��اً " 
" العلماني����ة"وحس����ب، ب����ل مض����ل" ايض����ا، ويح����ول دون امكاني����ة تفح����ص ط����ابع 

كما سأحاول ان أظھ�ر ھن�ا، ف�إن الموق�ف ال�ذي يمثل�ه العلم�انيون ق�ائم ا�سرائيلية،، و
ھو اwخر على تحليل ثيولوجي ي�رفض أي�ة امكاني�ة للتس�وية القائم�ة عل�ى ا�عت�راف 

  ". 175بحقوق الفلسطينيين وعلى التطلع للشراكة والمساواة بين العرب واليھود
 

عاةيفي��د ھ��ذا ب��ان مختل��ف مكون��ات ھ��ذا المش��روع ھ��ي مكون��ات مت Zف��" . ض��اربة وم��د
يھودية أمر مؤك�د، وليس�ت الص�ھيونية يھودي�ة ف�ي اLس�اس، كم�ا " قومية"الوجود ل 

 !أن علمانية الصھيونية ليست حقيقية بمقاييس العلمانية
 

ھ�ل ھ�و ھ�دف الص�ھيونية : المش�كلة/ ھنا يعود السؤال اLساس؟ في خل�ق ھ�ذا الكي�ان
س الم�ال ف�ي المرك�ز وم�ن ث�م تلبي�ة أو خلق دويلة لھا، أم أن اLساس ھي مصالح را

/ بعبارة أخ�رى، مھم�ا كان�ت إمكان�ات الص�ھيونية. شغل وظيفة معينة احتاجھا فخلقھا
ھ�ل . اليھودية، ھل ك�ان بوس�عھا اح�ت"ل فلس�طين دون الحام�ل ا�مبري�الي؟/السياسية

ي اساس اLمر الدين والتفجع في حائط المبكى أم راس الم�ال والتوس�ع ا�مبري�الي، ا
مص�����الح الراس�����ماليات الغربي�����ة وھ�����ي الت�����ي توح�����دت فيھ�����ا مص�����الح الطبق�����ات 

الحاكم���ة، وماكينتھ���ا ا�ع"مي���ة واLكاديمي���ة والثقافي���ة ف���ي ك���ل م���ن اليم���ين /المالك���ة
 !واليسار

  
  مواقف التيارات السياسية في مركز النظام العالمي من الصھيونية

  
و& مس�تقلة ع�ن أنظم�ة الحك�م  بادءاً ذي بدء، ف�إن التي�ارات السياس�ية ليس�ت معزول�ة

ب��ل إن أغل��ب التي��ارات . وسياس��اتھا، وبش��كل خ��اص ف��ي ال��دول الراس��مالية الغربي��ة
لكنني افص�ل المك�ونين ع�ن بعض�ھما . السياسية ھي تبادلياً أو ديكتاتورياً قوى حاكمة

ھنا ھو من أجل كشف النفاق الذي تمارسه اLكاديميا في المركز م�ن جھ�ة، والساس�ة 
ف�ي م�زاعمھم ) جيمي ك�ارتر م�ث"ً (تھت ص"حيتھم ا�مبريالية من جھة ثانية الذين ان

إن ع��دم تعري��ة ھ��ذا . ا�نس��انية بحي��ث يب��دون وك��أن & ت��اريخ اس��تعماري دم��وي لھ��م
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النف��اق المك��رس لخدم��ة النظ��ام الع��المي، يخ��دم ف��ي تش��ويه وع��ي الطبق��ات الش��عبية 
ا ف���ي رس���م وتنفي���ذ سياس���ات المض���طھدة بواق���ع دور الثقاف���ة واLح���زاب  واLكاديمي���

كما أنه يساعد التابعين من مثقفي المحيط . ا�ستعمار وا�مبريالية والعولمة العدوانية
من اLكاديميا الغربية، ھ�ذا ناھي�ك ع�ن مخ�اطر منظم�ات " معلميھم"على إخفاء وجه 

  . NGOsاLنجزة 
  

ھيونية، بم��اذا ي��وحي توري��ث مواق��ف مرك��ز النظ��ام الرأس��مالي الع��المي لص��الح الص��
وعلى حساب اLمة العربية بصلف وتح�دي وامتھ�ان؟ وإل�ى م�اذا ي�دفع ھ�ذا كل�ه؟ فق�د 
ظل الخيط الناظم لع"قات اللبرالية الرأسمالية في المركز ا�مبريالي م�ن الص�ھيونية 

فقب��ل تش��كل . عل��ى حال��ه، وم��ا ط��رأ علي��ه ھ��و تجدي��د زخ��م دعم��ه للكي��ان الص��ھيوني
لبرالي�ة يق�ف -الي�وم، أي انتق�ال اللبرالي�ة إل�ى الني�والحركة الصھيونية وبع�دھا وحت�ى 

ل��يس ھن��اك م��ن اخ��ت"ف ب��ين !. الغ��رب م��دافعاً ع��ن الص��ھيونية كم��ا ي��دافع ع��ن ب��"ده
دزرائيلي وجورج دبليو بوش، و& بين بالمرس�تون وكوش�نير، و& ب�ين انت�وني إي�دن 

  .وكلينتون او كونداليزا رايس
لسابع عشر كان مضاداً لليھود بما ھم قاتلي فحزب المحافظين الذي تكون في القرن ا

أي ان مص�الح راس . ، لكن الموق�ف تغي�ر بع�د تش�كل الحرك�ة الص�ھيونية176المسيح
ا�يفانجيل�ة الجدي�دة /وم�ع ذل�ك ت�زعم المحافظي�ة الجدي�دة ! المال قد غسلت دم المس�يح

 . المسيحية" ھي"أنھا 
  

، 1841-1830طاني��ا وزي��ر خارجي��ة بري(ك��ان الفيكون��ت ھن��ري ج��ون بالمرس��تون 
وھ��و لبرال��ي م��ن اوائ��ل وأكث��ر الساس��ة  1865-1859  و&حق��ا رئ��يس وزرائھ��ا

ا�نجليز المتحمسين &ستيطان يھودي دو&ني في فلسطين مما يمكن تسميته احد آباء 
و& يختل�ف عن�ه ولي�ام ج"دس�تون . الحركة الصھيونية، بينما ھرتسل ھ�و م�ن أحف�اده

ال��ي و&حق��ا جوزي��ف تش��امبرلين اللبرال��ي م��ن م��ن الح��زب اللبر) 1809-1898(
حزب المحافظين، والذي ھو ص�احب فك�رة ال�وطن الق�ومي لليھ�ود ف�ي فلس�طين قب�ل 
بلف��ور حي��ث ب��رزت ھ��ذه الفك��رة ل��دى اجتماع��ه ك��وزير مس��تعمرات م��ع ھرتس��ل ف��ي 

  ."1902177اكتوبر 
  
ماً س��نقيم ھن��اك ج��زءاً م��ن ج��دار دف��اع ع��ن أوروب��ا ف��ي آس��يا ونك��ون مرك��زاً متق��د" 

للحضارة ضد البربري�ة وس�نبقى دول�ة محاي�دة عل�ى اتص�ال م�ع أوروب�ا، الت�ي عليھ�ا 
  ".178ضمان وجودنا

 
أما المحافظ ونستون تشرش�ل ال�ذي س�اھم ج�دا ف�ي دع�م الكي�ان الص�ھيوني، فوص�ف 

فھ���ل " 179الح��رب الق���ذرة ض��د اليھ���ود"المقاوم��ة العربي���ة ل�ح��ت"ل الص���ھيوني ب 
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اب�ل وبلغ�راد نظيف�ة؟، لي�أتي بع�ده بس�نوات  قليل�ة المجازر في بغداد وغزة وجن�ين وك
ض���د مص���ر بتحفي���ز م���ن الكي���ان الص���ھيوني  1956أنت���وني إي���دن ليش���ن ع���دوان 

  . وبمشاركة فرنسية
  

لم تتغير مواقف التيارات السياسية في المركز ا�مبريالي طوال الق�رن العش�رين و& 
ف��ي ت��وني بلي��ر ف��ي  مم��ث"ً " الطري��ق الثال��ث"فحت��ى م��ا اس��مي . ف��ي اLلفي��ة الثالث��ة

  . بريطانيا، وشرويدر في ألمانيا، فلم يكن تاييدھم للصھيونية أقل من سابقيھم
  

أما الو&يات المتحدة، فيمكن القول أنھا تقيم مزاداً حزبياً علنياً ك�ل أرب�ع س�نوات ب�ين 
مرش��حي ك��ل م��ن الح��زبين الجمھ��وري وال��ديمقراطي، وم��ن ث��م ب��ين مرش��ح ك��ل م��ن 

اول كل مرشح تقديم أعلى دعم للكيان الصھيوني واش�رس ع�دوان الحزبين، مزاداً ح
وق�د يك�ون الم�زاد الح�الي ب�ين الس�يدة ھ�ي"ري كلينت�ون، ! وأقبح إھان�ة لdم�ة العربي�ة

  .180وباراك أوباما ھو المثال اLوضح
  

إذا ك��ان ھ��ذا موق��ف اللبرالي��ة وخاص��ة المحافظ��ة ف��ي التي��ارات السياس��ية الراس��مالية 
  ن ا�شتراكية الديمقراطية؟ الغربية، فماذا ع

  
. لقد اختلف موق�ف ا�ش�تراكية الديمقراطي�ة عام�ة م�ن الص�ھيونية ب�ين فت�رة وأخ�رى

فإلى أن انفصل التيار الشيوعي عن تيار الحركة ا�شتراكية، كان ھذا التي�ار مض�اداً 
للص��ھيونية، لكن��ه اتخ��ذ موقف��ا م��تخلخ"ً مت��ردداً ب��ين الح��ربين ا�مبري��اليتين اLول��ى 

  . الثانية، لينتھي بعدھا متماث"ً مع التيار اللبرالي المحافظ مستمراً حتى اللحظةو
  

لعلھا مصادفة ومفارقة &فتتين أن نشوء حزب العمال البريطاني قد تواكب مع تبلور 
المس�توطنين /الصھيونية السياسية وتقاطعت مواقف�ه معھ�ا مت�أثراً بمواق�ف المھ�اجرين

" صھيونياً حص�ل ف�ي ح�زب العم�ال & س�يما ف�ي الس�نة ان تسل´  وتكنزيشير . الروس
ول�ذا، ف�إن وع�د بلف�ور حص�ل ف�ي ظ�ل . التي وصل بھا ف�ي ا�نتخاب�ات  إل�ى الس�لطة
  . حكومة إئت"فية كان حزب العمال شريكاً فيھا

  
تجدر ا�شارة الى أن تسلل اليھود الصھاينة إلى اليسار العالمي كان كثيفا ومتواص"ً 

و التس��لل ال��ذي ح��ول تروتس��كيين ق��دامى إل��ى مح��افظين ج��دد حي��ث وھ��. حت��ى الي��وم
اكتشف ھؤ&ء التروتسكيون أن بوسعھم بناء أممية، حتى ل�و أممي�ة راس�مالية تقودھ�ا 
المحافظية الجديدة، وا�ثبات عليھا مزج دماء الشعوب ببعض�ھا ال�بعض كم�ا يحص�ل 

واLميرك�ي  في الع�راق بش�كل خ�اص حي�ث ُيقت�ل العرب�ي م�ن عراق�ي وغي�ر عراق�ي
انس�جم موق�ف ح�زب .! اLبيض والمھ�اجر الجدي�د إل�ى أميرك�ا م�ن بولن�دا حت�ى لبن�ان

العمال البريطاني من فلسطين م�ع اح�ت"ل بريطاني�ا لھ�ا، حي�ث عق�د الح�زب م�ؤتمراً 
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بھدف إخراج فلسطين من حكم اLت�راك لتك�ون بل�داً منفص�"ً بض�مان دول�ي ق�د يع�ود 
 .181إليه الشعب اليھودي

 
إب�ان الص�راع م�ع النازي�ة، ص�ادق ح�زب العم�ال البريط�اني عل�ى  1944 وفي ع�ام

اي وق�ف ض�د قاِت�ل اليھ�ود، لكن�ه . 182خطة من أج�ل ط�رد الفلس�طينيين م�ن فلس�طين
أم��ا م��ؤتمر اLح��زاب ا�ش��تراكية ل��دول الحلف��اء !. ق�رر تمكي��نھم م��ن قت��ل الفلس��طينيين

ت طفيف��ة، وأك��د عل��ى ال��ذي عق��د ف��ي لن��دن، فق��د أق��ر وثيق��ة ح��زب العم��ال بع��د تع��دي"
 1945وقد تبنى حزب العم�ال عش�ية انتخاب�ات . 183ا�ستيطان اليھودي في فلسطين

سياسة تقضي بأن يصبح اليھود اكثرية في فلسطين، وأن تصبح منطقة ھذه اLكثري�ة 
عل��ى حس��اب س��وريا ومص��ر واLردن، وأن��ه & ب��د م��ن ط��رد الع��رب ليفس��حوا مج��ا&ً 

 !وق أمم في تقرير مصيرھاأية حقوق إنسان وحق". 184لھؤ&ء
  

تجدر ا�شارة إلى أن النفاق ا�يديولوجي ا�قتصادي الذي طالم�ا كررت�ه الص�ھيونية 
اس�تعماراً "والكثير من القوى ا�شتراكية واليسارية في الغرب الراس�مالي ب�أن ھن�اك 

او أن الكيان الصھيوني سينقل الفلس�طينيين م�ن البربري�ة إل�ى الحض�ارة، ان " إيجابيا
ذا يخف��ي ورائ��ه مواق��ف عنص��رية يس��ارية بيض��اء، وأنھ��ا تغطي��ة عل��ى تعص��بھا ھ��

 . للصھيونية
  
إن م��ن ح��ق ش��عوب الحض��ارات المتفوق��ة لع��ب دور اLس��تذة عل��ى الش��عوب ذات "

ان الص�ھيونية تق�وم : "ھذا ما استغله كي"نسكي حيث كت�ب". 185الحضارات المتدنية
حتك��ارات  الرأس��مالية الت��ي تق��ام بنش��اط إنت��اجي عل��ى مب��ادىء ا�ش��تراكية  بعك��س ا�

لص��الح الق��وى ا�س��تعمارية وأض��اف ان المس��تعمرات ا�ش��تراكية تس��تغل اLم��اكن 
، وأن المس�تعمرات الص�ھيونية تنق�ل الع�رب 186المھجورة لصالح استيطان حض�اري

 ."187من البربرية البدائية الى الحضارة وا�قتصاد المتطور
  

استيطان حض�اري واس�تعمار . راز خاصكذب طريف، واشتراكية استعمارية من ط
ھ��ل بق��ي مكان��اً ف��ي ذھني��ة البش��رية لھ��ذا الك��ذب؟ وھ��ل البربري��ة أن يع��يش ! اش��تراكي

الفلسطينيون في وطنھم بھدوء وبتطور تدريجي، أم اقتحام وطنھم بمحرقة ممتدة بم�ا 
  !ھي طبعة صھيونية للمحرقة النازية المشتدة

  
  موقف التيار الشيوعي 
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اركس وإنجل��ز كمؤسس��ين للحرك��ة ا�ش��تراكية العلمي��ة واض��حاً م��ن ك��ان موق��ف م��" 
ل�م ينظ�ر . ھ�و موق�ف راف�ض) كدين وقومية تحديداً وكدور سياسي(المسألة اليھودية 

م��اركس إل��ى اليھ��ود كع��رق وإنم��ا تن��اولھم بمنظ��ور طبق��ي، ورك��ز عل��ى ان��دماجھم 
مالية أي س�يطرت بالرأسمالية، بل إن اليھودية كما يقول ماركس قامت بتھوي�د الرأس�

إن بقايا ام�ة س�حقت ف�ي : " لكن إنجلز كان أكثر وضوحاً فكتب. على المسيحية ايضا
مج��رى الت��اريخ، س��وف تص��بح باس��تمرار س��نداً متعص��باً للث��ورة المض��ادة إل��ى أن 

ھل ھناك ثورة مضادة لم تدعمھا الدولة الصھيونية، من جنوب إفريقي�ا قب�ل ". تختفي
إل��ى زم��ر العس��كر ف��ي أميرك��ا ال"تيني��ة إل��ى العدي��د م��ن  س��قوط اLبرتي��د إل��ى  زائي��ر

  .188الخ...اLنظمة العربية
  

م��نح لين��ين والب"ش��فة اليھ��ود ال��ذي رغب��وا ف��ي الع��يش ف��ي منطق��ة  1917بع��د ث��ورة 
كان�ت تل�ك اش�ارة م�ن جھ�ة . يتمتعون فيھا باس�تق"ل ذات�ي منطق�ة تع�رف بيروب�دجان

ولم تقبل الغالبي�ة . دا لكافة اشكال التفرقةالب"شفة لتبين ان دولة العمال كانت تضع ح
ا&ن ق�د ض�منت ف�ي ظ�ل   ب�العرض &نھ�م ش�عروا ب�ان حق�وقھم  العظمى م�ن اليھ�ود

لقد ج�اء لين�ين مت�أخراً عل�ى المش�ھد اي بع�د أن اقيم�ت الع"ق�ة . روسيا ما بعد الثورة
د اتف�اق الوظيفية بين الحركة الصھيونية والمركز ا�مبريالي وخاص�ة بريطاني�ا، وبع�

وربم��ا ك��ان تح��رك لين��ين رداً عل��ى اتف��اق . ال��خ...بيك��و، وبع��د وع��د بلف��ور-س��ايكس
  .بيكو الذي فضحته الثورة البلشفية بعد إسقاط القيصرية في روسيا-سايكس

  
لق��د رفض��ت ا�ش��تراكية الديمقراطي��ة م��ا قب��ل الح��رب اLول��ى قب��ول ك��ل م��ن البون��د " 

فق��د اتف��ق لين��ين ...عل��ى اس��اس ق��وميوالص��ھيونية م��ن منطل��ق رف��ض انتظ��ام اليھ��ود 
وكاوتس��كي وروزا لكس��مبورغ واوت��و ب��اور عل��ى أن��ه ل��يس م��ن المقب��ول ان يط��وروا 

وقد اشرنا في موضع سابق ما أكده لينين للبون�د ". 189كياناً ذا سيادة بل استق"&ً ذاتياً 
  . بأنھم & يعيشون، أي اليھود، على بقعة جغرافية

  
قراطية لم ينحصر فيھا نفسھا، ب�ل نخ�ر التي�ار الش�يوعي لكن تدھور ا�شتراكية الديم

  . نفسه كذلك
  

ولمص�لحة ... إن سرقة اراضي الف"حين الع�رب لمص�لحة ا�س�تعمار الص�ھيوني"...
م���"ك اLراض���ي الع���رب الكب���ار والراس���ماليين اLجان���ب، وا�بق���اء عل���ى الملكي���ات 

س��باب رئيس��ية أدت ف��ي كأ...ا�قطاعي��ة م��ن جان��ب الم"ك��ين الع��رب والس��لطة الديني��ة
لقد تسارع نض�وج اLزم�ة الثوري�ة ...مجموعھا إلى ا�نفجار الجماھيري في فلسطين

  ".190...بسبب نمو البطالة وزيادة سوء اوضاع العمال العرب واليھود على السواء
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فھ���ذا الموق���ف، وإن ك���ان ي���دين س���رقة أراض���ي الف"ح���ين، فإن���ه & ي���دين الوج���ود 
ھ�ذا م�ن جھ�ة، وم�ن جھ�ة . ، بل وكأنه يعتبره أمراً واقعاً ا�ستيطاني الصھيوني نفسه

ثاني��ة، ف��إن الح��ديث ع��ن طبق��ة عامل��ة مش��تركة النض��ال م��ن الع��رب س��كان ال��ب"د 
اLص��ليين والمس��توطنين اليھ��ود، ھ��و  إم��ا ض��حالة وع��ي نظ��ري، أو قل��ة معلوم��ات 

  . ميدانية ومعرفة بالمشروع الصھيوني، أو تضمخ بتشويه صھيوني للوعي
  

العموم ظل تيار الحركة الشيوعية م�ن الص�ھيونية متماس�كاً إل�ى أن طغ�ى علي�ه على 
موقف الدولة في ا�تحاد الس�وفييتي، وھ�و الموق�ف ال�ذي ق�ام عل�ى التحلي�ل الس�طحي 

وھ�ذا، حت�ى ل�و ص�ح، . بأن ا�ستيطان الصھيوني سيقيم حليف�اً إش�تراكياً ف�ي فلس�طين
فالحركات ا�ستيطانية . ونظرياً ومبدئياً  ليس أكثر من سياسة دولة وليس موقفاً فكرياً 

وبخ��"ف ھ��ذا، . & يمك��ن أن تك��ون اش��تراكية، و& يمك��ن أن تق��ود إل��ى ح��ل إش��تراكي
فاLمر ي�نم ع�ن ض�حالة ف�ي تحلي�ل النظ�ام الراس�مالي الع�المي وھ�ي ض�حالة & تلي�ق 

 . بحركة شيوعية في ابسط اLحوال
  

ان�ه يق�ر : "طاب�ه ف�ي اLم�م المتح�دةقال أندريه غروميك�و ف�ي خ 1948أيار  15ففي 
وبھ�ذا، ف�إن الق�ول العرب�ي ع�ن وع�د . بطموحات اليھود �قامة دولة لھم ف�ي فلس�طين

& ينطب�ق عل�ى وع�د بلف�ور وح�ده " من & يملك قد أعطى لمن &  يستحق"بلفور بأن 
، بم�ن ف�ي 191بل على ا�تحاد السوفييتي كذلك، بل وعلى كل من يعترف بھذا الكي�ان

  ! ظمة الكمبرادور العربي والفلسطيني، وھذه أخطرذلك أن
  

وھك��ذا، ك��ان اعت��راف ا�تح��اد الس��وفييتي بالكي��ان الص��ھيوني مثاب��ة كش��ف للھشاش��ة 
المبدئية من جھة وتماٍه مع المركزانية اLوروبية التي تنظر إلى اLمم اLخرى بتع�اٍل 

م��ن "ونية ق��د يح��اجج ال��بعض أن��ه ك��ان لتس��لل عناص��ر ص��ھي. عرق��ي م��ن جھ��ة ثاني��ة
إلى المراتب الحساسة في الحزب الشيوعي السوفييتي وفي اLحزاب " أصول يھودية

الش��يوعية والعمالي��ة ف��ي أوروب��ا الش��رقية، ت��أثيراً ف��ي ا�عت��راف بالكي��ان الص��ھيوني 
وإم��داده بالس��"ح، وھ��و أم��ر ل��يس مس��تغرباً، ويلق��ى ف��ي نفوس��نا كع��رب ھ��وًى م��ن 

  . التصديق
  

ا�تحاد السوفييتي من الكيان الصھيوني تحدد عب�ر تقلب�ات  يجادل كثيرون بأن موقف
وھ�ذا تس�طيح كبي�ر لdم�ور، فل�يس ش�رطاً أن يك�ون س�تالين ھ�و . موقف ستالين نفسه

اشتراكية أكثر مما ) اوروبية(ا�تحاد السوفييتي، وبالتالي نحن نتحدث عن مركزانية 
حك�م م�ن ف�رد كأنھ�ا ف�" يمك�ن لدول�ة عظم�ى أن تُ . نتحدث ع�ن موق�ف ف�رد ديكت�اتور

  . 192عشيرة صغيرة
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لع��ل موق��ف الفراكس��تيا المش��وش يحس��م ب��دوره اLم��ر ويؤك��د اخ��ت"ط الرؤي��ة عن��د 
الحركة الشيوعية آنذاك، في حين كان�ت ا�مبريالي�ة ت�رى الواق�ع بع�ين ص�افية، ربم�ا 

فف��ي خض��م . Lنھ��ا ھ��ي الت��ي كان��ت تص��وغ اLم��ور، & تص��وغ خطاب��ات حماس��ية
اعتق��دت الحرك��ة الش��يوعية آن��ذاك أن با�مك��ان س��حب البس��اط م��ن الحماس�ة الثوري��ة، 

ا�س��تيطاني "المش��روع " إنق��اذ"تح��ت المش��روع ا�س��تعماري ف��ي فلس��طين وبالت��الي 
ا�س��تعماري الراس��مالي؟ أ́ي تحري��ف ھ��ذا؟ ل��ذا " التحري��ف"م��ن ب��راثن " ا�ش��تراكي

  :تقول فراكستيا
  

ع�"ن أو ق�رار يص�در ع�ن عص�بة & يتوقف ح�ل المس�ألة اليھودي�ة عل�ى مج�رد إ"...
اLمم ا�ستعمارية كما انه & يتوق�ف عل�ى دو&رات المتب�رعين اLمي�ركيين او ال�دعم 

انھ��ا قض��ية المجتم��ع الطبق��ي الح��الي، مجتم��ع الس��لطة . ال��ذي يقدم��ه الساس��ة الكب��ار
وس��يكون باس��تطاعة الث��ورة ا�جتماعي��ة والبروليتاري��ا الظ��افرة إيج��اد ح��ل . والقھ��ر

أكثر مثال على ذل�ك ھ�و م�ا يج�ري ف�ي روس�يا الس�وفييتية، وباس�تطاعة ك�ل  إن...لھا
عامل أن يفھم من ذلك أنه إذا كانت الحكوم�ة الس�وفييتية ق�د اس�تطاعت ت�وطين آ&ف 
اليھ��ود، ف��إن حكوم��ة س��وفييتية أخ��رى، ف��ي فلس��طين م��ث"ً، تس��تطيع ان تفع��ل ذل��ك 

  ".193ايضاً 
  

فق�د بق�ي التي�ار الم�اوي، .  ف�س الموق�فولكن، لم تقف مختل�ف التي�ارات الش�يوعية  ن
سواء في دولة صين ماو، أو التيارات الماوية حتى اليوم معارضة للكيان الصيھوني 

وكي & نقود إلى خل�ط اLم�ور، ف�إن معظ�م الحرك�ات الماوي�ة . ورافضة التطبيع معه
ريفي�ة ليست في المركز الرأسمالي الغربي، واLھم انھا مب�دئياً ض�د ا�مبريالي�ة والتح

  .السوفييتية بشكل خاص
  

فھن�اك تغي�رات م�ا ف�ي مواق�ف ق�وى يس�ارية ". مياه كثيرة تدفقت في النھر"نعم، لكن 
ف��ي المرك��ز، وھ��ي مواق��ف  & ب��د م��ن تطويرھ��ا، وأعتق��د ان ھ��ذا التغي��ر ن��اجم ف��ي 
اLساس عن ثورة وصول المعلومة إل�ى الم�واطن الع�ادي إل�ى ال�رأي الع�ام ال�ذي ب�دأ 

لكن ھذا، وإن ك�ان . م الھائل من الكذب الصھيوني والراسمالي الغربييدرك ذلك الك
عظيم��اً، ل��يس كافي��اً، فم��ا زال الجن��ود م��ن ابن��اء الطبق��ات الش��عبية ف��ي دول المرك��ز 
بون ويغتِصبون ف�ي الع�راق وأفغانس�تان والعدي�د م�ن بل�دان الع�الم وحت�ى  xيقتلون ويعذ

لراس�مالي ي�رى ب�أم عين�ه كي�ف تب�رر ناھيك عن أن المواطن في الغرب ا. في اليابان
  .دول المركز جرائم الصھيونية

  
  مثقفوا النظام العالمي

  
كم��ا اش��رنا ف��ي غي���ر موض��ع، ف��إن النظ��ام الراس���مالي الع��المي ل��يس مج��رد الق���وة 
العسكرية العدوانية العمياء، و& بالطبع الق�وة والمص�الح والجش�ع الراس�مالي، ب�ل ل�ه 
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النظ��ام الثق��افي "ولوجي��ة، مم��ا يس��تدعي إط��"ق تس��مية ك��ذلك حوامل��ه الثقافي��ة وا�يدي
  ". الرأسمالي العالمي

  
م��ا ن��ود التركي��ز علي��ه، ھ��و أن الرعاي��ة ا�مبريالي��ة الخاص��ة للص��ھيونية لعب��ت دوراً 
بارزاً في توفير أدوات القوة للصھيونية بحيث تتحكم إلى درجة كبيرة باLكاديميا في 

ن اLكاديميين للتغاضي عن نقد الصھيونية ت"في�اً الغرب الراسمالي، مما دفع كثيراً م
وإذا ك���ان مثقف���و اليم���ين ھ���م ف���ي الغال���ب منح���ازين لص���الح . لق���درتھا عل���ى إي���ذائھم

الصھيونية، فإن اLمثلة التي سأوردھا متعلقة بمثقفي اليسار الذين ُيفترض أن يكونوا 
  .ضد النظام الراسمالي العالمي، وبالطبع ضد الصيھونية

  
وفيم�ا يخ�ص إس�رائيل، ينس�ى غالب�اً : "قتصادي المعروف أرجي�ري إيمانوي�لكتب ا�

أن��ه إذا ك��ان ھ��ذا البل��د يمث��ل راس حرب��ة ل�مبريالي��ة ف��ي الوض��ع الخ��اص، والمح��دد 
إن طبيعتھا .. لسياق التناحر ما بين القوتين العظميين، فإن ھذا نظراً لظروف خاصة

تتم��دد أكث��ر ف��أكثر " الب��يض"ن الحقيقي��ة ھ��ي ان تك��ون كتل��ة ص��غيرة م��ن المس��توطني
وي��رى إيمانوي��ل ان تحالفھ��ا م��ع أميرك��ا ع��ارض و& " 194&س��تعمار منطق��ة متخلف��ة

التب]ادل وفي حين يتطرق إيمانويل إل�ى المس�توطنات البيض�اء ف�ي كتاب�ه . يعول عليه
) 370و ص  185ص ( إل��ى ك��ل م��ن جن��وب إفريقي��ا وروديس��يا   195ال$متك]]افىء

، وكن��دا 365، 361، 360، 266، 124ف��ي الص��فحات ونيوزيلن��دا ف��ي المقدم��ة، و
واس��تراليا ف��ي ص��فحات  127ف��ي ص��فحات عدي��دة منھ��ا كمس��تعمرة فرنس��ية، ص 

  .عديدة، فإنه في كل نقاشه للمستوطنات البيضاء بقدرة قادر & يذكر إسرائيل قط
  

لست أدري ب�الطبع، م�ن اي�ن أت�ى إيمانوي�ل بقناع�ة أن تح�الف الكي�ان الص�ھيوني م�ع 
يبدو أنه قد عجز عن التقاط م�ا أدرك�ه كاوتس�كي قب�ل . يات المتحدة تحالف عابرالو&

  .196خمسين عاماً، وما التقطه بريجنسكي بعده بخمسين عاٍم اخرى
 اقتص]ادات اLمبريالي]ةويقع مايكل بارات براون في نفس خطيئة إيمانوب�ل ف�ي كتاب�ه 

ع مس��توطنة كنم��وذج عل��ى زر) 191و  172ص (إذ يتع��اطى م��ع جن��وب افريقي��ا 
امبريالي��ة بيض��اء ف��ي مح��يط النظ��ام الع��المي لكن��ه يتغاض��ى تمام��اً ع��ن وج��ود الكي��ان 

 !197الصھيوني بما ھو مثا&ً أوضح وأكثر بشاعة
  

وحت��ى إرنس��ت مان��دل وھ��و م��ن كب��ار ا�قتص��اديين الماركس��يين وم��ن أعم��دة اLممي��ة 
، ل�م يتع�رض ركسيةالنظرية اLقتصادية الماالتروتسكية في كتابه المرجعي  /الرابعة

ماندل للدور الربوي لليھود، وھ�و ال�دور ال�ذي تناول�ه م�اركس نفس�ه بالنق�د، رغ�م ان 
ھ��ذا ام��ر تج��ب تغطيت��ه ف��ي أي تحلي��ل علم��ي ل��دور السمس��رة والرب��ا ورأس  الم��ال 

المالي�ة وحت�ى ف�ي حديث�ه /التجاري في المراحل ما قبل الرأسمالية الصناعية والبنكي�ة
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انية، ف��إن مان��دل ق��د أش��ار إل��ى  الف��ارق ف��ي اLج��ور ب��ين ع��ن المجتمع��ات ا�س��تيط
المس��توطنين والس��كان اLص��ليين ف��ي روديس��يا الش��مالية وروديس��يا الجنوبي��ة وكيني��ا، 
لكنه لم يذكر فلسطين وحال�ة ا�س�تيطان الص�ھيوني رغ�م أنھ�ا مث�ال واض�ح عل�ى م�ا 

ياس]ي للع]رق اLقتص]اد السكما يتكرر اLمر ل�دى برن�ارد ماجوب�ان ف�ي كتاب�ه . طرح
  . والطبقة في جنوب إفريقيا

  
لكن اقتط�اف تعري�ف انس�يكلوبيدي للص�ھيونية مفي�د ھن�ا لتبي�ان الط�رح ا�ي�ديولوجي 

  :المغلف  بغطاء علمي
كحركة قومية يھودي�ة ف�إن الص�ھيونية ھ�ي الت�ي اض�طلعت بإنش�اء دول�ة اس�رائيل "  

ثي��ودور ھرتس��ل  العص��رية، ك��وطن ق��ومي لليھ��ود، ورغ��م انھ��ا عموم��اً منس��وبة إل��ى
ومجموع��ات أخ��رى ف��ي الق��رن التاس��ع عش��ر، ف��إن الص��ھيونية تع��ود إل��ى ب��دايات 
الدياسبورا اليھودي، والسبي البابلي في القرن السادس قبل الم�ي"د، وتفجع�ات يرمي�ا 

أل�يس ھ�ذا اس�طع )".  الق�دس(على نفي اليھود الطويل عن ص�ھيون  137وبسالم ال 
ف�" نع�رف بع�د إن ُوج�د م�ن اثب�ت أن الحم�ض . عل�م اLمثلة على التحيز العلم�ي ب�"

  . النووي ليرميا ممتداً في بنيامين نتنياھو
  

فم�ث" تق�ارن س�ارة . لكن اLمر يختلف حينما يصبح ذكر الكيان الصھيوني & ب�د من�ه
، ب��ين اLقتص]]اد السياس]]ي لع]]دم التنمي]]ة: قط]]اع غ]]زةروي بش��كل واض��ح ف��ي كتابھ��ا 
Lب��يض ف��ي جن��وب إفريقي��ا وا�س��تيطان الفرنس��ي ف��ي إس��رائيل وب��ين ا�س��تيطان ا

أم�ا تم�ار .198الجزائر، فيما يخص ق�وانين اLراض�ي، لكنھ�ا & تتوس�ع اكث�ر م�ن ذل�ك
جوجانسكي، وھي عضو كنيست عن الحزب الش�يوعي ا�س�رائيلي  ال�ذي ي�زعم ان�ه 
غي��ر ص��ھيوني، فق��د نظ��رت إل��ى فلس��طين بمع��زل ع��ن س��وريا الكب��رى، وھ��ي نظ��رة 

ان�ه . الص�ھيوني لفص�ل فلس�طين وم�ن ث�م اغتص�ابھا/مخطط ا�مبريالي تنخرط في ال
لق�د ب�ذلت . بيك�و لتجزئ�ة المش�رق العرب�ي-مدخل لماركسية تنطلق من اتف�اق س�ايكس

غوجانسكي جھدا ضافياً �ثبات غياب قوانين الديالكتيك في نمط ا�نتاج ال�ذي اس�مته 
نم���ط ا�نت���اج "م���اركس م���أخوذة ف���ي ذل���ك ب���نمط إنت���اج إفتراض���ي ل���دى " (تقلي���دياً "

أم��ا . حي��ث رات ان��ه ك��ان س��ائداً ف��ي فلس��طين قبي��ل ا�س��تعمار البريط��اني") ا&س��يوي
نتيجة ھ�ذا، الحك�م الق�اطع فھ�ي فق�ط تبري�ر الغ�زو الص�ھيوني ا�س�تيطاني لفلس�طين، 
ليص���بح موق���ف الس���يدة جوجانس���كي م���ن إس���رائيل مج���رد ا�عت���راض عل���ى النظ���ام 

ل���يس ا�عت���راض عل���ى البني���ة ا�س���تيطانية الراس���مالي م���ن منظ���ور ماركس���ي، و
  .199ا�قت"عية

  
وق��د يك��ون مفي��داً إي��راد موق��ف ج��ان ب��ول س��ارتر الفيلس��وف المتج��ول انتقائي��ا ب��ين 

الذي كتبه بعد المج�ازر  تأم$ت في المسألة اليھوديةالماركسية والوجودية في كتابه 
فرنسي يعيش في أمان  إنه لن يكون ھناك: "ضد اليھود في الحرب ا�مبريالية الثانية
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طالم��ا ك��ان ھن��اك يھودي��اً يع��يش ف��ي إس��رائيل أو ف��ي أي مك��ان ف��ي الع��الم & يش��عر 
فھل طالت الحرب الثانية اليھود فقط؟ ثم م�اذا ع�ن ع�دم اLم�ان ب�ل التش�رد ". باLمان

الذي عاشه الفلسطينيون بعد إس�تيطان اليھ�ود ف�ي وط�نھم؟ م�اذا ق�ال س�ارتر، لص�الح 
وم��ع ذل��ك كت��ب !. ؟ & ش��يىء1965م أن��ه زار قط��اع غ��زة ع��ام الفلس��طينيين، رغ��

  : سارتر بشأن أ�ستعمار في إفريقيا
ل��يس ا�س��تعمار مج��رد مس��ألة قھ��ر، إن��ه بطبيعت��ه مس��ألة إب��ادة ثقافي��ة، ف��" يمك��ن " 

أل�م ي"ح�ظ ". 200ل�ستعمار أن يأخذ مجراه بدون تص�فية س�مات المجتم�ع اLص�"ني
 ن الصھيوني في فلسطين، ولم ينجح؟  سارتر أن ھذا ما قام به الكيا

 
عن�دما يص�بح : "يكشف يائيل يوتان نفاق اليسار ا�سرائيلي وتقاطعه مع اليمين بقوله

وجود الصھيونية وعقيدتھا قيد ا�ختبار يتم عندھا انس�جام ب�ين اليس�ار واليم�ين، وإن 
  ".اليسار اكثر حماسة لربط إسرائيل كلية بأمريكا من اليمين

 
ھنتنجتون، وھو ل�يس م�ن اليس�ار ب�الطبع، فيغل�ق ب�اب الت�اريخ ا�نس�اني  أما صمويل

زاعماً أن الثقاف�ة " صدام الحضارات"على صراع أبدي بصرخة الموت التي أطلقھا 
. والھويات الثقافية ھي التي تحدد انماط الصراع في فترة ما بعد عالم الحرب الباردة

. ھوس�يحية ض�د ا�رھ�اب ا�س�"ميوھذا يفتح الباب عل�ى الح�ديث ع�ن الحض�ارة الي
و& ش�ك . أما والمسألة لديه دينية & طبقية، فتعني أن العالم سوف يفني بعضه بعض�اً 

أن ھذا ھ�و التط�ور الطبيع�ي ل�راس الم�ال  والمركزاني�ة أLوروبي�ة والعنص�رية، اي 
  .لمركز النظام العالمي

  
 توظيف ا+مم المتحدة لخدمة الصھيونية: النظام العالمي

  
عص��بة "اLم��م المتح��دة إح��دى تمفص��"ت النظ��ام الع��المي، س��واء ف��ي ش��كلھا اLول��ي 

حي��ث أقيم��ت ك��ل واح��دة منھم��ا بع��د جول��ة م��ن " اLم��م المتح��دة"أو الح��الي " اLم��م
أُقيمتا لترتيب وض�بط الع"ق�ات م�ا . ا�حتراب الوحشي ا�مبريالي على المستعمرات

وإذا . دولي�ة للتموي�ه والنف�اق السياس�ي بين دول المرك�ز ا�مبري�الي، وأُعطيت�ا تس�مية
كانت الص�يھونية العالمي�ة وم�ن ث�م دولتھ�ا ھ�ي م�ن تمفص�"ت ھ�ذا النظ�ام، ب�ل وم�ن 

، ف�إن اس�تخدام اLم�م المتح�دة لص�الح "عصبة ومن ثم ھيئة اLم�م "طبعاته اLقدم من 
  . الصھيونية ليس أمراً غريباً بل ھو تطور طبيعي

  
لكي��ان الص��ھيوني ال��ى الجس��م ال��دولي بقب��ول اس��رائيل ربط��ت اLم��م المتح��دة دخ��ول ا

ال�ذي قض�ى بح�ق ال"جئ�ين الفلس�طينيين ب�العودة إل�ى  194بقرار اLمم المتحدة رق�م 
لكن ھيمنة المركز الرأسمالي على . ديارھم والحق في التعويض لمن & يمكنه العودة

التطبي�ق، كم�ا ل�م  اLمم المتحدة جعل من ھذا القرار مسألة شكلية لم تل�ق نص�يبھا م�ن
تترتب على التنكر الصھيوني لحق العودة للشعب الفلسطيني أية عقوبات على الكيان 
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المتح�دة ب�أدوار معين�ة ھن�ا وھن�اك ف�ي الع�الم، " اLم�م"وبمقدار ما قام�ت . الصھيوني
كانت منصفة في بعض اLحيان ومجحف�ة ف�ي غيرھ�ا، إ& أن دورھ�ا ف�ي فلس�طين م�ا 

وھ�و دور . ير مما جعلھا في التحليل النھائي في خدم�ة الص�ھيونيةزال شكلياً وب" تأث
  .ليس لdمم قرار فيه بل ھو قرار المركز الراسمالي الغربي مقنZعاً باسم أمم العالم

  
في لحظة من صعود قوى التح�رر ف�ي الع�الم، قطع�ت الجمعي�ة العام�ة اLم�م المتح�دة 

حي�ث  حص�ل ق�رار  1975فمبر  ن�و 10شوطاً بسيطاً في نقد الصھيونية وذلك  ف�ي 
ص�وتاً  72اعتبار الصھيونية ش�ك"ً م�ن اش�كال العنص�رية والتميي�ز العنص�ري عل�ى 

إ& أن . وھ�و ق�رار غي�ر مل�زم ب�الطبع. عض�واً  27ص�وتاً ض�د، وامتن�اع  35مع، و 
المركز ا�مبريالي للنظام العالمي غيZر ھذا الق�رار، وأھ�ان م�ا تس�مى اLس�رة الدولي�ة 

  .1984ى إسقاط قرارھا ھذا عام وارغمھا عل
    

ولمن يتتبع، ھناك سلسلة طويل�ة م�ن ق�رارات اLم�م المتح�دة ض�د إس�رائيل ل�ن تطب�ق 
منھ��ا إس��رائيل ش��يئاً ول��م ُتعاق��ب عليھ��ا وعل��ى كاف��ة ع��دواناتھا عل��ى البل��دان العربي��ة 
وخرقھا لحقوق ا�نسان في فلسطين المحتلة حيث تمكن�ت الو&ي�ات المتح�دة خاص�ة، 

ا&ت كثيرة معھا بريطانيا وفرنسا من الحيلولة دون التص�ويت عل�ى اي ق�رار وفي ح
ال�نقض الفيت�و، وھ�و ف�ي الحقيق�ة ل�يس " حق"يدين الكيان الصھيوني مھددة باستخدام 

حقاً بل اغتصاباً خلقته  الق�وى العظم�ى لنفس�ھا، وفرض�ت عل�ى مختل�ف بل�دان الع�الم 
  . الموافقة عليه وا�قرار به

  
مصادر دبلوماسية مطلعة أن الو&يات المتحدة طلبت م�ن بعث�ة فلس�طين  وعلم من"...

المراقبة لدى اLم�م المتح�دة أن & يتض�من مش�روع الق�رار أي فق�رة تش�ير إل�ى ق�رار 
الخ��اص بع��ودة ال"جئ��ين الفلس��طينيين أو م��نح م��ن & يري��د  194اLم��م المتح��دة رق��م 

الت��ي ت��دعو إل��ى تمدي��د و&ي��ة  10الع��ودة إل��ى فلس��طين تعويض��ات وا&كتف��اء ب��الفقرة 
، وإلغاء الفقرة التي تق�ول ب�أن الجمعي�ة العمومي�ة 1999حزيران  30اLونروا حتى 

ت"حظ مع اLسف أنه لم تتم بعد إعادة ال"جئين إلى ديارھم أو تعويضھم عل�ى النح�و 
  .201" 194من قرار الجمعية العمومية رقم  11المنصوص عليه في الفقرة 

  
وإذا . أن الو&ي��ات المتح�دة تعم��ل حت�ى عل��ى تض�ييع ح��ق التع��ويض ن"ح�ظ مم��ا تق�دم

ربطنا ھذا اLمر مع دور الو&يات المتحدة اLساسي في التسوية وقدرتھا على إرغام 
السلطة الفلسطينية على أمور عديدة، فإن ھناك خطراً حقيقياً بأن تحول أمريك�ا حت�ى 

  . دون مناقشة حق التعويض
  
حدة موقفھا بأنھا & يمك�ن أن تص�وت لص�الح ق�رار ي�دعو إل�ى وبررت الو&يات المت"

ع��ودة ال"جئ��ين ال��ذي ھ��و موض��وع مط��روح للمفاوض��ات الثنائي��ة ب��ين س��لطة الحك��م 
الذاتي وإسرائيل في المرحلة النھائية، إلى جانب ا&كتفاء بإزالة الفقرة التي تشير إلى 
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ك�ونغرس للحص�ول عل�ى فإن الحكومة اLمريكية تستطيع تمري�ره ف�ي ال 194القرار 
  .202" المساعدات المالية المقررة لوكالة غوث وتشغيل ال"جئين الفلسطينيين

  
وھكذا فإن أمريكا تكون من جھة قد نجحت في حصر موضوع ال"جئين كبند ص�غير 
في المفاوضات الثنائية & يتع�دى حجم�ه حج�م قض�ية من�زل ص�غير ف�ي الق�دس وم�ن 

سيولة المالية لوكالة الغوث المأزومة، فإنھ�ا تس�تغل جھة ثانية فإنھا لكي تقدم بعض ال
الحاج���ة لھ���ذا المبل���غ التاف���ه &س���تبداله بإلغ���اء نق���اش موض���وع ح���ق الع���ودة وحت���ى 

  .التعويض
  
ل��يس عل��ى تك��رار  1950وم��ن المع��روف أن الو&ي��ات المتح��دة ق��د دأب��ت من��ذ الع��ام "

م مش�روع الق�رار التصويت لصالح قرار تمديد و&ية وكالة الغ�وث ولك�ن بت�ولي تق�دي
إل��ى أن توقف��ت ع��ن ذل��ك من��ذ التوقي��ع عل��ى  194ال��ذي يتض��من ا�ش��ارة إل��ى الق��رار 

بحج�ة أن موض�وع ال"جئ�ين أص�بح موض�وعاً ثنائي�اً  1993اتفاق أوس�لو ف�ي أيل�ول 
  .203"بين سلطة الحكم الذاتي وإسرائيل

  
لف ، تح�دث ال�رئيس اLميرك�ي بك�ل ص�2007في زيارت�ه ل�رام _ ف�ي نھاي�ات ع�ام 

أمام رئيس السلطة الفلسطينية بأن اLمم المتحدة ق�د خرج�ت م�ن القض�ية الفلس�طينية، 
ول�يس ھن�اك أخط�ر . وأن اLمر اwن بين الفلسطينيين وا�سرائيليين برعاي�ة أميركي�ة

لتوضع بي�د  -على ھشاشة وضعھا–على اية قضية أن ُتخرج من ايدي اLمم المتحدة 
 غب��ار علي��ه ب��أن الو&ي��ات المتح��دة عازم��ة عل��ى وھ��ذا مؤش��ر &. الو&ي��ات المتح��دة
اي ان الو&يات المتحدة تستغل اLمم المتحدة وتوظفھا طالم�ا ھ�ي . شطب حق العودة

  .204&زمة ل�ستخدام، وفي حا&ت معينة، تلغي دورھا تماماً 
  

، قبل�ت اميرك�ا طل�ب اس�رائيل 1991في دعوتھا للمشاركة في مؤتمر مدري�د للس�"م 
Lمم المتحدة من المشاركة في المؤتمر، سامحة بحضور رمزي لممثل ع�ن باستثناء ا

  .السكرتير العام الذي منع حتى من الحديث
  

قدمت سفيرة الو&يات المتحدة إلى اLمم المتحدة رسالة تلخ�ص ھ�دف  1994في آب 
الو&ي��ات المتح��دة م��ن الجمعي��ة العمومي��ة، وبش��كل خ��اص لح��ذف قض��ايا الع"ق��ات 

ربية، وخاصة القضية الفلسطينية، من اLجندة السياسية لdمم المتح�دة الع-ا�سرائيلية
ب��زعم ان المفاوض��ات الثنائي��ة ا�س��رائيلية الفلس��طينية ف��ي عملي��ة مدري��د اوس��لو ق��د 
جعل��ت م��ن ت��دخل اLم��م المتح��دة ام��راً ب��" معن��ى باس��تثناء المس��اعدات ا�قتص��ادية 

ايا ال"جئ���ين والمس���توطنات ل���ذا طالب���ت الو&ي���ات المتح���دة بش���طب قض���. والتنموي���ة
والحدود السيادية والقدس بان تحذف باعتبارھا ستناقش ما بين اLطراف المتفاوض�ة 
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لمجل��س اLم��ن ال��دولي  2002كم��ا رفض��ت الو&ي��ات المتح��دة الس��ماح ع��ام  . نفس��ھا
  . بادخال لجنة تقصي الحقائق في احداث جنين

  
ن بريطاني��ا ب��احت"ل الع��راق، وبج��وار فلس��طين، قام��ت الو&ي��ات المتح��دة مدعوم��ة م��

كق��وى "وبع��د اق��ل م��ن ش��ھرين، اعت��رف مجل��س اLم��ن ال��دولي بأمريك��ا وبريطاني��ا 
  !.في العراق بكل ما يترتب على ذلك من التزامات بموجب القانون الدولي" احت"ل

    
وبقدر م�ا اس�تثنت الو&ي�ات المتح�دة دور اLم�م المتح�دة، فق�د فعل�ت اLم�ر نفس�ه تج�اه 

ففي حين ان اوروبا دعيت لمؤتمر مدريد ا& انھا استثنيت عملي�اً، . Lوروبيا�تحاد ا
وحت���ى ف���ي اوس���لو ك���ان دور اوروب���ا المس���اھمة ف���ي التك���اليف ول���يس المش���اركة 

و& يختلف الدور الشكلي للرباعية الدولية حالياً ع�ن دور اLم�م المتح�دة . الدبلوماسية
فق�د ) 1993(أم�ا بع�د إتفاقي�ات أوس�لو . واوربا المھمشين عل�ى ي�د الو&ي�ات المتح�دة

فرض���ت الو&ي���ات المتح���دة تقس���يم عم���ل عل���ى مختل���ف بل���دان الع���الم تج���اه الس���لطة 
الفلس��طينية، فتول��ت ھ��ي ا�ش��راف اLمن��ي والسياس��ي، وترك��ت ل�تح��اد اLوروب��ي 
التمويل وتطوير القدرات الفنية، واليابان البنية التحتية، ولل�دول العربي�ة التطبي�ع م�ع 

ان الصھيوني وتوفير ام�وال للس�طة الفلس�طينية الت�ي ش�بعت فس�اداً، وقب�ل ھ�ؤ&ء الكي
  !ذلك بأدب جم

  
  خْلُق الصھيونية، قتال من أجلھا وتوظيفھا: النظام العالمي

  
ق��ررت الص��ھيونية مبك��راً أن تع��يش ب��دورھا وبع"قتھ��ا م��ع الق��وى الكب��رى، وحت��ى 

  .ة الكبرى إلى اLكبرالوظيفي ككيان مرتزق من الدول/ا�نتقال الخدمي 

ب��دأت الص��ھيونية السياس��ية با�رتب��اط ) 1914-1897(ل��ذا، فف��ي مراحلھ��ا اLول��ى 
وحينم�ا . بالسلطان العثماني وقيصر ألمانيا، طامع�ة ف�ي قبولھم�ا ب�الخطط الص�ھيونية

بدت الكفة راجحة لص�الح بريطاني�ا خ�"ل الح�رب اLول�ى تح�ول تركيزھ�ا إل�ى لن�دن 
ومن��ذ أن ب��دأ نج��م بريطاني��ا ف��ي . الح��اكم الجدي��د عل��ى فلس��طينLن بريطاني�ا ستص��بح 

اLفول خ"ل الحرب الثانية بدأ الكيان الص�ھيوني بتركي�ز ع"قت�ه بالو&ي�ات المتح�دة 
    .و& يزال

م���ن ناف���ل الق���ول الح���ديث ع���ن إقام���ة الكي���ان الص���ھيوني ف���ي فلس���طين خ���"ل فت���رة 
" انت�داباً "عمار البريط�اني كانت تسمية ا�ست. 1948—1917ا�ستعمار البريطاني 

على فلسطين مثاب�ة تزوي�ر مكش�وف لحقيق�ة انھ�ا احتل�ت ب�القوة وأن بريطاني�ا ابت�زت 
، وھ��و تموي��ه "205إنت��داب"عص��بة اLم��م لتحوي��ل ش��كلي م��ن اح��ت"ل اس��تعماري إل��ى 

لق�د رع�ت س�لطات ا�س�تعمار . لھدف بريطاينا النھائي وھو إقام�ة الكي�ان الص�ھيوني
ي��ان س��واء بتس��ھيل اس��تج"ب المس��توطنين اليھ��ود م��ن مختل��ف البريط��اني ھ��ذا الك

. وم�ا ك�ان لھ�ؤ&ء أن ي�دخلوا إليھ�ا ل�و& الحماي�ة ا�س�تعمارية. القوميات إلى فلسطين
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وف�ي ھ�ذا الس�ياق، & . كما لم يكن بوسعھم البق�اء فيھ�ا ل�و& تس�ھي"ت ھ�ذا ا�س�تعمار
    .زداٍع لتكرار دور النظام العالمي ممث"ً في دول المرك

تج��در ا�ش��ارة إل��ى أن مختل��ف موج��ات ا�س��تيطان حص��لت ف��ي أعق��اب م��ذابح ض��د 
  :اليھود، وھي مذابح تتسم ب

  إنھا من قبل اوروبيين أي لھا اسس مركزانية أوروبية؛ -أ
أنھ���ا م���ن قب���ل أنظم���ة راس���مالية، بمعن���ى أن اس���اس اض���طھاد اليھ���ود أوروب���ي  -ب

  .وراسمالي
  

إثر م�ذابح  82-1881بدأت  1903-1882ين  كانت موجة ا�ستيطان اLولى ما ب
ض���د اليھ���ود  ف���ي ش���رق أوروب���ا، ودع���م ھ���ذه الموج���ة الب���ارون روتش���يلد الفرنس���ي 

اق��اموا مس��توطنات ريفي��ة وقل��ة انتقل��ت إل��ى  15,000وبل��غ ع��ددھم قراب��ة . الجنس��ية
لك��ن . وھن��اك ع��دد ض��ئيل بي��نھم م��ن اليمني��ين عمل��وا ف��ي البن��اء والزراع��ة. البل��دات

  .إلى أماكن متعددة وھاجر قرابة  نصفھمل المشروع فش
  

، اي بع�د ظھ�ور الحرك�ة الص�ھيونية 1914-1904وحصلت الموجة الثانية ما ب�ين 
الف��اً لك��ن الص��عوبات أدت إل��ى رج��وع قراب��ة نص��فھم، وق��د ك��ان م��ن  40وض��مت 

دوافعھا اشتعال ال"سامية في روسيا القيصرية، وكان قسم منھم مت�أثراً با�ش�تراكية، 
  !نھا متراكبة على نزوع استيطانيإ& أ

  
اي ف�ي ظ�ل ا�ح�ت"ل البريط�اني  1923-1919أما الموجة الثالثة فحصلت ما ب�ين 

وھ��ذا يش�ير إل��ى . مس�توطن، غ��ادر م�نھم ع��دد قلي�ل 40000لفلس�طين، وجلب�ت ھ��ذه 
  . تبني بريطاني للمشروع الصھيوني بشكل عملي

  
أم�ا الموج�ة الرابع�ة فحص�لت م�ا . ألفاً  90ففي أعقاب ھذه الموجة وصل عدد اليھود 

وجلب���ت . ألف���اً  23000رج���ع م���نھم  82000، وجلب���ت معھ���ا 1929-1924ب���ين 
. 2061939-1929مستوطن حي�ث تم�ت م�ا ب�ين  174,000الموجة الخامسة معھا 

  .وھي تمت بالطبع في  فترة النازية وتواصل المذابح في شرق اوروبا
  

وھ�و مط�روح بش�كل (المس�توطنين،  ليس ھدفنا ھنا متابعة تط�ور ع�دد المس�تعمرين 
ولك�ن ھ�دفنا إل�ى تبي�ان أن الرعاي�ة ) ش�راء المس�تعمرين -اس�تج"ب–اوسع ف�ي ب�اب 

ا�ستعمارية البريطانية ل�ستيطان اليھودي ھي ما جعلت مشروع اغتصاب فلسطين 
 .ممكناً 

 
بالحماي��ة كاس��تعمار، وباس��تج"ب مس��تعمرين مس��توطنين م��ن مختل��ف بل��دان أوروب��ا 

الشرقية، حصل تقسيم عمل غير مباشر بين اوروبا الش�رقية والغربي�ة وب�ين وخاصة 
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فف��ي ح��ين قام��ت أوروب��ا الغربي��ة . الرأس��ماليات اLوروبي��ة لخل��ق الكي��ان الص��ھيوني
ممثل���ة با�س���تعمار البريط���اني ب���احت"ل فلس���طين وتس���ھيل ھج���رات المس���تعمرين 

ي���ان بالك���ادر البش���ري المس���توطنين اليھ���ود إليھ���ا، زودت اوروب���ا الش���رقية ھ���ذا الك
وف�ي ح�ين مارس�ت أوروب�ا "!. ا�ش�تراكية"اLساسي وباLسلحة عب�ر تشيكوس�لوفاكيا 

الشرقية الذبح ضد اليھود وتبتعھا &حقاً النازية في المانيا، وفرت لھم بريطانيا وط�ن 
ھذا ناھيك عن تزويد الكي�ان باLس�لحة والمس�اعدات المالي�ة بحي�ث ك�ان ع�ام . غيرھم
الكي�ان جيش�اً أكث�ر ع�دداً وأعل��ى تس�ليحاً م�ن ال�دول العربي�ة الس�بع الت��ي لھ�ذا  1948

  . زعمت منع ھذا الكيان من اغتصاب فلسطين
 

وفيم��ا يخ��ص تموي��ل الكي��ان الص��ھيوني، يكف��ي ان ن��ورد ھن��ا المس��اعدات اLميركي��ة 
واLلمانية المعلنة للكيان لنعرف ك�م كان�ت و& ت�زال معرك�ة الش�عب الفلس�طيني ض�د 

  .قاعدة ا�ستيطانية شاقةھذه ال
  
 31بل��غ مجم��ل م��ا قدمت��ه ألماني��ا إل��ى الحكوم��ة واLف��راد والمؤسس��ات ا�س��رائيلية " 

دو&راً للفرد الواحد، وھذا ما يجعل حصة الف�رد الواح�د م�ن  5345بليون دو&ر أو 
دو&ر، حي����ث بلغ����ت قيم����ة  20,000مجم����وع المس����اعدات اLميركي����ة واLلماني����ة 

  . 207دو&راً  134,800,000,000ية المساعدات اLميرك
  

لك��ن دول المرك��ز ا�مبري��الي ل��م تكت��ف بتس��ليح الكي��ان الص��ھيوني وتمويل��ه وتس��ھيل 
وص���ول المس���توطنين إل���ى فلس���طين، ب���ل حارب���ت نياب���ة ع���ن ھ���ذا الكي���ان بواس���طة 

 : متطوعين من مواطنيھا
ألف�اً  60قام اميركيون وكنديون بتھريب )  1948-1945بين ( فبعد الحرب الثانية"

ك�ان ذل�ك بع�د زي�ارة . من اليھود بالسفن إلى فلسطين التي منھا عش�رة س�فن أميركي�ة
قام بھا بن غوري�ون Lميرك�ا، لك�ن ط�واقم ھ�ذه الس�فن عمل�ت &حق�اً ف�ي ق�وة ماخ�ال، 
وھو ا�سم الذي أُطلق على اليھود وغي�ر اليھ�ود ال�ذين تطوع�وا م�ن الخ�ارج للخدم�ة 

أنھ�م تل�ك المجموع�ة الت�ي اس�تجابت . والق�وة الجوي�ة في الجيش ا�سرائيلي والبحرية
لدعوة الخدمة في القوات المسلحة الفعلي�ة الت�ي أس�ميت ماخ�ال، وھ�و ا�س�م المرك�ب 

 ".208أي متطوعون من خارج إسرائيل -متندافي شوتز wرتص"للتسمية العبرية 
 

ات  مس�توطنين وھذا يثير تساؤ&ً، لماذا يتطوع ھؤ&ء المرتزقة الَقَتلة للخدم�ة م�ع ق�و
ھ��ل ذل��ك جھ��"ً بالحق��ائق أم تعبئ��ة فكري��ة وثقافي��ة وتربوي��ة  ?يحتل��ون ارض غي��رھم

  عنصرية ومركزانية أوروبية؟
  
من اLميركيين الكنديين الذين خدموا ف�ي مختل�ف ف�روع   1,000ھناك ما مجموعه "

متط�وعين م�ن وراء البح�ار م�ن  3,500القوات ا�سرائيلية المسلحة، منضمين إل�ى 
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. إن قراب��ة نص��ف اLمي��ركيين والكن��ديين ق��د خ��دموا ف��ي الق��وات الجوي��ة. دول��ة 29
. بالطبع، لم تكن ھناك قوة جوية تذكر لمختلف الدول العربية، فما بال�ك بالفلس�طينيين

ا�س�تعمار البريط�اني بنظ�رھم، أن يقيم�وا " م�ا اس�موه"كيف يمكن لمستوطنين تحت 
  "! 209لةقواعد جوية ويمتلكوا طائرات قاذفة مقات

  
ُيعيد التاريخ نفسه مرة كماساة وأخرى كملھاة، فقد بلغ ع�دد ال�دول الت�ي ش�اركت ف�ي 

  !.إحدى وث"ثين دولة من بينھا أنظمة عربية  1991العدوان على العراق عام 
 
" أنجلو ساكس�زم"أو –إن معظم المتطوعين الغربيين كانوا من الناطقين با�نجليزية "

فق�د ك�انوا ت�واZقين لوض�ع خب�راتھم الحربي�ة  -�س�رائيليونحسب التسمية التي نحتھ�ا ا
وقد وف�ر . عن الدولة اليھودية" الدفاع"في الحرب العالمية الثانية عملياً للمساعدة في 

ھؤ&ء خبراء متطوعين في القوات الجوية حيث شكل ھؤ&ء مركز او نواة الطيارين 
قاتل���ة والقاذف���ة ف���ي طي���ران اص���حاب التجرب���ة القتالي���ة القاس���ية Lول���ى اLجنح���ة الم

وإضافة إلى ذلك، فإن الطي�ارين م�ن اميرك�ا الش�مالية، الط�واقم اLرض�ية ... إسرائيل
واLس�لحة " ميسيرش�ميتس"والجوية ھي التي أنشأت قوة النق�ل الج�وي الت�ي نقل�ت ال 
ورغ��م انھ��ا اث��ارت س��خط . م��ن مط��ار ق��رب ب��راغ إل��ى قاع��دة ت��ل ن��وف ف��ي إس��رائيل

في قوات الجو ا�سرائيلية، آنذاك، فإن اللغة العملي�ة لق�وات الج�و بعض الرتب العليا 
& بد ان نعرف ونتذكر انه ....ا�سرائيلية خ"ل الحرب، كانت بالضرورة ا�نجليزية

المتطوع��ون م��ن خ��ارج  –ميخ��الينكس  3600ف��إن قراب��ة  1948و  1947م��ا ب��ين 
رائيل، لنس��تخدم إس��رائيل، لنس��تخدم المص��طلح العب��ري والمتط��وعين م��ن خ��ارج إس��

ق��د ت��دفقوا إل��ى إس��رائيل وق��اتلوا ببراع��ة بداي��ة م��ع البالم��اخ   -الترجم��ة ا�نجليزي��ة
& . ف�ي ج�يش ال�دفاع ا�س�رائيلي – 1948والھجناة، وبعدإع"ن دولة إس�رائيل ع�ام 

يعرف بالضبط عدد المتطوعين من كل دولة على حدة، ولكن تشير أفضل التقديرات 
من جن�وب إفريقي�ا،  800من كندا، و 250 ات المتحدة، و من الو&ي 1000إلى أن 

م��ن أميرك��ا ال"تيني��ة،  250م��ن ش��مال إفريقي��ا، و  250م��ن بريطاني��ا، و  600و 
وھن�اك عل�ى اLغل�ب ال�بعض م�ن اس�تراليا . وھناك فرق�اً أخ�رى  م�ن فرنس�ا وبلجيك�ا

جميع��اً  وق��د أطل��ق عل��ى ھ��ؤ&ء. وم��ن الكنغ��و البلجيكي��ة، وروديس��يا، وفنلن��دا وروس��يا
دولة ل�دعم  37متطوعين، اليھود منھم وغير اليھود، الرجال والنساء، حيث اتوا من 

  ". 210الدولة اليھودية الجديدة في ساعة الحاجة العظمى إليھم 
 

من ال"فت أن اكثري�ة ھ�ؤ&ء المرتزق�ة ھ�م م�ن بل�دان المس�توطنات البيض�اء، ناھي�ك 
إفريقي�ا، فھ�م  أما من يسمون م�ن ش�مالعن أنھم جميعاً من اLوروبيين واLميركيين، 

بالطبع م�ن المس�توطنين الفرنس�ين ف�ي الجزائ�ر، او م�ن اليھ�ود ھن�اك إب�ان ا�ح�ت"ل 
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إذا كان ھذا التطوع العدواني مقبو&ً من النظام الع�المي، ب�ل محف�وزاً من�ه، . الفرنسي
  فلماذا يتم شن حرب على المتطوعين العرب إلى العراق اليوم؟

. ام الكيان الصھيوني بالدور المنتظ�ر من�ه لص�الح مرك�ز النظ�ام الع�الميوبالمقابل، ق
بع�ض دول الع�الم الثال�ث، حي�ث عم�ل  فق�د عم�ل كثي�ر م�ن ا�س�رائيليين مرتزف�ة ف�ي

كطي�ارين ومظلي�ين، وبعض�ھم يعم�ل ف�ي  أكثر من ألف�ي جن�دي إس�رائيلي ف�ي أفريقي�ا
ف�ي كوري�ا ع�ام  وحينما اش�تعلت الح�رب .شركات أمن خاصة مثل شركة ليفدان

كم�ا دعم�ت . .211، انحازت إس�رائيل بوض�وح لص�الح الو&ي�ات المتح�دة1950
إسرائيل اسوأ اLنظمة الفاشية في الع�الم، كنظ�ام بوت�ا العنص�ري ف�ي جن�وب افريقي�ا، 
ونظ��ام موبوت��و ف��ي زائي��ر، وذل��ك بال��دعم والت��دريب العس��كريين، وف��رق الم��وت ف��ي 

ان ومنظم��ة يونيت��ا ف��ي افريقي��ا الجنوبي��ة، س��لفادور، وح��زب الكتائ��ب الفاش��ي ف��ي لبن��
وتدعم القوات الفاشية شبه النظامي�ة ف�ي كولومبي�ا، وھ�ي ف�ي ك�ل ھ�ذا تنف�ذ م�ا تطلب�ه 

   .212 منھا الو&يات المتحدة 

يرى قادة الكيان حج�م وأھمي�ة ال�دور ال�ذي يؤدون�ه للمرك�ز، فق�د عب�ر ع�ن ذل�ك ق�ادة 
  التخط�يط ا�س�رائيلي وزي�ر يق�ول يعق�وب ميري�دور. إسرائيليون بصراحة ووضوح

عشر حام"ت للط�ائرات يكل�ف  إن بديل إقامة إسرائيل للو&يات المتحدة ھو: اLسبق
تش��غيلھا وتكلف��ة الجن��ود والح��رج  بناؤھ��ا خمس��ين بلي��ون دو&ر، وذل��ك ب��الطبع ع��دا

 كما أن الكيان مجٍز من الناحية ا&قتصادية، ."السياسي الذي يسببه وجود ھذه القوات
 ھل تمت أي عملية استعمارية أخ�رى غي�ر إس�رائيل تح�ت ظ�روف"وايزمان  فيقول

كبي��ر،  أن تج��د الحكوم��ة البريطاني��ة أمامھ��ا منظم��ة لھ��ا دخ��ل: مواتي��ة أكث��ر م��ن ھ��ذه
   .ولديھا استعدادھا بأن تقوم بجزء من مسؤوليتھا التي تكلف الكثير

ين بلي�ون دو&ر كان�ت أميرك�ا ت�دفع ث"ث� إذا" 1985وكتبت مجلة ا�يكونومست عام 
المخف��ر اLم��امي والقاع��دة المس��تقبلية  ك��ل ع��ام لحل��ف اLطلس��ي ف��إن إس��رائيل وھ��ي

فھي عقد نفع�ي " والغرب من أي خيار آخر تستحق خدمة رخيصة أقل تكلفة Lميركا
الص�ھيونية العالمي�ة & ي�زال ناف�ذا و& ي�زال عائ�ده  ب�ين الحض�ارة الغربي�ة والمنظم�ة

عل�ى أن الكي�ان الص�ھيوني ھ�و اس�تثمار اس�تراتيجي للنظ�ام لع�ل ھ�ذا تأكي�د  ".مجزي�ا
العالمي في المنطقة، فھو وإن ب�دا غي�ر م�ربح ف�ي مرحل�ة م�ا، ف�إن ال�ربح م�ن ورائ�ه 
عال جداً طالما يساھم في الحفاظ على ھيمنة المركز عل�ى ال�وطن العرب�ي، كث�روات 

طية إل��ى يھ��دف مش��روع ا�ن��دماج المھ��يمن، أو مش��روع الش��رق أوس��. ال��خ...وس��وق
  ".إسبارطة ووادي السليكون معاً "جعل الكيان مربح اقتصادياً ومھيمن عسكرياً، اي 
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م���ن % 25إن الكي���ان الص���ھيوني ھ���و الدول���ة الوحي���دة الت���ي يس���مح لھ���ا بص���رف 
المساعدات اLميركية العسكرية لھا في تطوير صناعاتھا الحربية، بدل ش�راء اس�لحة 

، 1967قي��ام الكي��ان الص��ھيوني بع��دوان  وعش��ية. اميركي��ة بكام��ل مبل��غ المس��اعدة
ق��وات م��ارينز إل��ى البح��ر المتوس��ط  1967أي��ار  25ارس��لت الو&ي��ات المتح��دة ي��وم 

ورد ف�ي  1967وبعد عشرة ايام فق�ط م�ن ح�رب . لتساعد اسرائيل في حال احتاجتھا
ربما كان ما قامت به إس�رائيل لص�الح الو&ي�ات : " مذكرة ل�دارة اLميركية  ما يلي

تحدة في الشرق اLوسط اكثر فيما يخص المال والجھد من اي ممن يسمون حلف�اء الم
  . وأصدقاء في أي مكان آخر في العالم، منذ نھاية الحرب العالمية الثانية

 
ب�ين الو&ي�ات المتح�دة وإس�رائيل يس�تند  أعلن عن قيام حلف دفاعي 1996وفي عام 

موق�ع جغراف�ي : رائيل، وھ�يتوفرھ�ا إس� إل�ى مجموع�ة م�ن الخ�دمات الت�ي يمك�ن أن
تحتي��ة م��ن ا&تص��ا&ت والمواص��"ت،  مث��الي &نط��"ق الق��وات اLميركي��ة وبن��ى

وا&س��تخبارات وق��درة دفاعي��ة تحم��ي الت��دخل  وخب��رات حي��ة ف��ي البح��ث والتط��وير
  .اLميركي

  
  إلى رايس من شومبيتر

  
، ولع�ل الحرب ھي جوھر النظام الرأسمالي منذ بدء ا�ستعمار وص�و& إل�ى العولم�ة

�ز ھ�ذا المفھ�وم ف�ي الراس�مالية ھ�و جوزي�ف ش�ومبيتر Zعب�رعن دينامي�ك . أكثر من رك
النظ��ام الرأس��مالي وخاص��ة فيم��ا يتعل��ق بالتكنولوجي��ا المتقدم��ة والس��لطة المحلي��ة،  ب 

، بمعنى ان البنى القديمة لdعم�ال تت�دمر عل�ى ي�د التط�ور وتطبي�ق "التدمير الخ"ق"
تخي�ل مؤي�دو .  رغم انھا مؤقت�ة" احتكارية جديدة"ا عن تكنولوجيات جديدة، في بحثھ

شومبيتر أن نبوئت�ه ق�د تحقق�ت با�قتص�اد الجدي�د اي بع�د نص�ف ق�رن، حي�ث تمكن�ت 
) تكنولوجي�ا المعلوم�ات(القفزات التكنولوجية الكمبيوترية وا�لكتروني�ة وا�تص�ا&ت 

كنولوجي�ا المتقدم�ة فالش�ركات الجدي�دة للت. من تثوير بنى اLعم�ال عل�ى ص�عيد الع�الم
وأدت المنافس�ة إل�ى تق�ويض التواط�ؤ الق�ائم " ا�قتصاد الق�ديم"برزت لتتحدى عمالقة 

ففقدت الحكوم�ات س�ريعا مس�توياتھا  اLمري�ة متبني�ة  للتق�دم التكنول�وجي وللمس�تھلك 
لكن حقيق�ة اLم�ر كان�ت مختلف�ة عل�ى المس�توى ا�جتم�اعي الطبق�ي . ذي القوة الھائلة

ة، فم���ا زال���ت الش���ركة الكب���رى متحكم���ة، ومھمين���ة، ب���ل تمخ���ض م���ع وبني���ة الش���رك
ا�قتص��اد الجدي��د تك��وين ش��بكة ش��ركاتية عالمي��ة أوس��ع وأكث��ر تواص��" وتماس��كاً وت��م 

القط�اع الع�ام ال�دو&ني "تسخير الدولة لحماية ذلك والحرب من أجله، وھو ما نس�مية 
جي�ا والعل�م، فھ�و خالقھ�ا، وبم�ا لقد تحكم ا�نسان باwلة والتكنولو". الراسمالي المعولم

وھن��ا الجان��ب ال��ذي تحق��ق م��ن . انن��ا ف��ي حقب��ة الرأس��مالية، فق��د جع��ل منھ��ا ش��ياطيناً 
-neoأطروح��ة ش��ومبيتر، حي��ث تول��دت ف��ي الو&ي��ات المتح��دة المحافظي��ة الجدي��دة 

conservatism  بص��يغة " والت��دمير الخ�"ق"الت�ي اس�تخدمت ش��يطان التكنولوجي�ا
ليزا راي��س إل��ى ال��وطن العرب��ي لتخلي��د نھ��ب ثروات��ه واحتك��ار جدي��دة حملتھ��ا كون��دا
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باي ثم�ن بم�ا يل�زم ذل�ك م�ن ت�دمير وتفكي�ك البن�ى السياس�ية رافع�ة سياس�ة  213اسواقه
لذا، & غرابة في وجود تل�ك ". تذرير المحيط/إلى تركيز المركز وتفكيك" تسد-فرق"

ة وتل�ك الت�ي ف�ي الكي�ان الع"قة الحميمة بين المحافظي�ة الجدي�دة ف�ي الو&ي�ات المتح�د
  !الصھيوني

  
فالكيان الصھيوني بجوھره الراسمالي المتمفص�ل م�ع رأس�مالية المرك�ز ا�مبري�الي، 

و& غراب�ة ان . ثم المع�ولم، وبوج�وده ا�س�تيطاني، ھ�و ع�دائي بالبني�ة والوظيف�ة مع�اً 
ف��ي ذھ��ن ب��ن غوري��ون والض��باط اwخ��رين ليس��ت إس��رائيل قلق��ة & : " يكت��ب ش��اريت

وم�ا يحص�ل . وقض�ية الس�"م ليس�ت موج�ودة. المستوى ال�دولي و& ا�قتص�اديعلى 
فف��ي نظ��رھم، يج��ب ان تنظ��ر الدول��ة إل��ى . ف��ي المنطق��ة والع��الم ليس��ت ذات ع"ق��ة

الحرب باعتبارھا المبدأ، وربما الوس�يلة الوحي�دة لزي�ادة الرف�اه ول�بق�اء عل�ى الت�وتر 
فھن ال"ئي يساعدننا عل�ى الحف�اظ ...ياةإن عمليات ا�نتقام ھي إكسير الح... المعنوي

فب��دونھا ل��ن تك��ون ل��دينا أم��ة محارب��ة، ونح��ن ب��دون . عل��ى الت��وتر الم��دني والعس��كري
لھ�ذا الس�بب بوس�عنا  تلفي�ق  المخ�اطر، وف�ي الحقيق�ة ... نظام حرب�ي & ب�د أن نض�يع

  اعطن��ا حرب��ا م��ع البل��دان العربي��ة وعن��دھا ف��إن كاف��ة مش��اكلنا  .فإنن��ا ملزم��ون ب��ذلك
قال بن غوريون ذات مرة، علينا ان نتجه إل�ى عرب�ي ونعطي�ه ملي�ون لي�رة ...ستنتھي

  ".214ليشن علينا حرباً 
  

فحس��ب . عل��ى مص��ر مث��ا&ً عل��ى تلفي��ق المخ��اطر ھ��ذا 1956وق��د يك��ون ع��دوان 
215تقري��ر

US News and World Report  ف��إن فرنس��ا وبريطاني��ا ش��نتا ،
. لى النفط وإسقاط نظام عبد الناص�رمن اجل قناة السويس والحفاظ ع 1956عدوان 

إذا ل��م يك��ن اLم��ر م��ن أج��ل عملي��ة :" ولك��ن ش��معون بي��رس ق��دم &حق��اً رواي��ة اخ��رى
السويس، فقد كان الخطر ھو ان بريطانيا وفرنسا ستغادران الش�رق اLوس�ط قب�ل ان 
يتنبه اLميركيون إلى ھذه المسألة، وبھذا يسمحون للروس بالتغلغل وتش�كيل المنطق�ة 

فبع��د عملي��ة الس��ويس اص��بح اLميركي��ون ملت��زمين . زل ع��ن الو&ي��ات المتح��دةبمع��
إن ھذا ا�لتزام ھو الذي شّكل موقف الو&يات المتحدة م�ن ح�رب . بالتوازن ا�قليمي

وبمعزل عن مدى صحة حديث بي�رس، وھ�و م�ن مص�ممي تل�ك ". 216...اLيام الستة
ميل يج�رھم إل�ى المنطق�ة، فھ�م الحرب، بمعنى أن اLميركيين لم يكونوا بحاجة إلى ع

إذا م�ا اقت�رب الس�وفييت منھ�ا،  1951كانوا ُيعدون لضرب آبار النفط ب�النووي من�ذ 
مجتمع��ة ھ��ي " ال��دول الكب��رى"ف��إن ھ��ذا يؤك��د ال��دور ال��وظيفي للكي��ان وقناعت��ه ب��أن 

وم��ن ھن��ا . ش��ريان حيات��ه، وإذا ل��م تك��ن مجتمع��ة فبعض��ھا، ولك��ن اLق��وى عل��ى اLق��ل
حينم�ا أص�بح واض�حاً �س�رائيل : " ببقاء ھذه القوى في المنطق�ة، ل�ذلك اھتمام الكيان

بأن بريطانيا  تنوي إخ"ء قناة الس�ويس ب�ذلت حكوم�ة إس�رائيل جھ�وداً مض�نية لثن�ي 
وفي خطوة إثارة محسوبة بدقة، أرس�ل ا�س�رائيليون س�فينة ترف�ع العل�م . البريطانيين
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أن & يمكن ا�عتماد على مص�ر "ُتعلن ا�سرائيلي إلى القناة واستغلت احتجازھا كي 
وف���ي الحقيق���ة، فإن���ه خ���"ل إدارة ". بت���أمين حري���ة الم"ح���ة ف���ي القن���اة لك���ل اLم���م
ولم  تكن مص�ر مس�تعدة لم�نح ح�ق . البريطانيين للقناة، لم تدخلھا اية سفينة إسرائيلية

ل كان�ت وLن إس�رائي. مرور للسفن ا�سرائيلية قبل تسوية المشكلة الفلسطينية برمتھا
تدرك بأن فرنسا متورطة في حرب الجزائ�ر، وبأنھ�ا معني�ة بھزيم�ة الق�وى المض�ادة 
ل�مبريالية في المنطقة، وخاص�ة إس�قاط جم�ال عب�د الناص�ر، ال�ذي ك�ان يح�رك ھ�ذه 
الق��وى، ب��دأت اس��رائيل ب��إغراء فرنس��ا بالمش��اركة ف��ي ض��ربة مش��تركة ض��د مص��ر، 

. وحينم�ا توج�ه ناص�ر إل�ى  ھ�ـ. 217ركةوحينما تمت الصفقة أُغريت بريطانيا بالمشا
: بايرود س�فير اميرك�ا ف�ي مص�ر لش�راء الس�"ح، رد اLخي�ر ب�الجواب المك�رر دوم�اً 

  ". 218حينما تنضم إلى حلف بغداد"
 

،  اتض��ح ان حكوم��ة 1973فقبي��ل ح��رب . "لك��ن للعمي��ل ح��دوده الت��ي يعينھ��ا الس��يد
، فش�ركاء 1973ة عام نيسكون كانت على علم بھا، من خ"ل الملك فيصل  منذ بداي

ارامك��و ك��انوا قلق��ين مم��ا ق��د ت��تمخض عن��ه ھ��ذه الح��رب ول��ذا س��ربوا المعلوم��ات إل��ى 
  . 219واشنطن

  
يؤكد ھذا على وجھة النظر التي حاججت بأن الو&ي�ات المتح�دة ُتمس�ك بلج�ام الكي�ان 

. الصھيوني، وأحياناً تحاول تلقينه درساً كي & يتھيأ له أن بوسعه العمل بمعزل عنھا
  . لذا رغبت اميركا في أن ُيلقن الكيان درساً، لكن أن & ينتھي بالطبع

  
أن الحكومة ا�سرائيلية راغبة في الذھاب إلى م�ؤتمر الس�"م  1975حينما بدا عام "

ف���ي جني���ف، ھ���دد ال���رئيس اLمرك���ي ف���ورد ب���أن أميرك���ا س���وف تس���حب مس���اعداتھا 
أن س�"ما مقب�و& ف�ي  وق�د أك�د كيس�نجر بوض�وح). 1975تموز  3نيويورك تايمز (

الش��رق اLوس��ط & يعتم��د كثي��را عل��ى  اLط��راف المتحارب��ة وإنم��ا او& عل��ى موافق��ة 
  ".القوى العظمى ومجا&ت نفوذھا الھامة

  
أما مفاقمة الدور الوظيفي للكيان الصھيوني، وھ�ذه الم�رة ب�ثمن ب�اھظ ل�م يعت�د علي�ه، 

ق���وات ا�ح���ت"ل  فق���د أدرك���ت. والع���دوان عل���ى لبن���ان 2006فكان���ت ح���رب ع���ام 
الص��ھيوني من��ذ اLس��بوع اLول للح��رب أنھ��ا غي��ر ق��ادرة عل��ى تحقي��ق انتص��ار عل��ى 
مقاتلي حزب _، ففض�لت التوق�ف وال�زعم أنھ�ا قام�ت بض�ربة مح�دودة حفاظ�اً عل�ى 

إ& أن ا�دارة اLميركية ارغمت القوات الصھيونية على مواص�لة . معنويات جنودھا
وعلي��ه، أبان��ت ھ��ذه الح��رب . انتھ��ت بھزيم��ة واض��حة يوم��اً إل��ى أن 32الح��رب لم��دة 
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محدودية القرار الص�ھيوني ف�ي ع"قت�ه م�ع الس�يد ا�مبري�الي، وأن�ه حينم�ا تتع�ارض 
  .مصالح السيد والعبد، يكون العبد ھو الضحية

 
  دور وظيفي للنظام العالمي والصھيونية: ا+نظمة العربية

  
م��ن اLعل��ى إل��ى اLس��فل، وھ��ي  تقتض��ي مراتبي��ة النظ��ام الع��المي ع"ق��ات وظيفي��ة

ع"قات تقوم على المصالح والدور، ومراتبية يفرضھا مركز النظام العالمي على ما 
��ب المش��اريع  Zدون��ه لتقبل��ه س��واء بتش��ارك المص��لحة أو بال��دور أو ب��الفرض، مم��ا ُيغي
الخاص��ة بتل��ك البن��ى ب��درجات، وھ��و م��ا ق��د يفس��ر الغي��اب الح��الي لتح��ول المجموع��ة 

أم��ا ف��ي ال��وطن العرب��ي، فق��د وص��ل الوض��ع بالدول��ة . إل��ى قطبي��ة جدي��دةاLوروبي��ة 
القطري���ة لتك���ون ع���دواً للمش���روع النھض���وي العرب���ي منح���ازة لص���الح المش���روع 

  . ا�مبريالي الصھيوني في الوطن نفسه
الش�عبية الت�ي " الديمقراطي�ة"أصبح غياب الدولة في اي قطر عرب�ي مثاب�ة حال�ة م�ن 

ي��ة ك��ي ت��دافع ع��ن المش��روع ال��وطني والطبق��ي والق��ومي تت��يح الفرص��ة للق��وى الثور
ملحق�ة الھزيم��ة بالع�دو كنق��يض ل�دور الدول��ة الكمبرادوري�ة ف��ي اس�تقبال الھ��زائم لھ��ذا 

وھ�و م�ا . ھذا ما أكدته تجرب�ة ح�زب _ ف�ي لبن�ان ف�ي العق�دين الماض�يين. المشروع
ل��ة ف��ي ال��وطن يؤك��د واقع��ة أخ��رى مفادھ��ا أن ھيمن��ة مرك��ز النظ��ام الع��المي عل��ى الدو

العرب��ي يفت��رض المقاوم��ة الش��عبية ل�ثن��ين Lن الدول��ة & تمث��ل الش��عب ب��اي ح��ال،  
  . ، طبقة الكمبرادور ھي احت"ل داخلي"فالدولة عدو اLمة"

  
قديم��ه (بن��اء عل��ى ال��دور ال��وظيفي لdنظم��ة العربي��ة ف��ي ع"قتھ��ا بالنظ��ام الع��المي 

ي ساھمت و& ت�زال ف�ي إقام�ة وتقوي�ة انتھت إلى أحد أطراف ھذا النظام الت) وجديده
وفي الحقيقة، فإن توليد الكيان الص�ھيوني ف�ي دوائ�ر . والتطبيع مع الكيان الصھيوني

ا�مبريالية البريطانية قد ترافق مع تفكي�ك ال�وطن العرب�ي وتولي�د القطري�ات العربي�ة 
وھن�ا يتوج�ب الت�ذكير . 1917، ووع�د بلف�ور 1916بيك�و -في كل من اتفاق سايكس

ب��أن المرك��ز الراس��مالي الغرب��ي ال��ذي تكف��ل بحماي��ة الكي��ان الص��ھيوني م��ن الش��عب 
العربي، تكفل كذلك بإبقاء التجزئة العربية عبر حماية الطبقة الحاكمة في كل قطري�ة 

. عل��ى ح��دة، وبالت��الي فھ��ذا النظ��ام ع��دو مباش��ر وعلن��ي للمش��روع النھض��وي العرب��ي
ين الكيان الص�ھيوني والقطري�ات العربي�ة بكلمة أخرى، فإن الحبل ال́سري متواصل ب

وھ��ذا م��ا اتض��ح ف��ي وق��وف انظم��ة عربي��ة لص��الح . عب��ر تثبي��ت مش��ترك ك��ل لzخ��ر
  .2006عدوان الكيان الصھيوني على لبنان عام 

  
ليس ھدف ھذا الجزء من البحث الحديث م�ن م�ؤامرات واتفاق�ات س�رية، ب�ل الت�دليل 

وق�ائع ال�دور الرس�مي العرب�ي ف�ي  على ال�دور ال�وظيفي لdنظم�ة العربي�ة عب�ربعض
ق�د يش�كك ال�بعض . بناء الكيان الصھيوني مما يؤكد تخ�ارج الطبق�ات الحاكم�ة مبك�راً 

ف��ي اتف��اق م��ا ب��ين ھ��ذا النظ��ام العرب��ي أو ذاك، ولك��ن & أح��د يش��كك ف��ي إص��رار ك��ل 
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قطري��ة عربي��ة عل��ى تف��ادي مش��روع الوح��دة العربي��ة، الت��ي تش��كل حج��ر الزاوي��ة ف��ي 
  . الصھيوني والنظام العالمي في المنطقة ھزيمة الكيان

  
وھو اLم�ر ال�ذي أكدت�ه . & جدال بأن الكيان الصھيوني أقيم في الوطن العربي بالقوة

ف�ي مقالت�ه . قيادات الحركة الصھيونية مراراً وتكراراً من جابوتنسكي وحتى نتني�اھو
ي ال�دفاع يج�ب أن يج�ر: "كتب جابوتنسكي 1923الشھيرة عن الستار الحديدي عام 

&حقاً كتب ". عن حدود ا�ستيطان اليھودي في اLرض دوماً بالقوة العسكرية وحدھا
دان مريدور، الوزير في حكومة نتنياھو الس�ابقة، ان م�ا كتب�ه جابوتنس�كي ض�روري 

اعتقد جابوتنسكي ان الھدف اLول ھ�و بن�اء قوتن�ا . للدفاع عن ھذا المشروع المدھش
قوة العرب على ا�جھاز علين�ا وال�تخلص من�ا، وعن�دما & وعندھا فقط، عندما تتحلل 

يك��ون ل��ديھم اي خي��ار س��وى القب��ول بوجودن��ا، وتظھ��ر جماع��ات معتدل��ة م��ن ب��ين 
عندھا نبني . ظھرانيھم يمكننا التفاوض معھا، عندھا فقط يمكن أن يكون ھناك س"ماً 

كرية وحس�ب، ليس�ت قوتن�ا العس�... وفي الحقيقة ھذا م�ا حص�ل. قوتنا ويفقدون قوتھم
وإنما قوتنا ا�قتصادية وقوتنا ا�ستعمارية والسياس�ية ھ�ي الت�ي قادتن�ا عب�ر الس�نوات 

  ". 220الخمس والعشرين الماضية حيث اعترفت بنا دولة عربية بعد اLخرى
  

وبعيداً عن حقيقة أن ھذا الكيان & يعيش إ& على أسنة الرماح، وبأن قوت�ه العس�كرية 
س�تا ذاتيت�ين إ& بدرج�ة تكميلي�ة، ف�إن اخ�ت"ل الموق�ف الرس�مي وا�قتصادية تحديداً لي

العربي لم يب�دأ ب�اعتراف ھ�ذا النظ�ام أو ذاك بالكي�ان الص�ھيوني، ب�ل ب�دأ ب�ا�عتراف 
الس��ري بھ��ذا الكي��ان من��ذ الس��ماح بت��دفق مئ��ات آ&ف اليھ��ود الع��رب إل��ى ھ��ذا /الفعل��ي
انظر الب�اب  -وطن العربيمن ال" طردوا"رغم مزاعم الصھيونية بأن ھؤ&ء (الكيان 
ليست الدبلوماسية ھي أول ما يحتاجه كيان استيطاني وعدو لكل م�ن حول�ه، ). التالي

بل القوة البشرية باعتبارھا آلة الحرب قبل اLسلحة من جھة، وقوة العمل للراس�مالية 
  .اليھودية من جھة ثانية

  
 )1995-1948(ألھجرات إلى إسرائيل حسب البلد 

 

Immigration to Israel By Country (1948-1995) 

U.S.S.R. and C.I.S.   813,708 
Morocco, Algeria and Tunisia  345,753 

Romania     273,957 
Poland     171,753 

Iraq      130,302 
Iran      76,000 
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United States    71,480 
Turkey     61,374 
Yemen     51,158 

Ethiopia     48,624 
Argentina     43,990 

Bulgaria     42,703 
Egypt and Sudan    37,548 

Libya      35,865 
France     31,172 

Hungary     30,316 
India      26,759 

United Kingdom    26,236 
Czechoslovakia    23,984 

Germany     17,912 
South Africa     16,277 

Yugoslavia     10,141 
Syria      10,078 

Source: Jerusalem Report 

  
كما ھو باٍد، ف�إن ھ�ذه اLع�داد م�ن اليھ�ود الع�رب ت�دفقت إل�ى الكي�ان الص�ھيوني بع�د 
اغتصاب فلسطين، وبعد عقد سلسلة اتفاقات ھدنة مع دول الط�وق العربي�ة، وبع�د أن 

) ا�شكناز(ة استقرار نسبي واصبح المستوطنون اليھود البيض أصبح الكيان في حال
بحاجة إلى قوة عمل وضيعة عرقياً وطبقي�اً بنظ�رھم، فك�ان ت�دفق اليھ�ود الع�رب إل�ى 

 . الكيان
  

تجدر ا�شارة إلى أن تزايد تدفق المستوطنين إلى الكيان الص�ھيوني متناس�ب طردي�اً 
م الع��المي، وتحدي��داً اقترابھ��ا م��ن م��ع انخ��راط الدول��ة مص��در ا�س��تيطان ف��ي النظ��ا

) مراكش(يوضح ھذا مثالي العراق وا�تحاد السوفييتي والمغرب . المركز اLميركي
  .بالطبع

  
بع��ض الحكوم��ات العربي��ة وف��رت غط��اء قانوني��اً لت��دفق اليھ��ود الع��رب إل��ى الكي��ان 

 1950آذار  4فقد سنت حكومة توفي�ق الس�ويدي ف�ي الع�راق قانون�اً ف�ي . الصھيوني
وبموجب ھذا الق�انون ت�م تس�ھيل . يجيز Lي مواطن عراقي يريد ترك الب"د أن يفعل

، ف��ي ح��ين أنتھ��ت الظ��اھرة بوص��ول الق��وى القومي��ة 221تھجي��ر اليھ��ود إل��ى فلس��طين
  . واليسارية إلى السلطة

                                                
 



 142

  
أما النظام الملك�ي المطل�ق ف�ي المغ�رب، فس�مح باس�تمرار ت�دفق اليھ�ود إل�ى فلس�طين 

فر المتب��ادل م��ع الكي��ان الص��ھيوني، ولع��ب دوراً و& ي��زال ف��ي المحتل��ة وك��ذلك بالس��
  . تطبيع الع"قات العربية مع ھذا الكيان

  
شوراكي وھ�و مستش�ار س�ابق ل ب�ن غوري�ون، ك�ان . إن د: " كتبت جروزالم بوست

وق�ال ش�وراكي . قد زار المغرب في الشھر الماضي بدعوة م�ن المل�ك الحس�ن الث�اني
اصل جزائري ان الملك الحسن يأمل بأن يتم تح�الف ب�ين  وھو إسرائيلي الجنسية من

اليھ���ود والع���الم العرب���ي بع���د عش���ر س���نوات م���ن توقي���ع اتف���اق س���"م ف���ي الش���رق 
  ". 222اLوسط

  
 1977صرح اLمي�ر فھ�د ال�ذي ص�ار ملك�اً ف�ي الس�عودية،  ف�ي ش�ھر اي�ار م�ن ع�ام 

  ".223إن على إسرائيل أن تطمئن بأننا & نعترض على وجودھا: "بقوله
  

أما في حقبة التسوية مع الكيان الصھيوني، فقامت اLنظمة المعترف�ة بالكي�ان مباش�رة 
أو مداورة بالتبادل ا�قتصادي معه في محاو&ت لنقل التطبيع الرسمي إلى المس�توى 

وحتى بعد فشل مسيرة أوسلو، واشتعال ا�نتفاضة الثانية ومحاص�رة الكي�ان . الشعبي
ي�ين فلس�طيني ف�ي الض�فة والقط�اع المحتل�ين، إتجھ�ت الصھيوني Lكثر من ث"ث�ة م"

 .مؤشرات التبادل ا�قتصادي لھذه اLنظمة مع ا�حت"ل إلى اLعلى
  

، 224%42,8ارتفعت متاجرة اLردن ومصر مع الكيان بنس�بة   2007-2006من 
  .مليون دو&ر 541ما قيمته  2007وبلغ حجم المتاجرة العربية مع إسرائيل عام 

  
2006       0720  
  مليون 306,9      174,8  اLردن
  مليون 234,1        203,9  مصر

  
  دول اخرى منھا اثنتين خليجيتين & تعلن إسرائيل بياناتھا 4وھناك 

  
بالمئة، ولو حذفنا منھ�ا  10-8,5في جانب آخر، تراوح المتاجرة البينية العربية بين 

ھ�ذه النس�بة أدن�ى  حصة ال�نفط م�ن المت�اجرة ب�ين ال�دول المنتج�ة والمس�تھلكة، لكان�ت
  .بكثير، في حين أن المتاجرة مع الكيان الصيھوني تتزايد بشكل ملموس
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مرة أخرى، ليس الھدف ھنا مسح شامل لدور اLنظمة العربية في إقامة ودعم الكيان 
الصھيونيي، ولكن الھدف ھ�و تبي�ان دورھ�ا كاس�تكمال لوص�ف ال�دور ال�وظيفي لھ�ذه 

  .ي والكيان الصھيونياLنظمة في خدمة النظام العالم
  

  استخ$ص
  

كما أوضحنا غير مرة، خل�ق النظ�ام الراس�مالي الع�المي الكي�ان الص�ھيوني م�ن اج�ل 
وھ��و م��ا رب��ط مص��يره بمص��ير ا�مبريالي��ة ف��ي . دور وظيف��ي ف��ي المنطق��ة والع��الم

ومنذ بدء ا�ستيطان الصھيوني في فلسطين وحتى الي�وم ل�م ُيب�د ھ�ذا الكي�ان . المنطقة
تج��اه حق��وق الش��عب الفلس��طيني كم��ا ل��م يت��وان ع��ن لع��ب اي دور مض��اد  اي��ة مرون��ة

  . للتنمية والوحدة في الوطن العربي، وحتى على صعيد عالمي
  

ولكن مجريات الصراع، ودخول ق�وى جدي�دة في�ه، وخ�روج أخري�ات،  ب�ل خروجھ�ا 
بقناع��ات مص��لحية تجي��ز الخيان��ة، تع��رض س��يناريوھات أخ��رى لمس��تقبل الص��راع 

لق��د عرض��ت . ھيوني ومس��تقبل المنطق��ة ومس��تقبل النظ��ام الع��المي فيھ��االعرب��ي الص��
  :تطورات الصراع على الكيان الصھيوني واحداً من خيارين

إما ا�ستمرار في حالة الحرب والعدوان الدائمين، وھ�و الخي�ار ال�دارج حت�ى  •
  .اwن، وھو الخيار المنسجم مع طبيعة ھذا العدو ودوره

لعربي�ة كإثني�ة أو أقلي�ة عل�ى اس�اس المواطن�ة ض�من أو ا�ندماج في المنطقة ا •
شكل ما لدولة عربية ھي للعرب ومختلف اLقليات القومية وا�ثنية والمذھبية 

  .على قدم المساواة بين ھذه اLقليات واLكثرية العربية
إ& أن مص��الح النظ��ام الع��المي ف��ي المنطق��ة، وال��دور ال��وظيفي للكيان��ات القطري��ة 

ن الصھيوني تذھب باتجاه آخر، تظھر مقدماته عل�ى اLرض وھ�و م�ا العربية، وللكيا
أي إن�دماج الكي�ان الص�ھيوني ف�ي ال�وطن العرب�ي إن�دماجاً " ا�ندماج بالھيمنة"اسميه 
  . Integration Through Dominationمھيمناً 
    

اي ال�دور الحرب�ي " إس�بارطة"وبھذا المعنى يتمكن الكيان الصھيوني من الجمع ب�ين 
للمنطقة فيكون ھذا الكيان " وادي سيليكون"جتمع الحربي، وبين وادي السيليكونوالم

ال��خ، ويك��ون ...القاع��دة الص��ناعية التكنولوجي��ة المتقدم��ة، ومرك��ز الخ��دمات والت��أمين
  . الوطن العربي محيطاً له

  
ھذا & يعني ان الكيان سيكون لوحده، ولكن�ه س�يكون راس حرب�ة التبعي�ة ا�قتص�ادية 

ق��د يك��ون ا�ن��دماج المھ��يمن ھ��و الترجم��ة العربي��ة . ة الھيمن��ة ا�قتص��اديةوراس حرب��
للشرق اوسطية، وسواء ھ�ذا أو ذاك، فالمقص�ود ب�ذلك تقوي�ة الكي�ان الص�ھيوني عب�ر 

وف��ي حال��ة حص��ول ھ��ذا . ، ول��يس تذويب��ه ف��ي المنطق��ة"دم��ج أو إلح��اق المنطق��ة ب��ه"
الشعب الفلسطيني، بل ينطوي ا�ندماج بالھيمنة، & يتوقف اLمر على تصفية حقوق 
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اي ان ا�ن��دماج . عل��ى تص��فية ف��رص الحري��ة والتنمي��ة ف��ي ال��وطن العرب��ي باس��ره
  .بالھيمنة ھي حرب إجھاز على اLمة العربية

  
وھذا يعيدنا إلى المربع اLول للصراع وھو ان ھذا الكي�ان وك�ذلك النظ�ام الع�المي & 

وم�ن ھن�ا نتب�ين مخ�اطر ذل�ك الش�عار . ةبد أن ُتلحق به الھزيم�ة الفعلي�ة عب�ر المقاوم�
�ل، وھ�و م�ا اس�ميه  Zمقاوم�ة ف�ي حقب�ة "الراسمالي الغربي غير المكت�وب ولك�ن مفع &

وھو اLمر الذي يدفع باتجاه وجوب التركيز على المقاومة �لحاق الھزيمة ". العولمة
. خ�ر& خي�ار آ.  بالمشروع ا�مبريالي الصيھوني الكمبرادوري العرب�ي ف�ي المنطق�ة

فليكون تحدي ھيمنة الو&يات المتح�دة عل�ى . ولكن ھذا الخيار، & بد أن يكون عالميا
بكلم�ات أخ�رى، ف�إن . شعوب العالم ممكناً، & بد من تشكيل أممية شعبية �نجاز ذل�ك

& ب��د م��ن توس��يعھا ك��ي تش��مل مختل��ف المس��تويات ا�جتماعي��ة ) م��او(ح��رب الش��عب 
 .ية وحرب الغوار على صعيد عالميواٌ�قتصادية والثقافية والسياس

  
 
 

  2ھوامش مقال 
 
لعل قراءة . َتشي تسمية النظام العالمي الجديد بوجود خلفية ت"عبية من َنَحَتھا -1

داخل البلد الواحد من حيث ع"قات (لھذا النظام تؤكد انه ھو نفسه النظام الراسمالي 
ال"متكافىء، وبالطبع تخليد  وھو نفسه نظام التبادل) الملكية وا�نتاج الراسمالية

التطور ال"متكافىء عبر ا�ستقطاب، على صعيد عالمي، اي بما يتجاوز الدولة 
ھو الدور المتفرد نسبياً " الجديد"لعل ما أغرى بوش اLب بتبني تسمية . القومية

الذي مارسته الو&يات المتحدة وھو القيام باحت"ل بلدان في المحيط، وربما ا�يحاء 
ولكن ھذا ليس جديداً، . القطب ا&شتراكي " إنقاض"ه جديد من حيث أنه قام على بان

ففي حقبة ما قبل الثورة البلشفية وتبلور القطب السوفييتي كان احت"ل المستعمرات 
وعليه، فإن عودة المركز . أقل كلفة من المناورات العسكرية لجيوش الدول العظمى

عن القديم، بل " الجديد"عني اخت"ف النظام ل�حت"ل وا�ستعمار المباشر & ي
وھذا يفتح على انتقال راسمالية  المركز نفسھا . استدعاء تراثه ا�ستعماري المباشر

من حقبة ا�مبريالية إلى حقبة العولمة بمعنى أن التغيرات في النظام العالمي ھي في 
نتاج الراسمالي أو محيط اكثر مما ھي في القوانين التي تحكم نمط ا�/ع"قات مركز

النظام "إن تسمية . عموما التي تشكل التشكيلة ا�جتماعية ا�قتصادية الرأسمالية
با�عتماد أو الحصر في مسالة وحدانية القطبية يعطي النظام " العالمي الجديد

العالمي سمة عسكرية وقد يؤدي إلى تغييب أو وضع جوھره ا�قتصادي الطبقي في 
فحين . لل من وحشية ھذا النظام وأحياناً يبرر إلى حدما عدواناتهحالة رمادية، مما يق

تعلن القطبية الواحدة أنھا ضد ا�رھاب، يتھيىء لكثيرين أن المسألة ليست أكثر من 
وھنا يصبح النقاش في القطبية وع"قات القوة وليس !. على أرواح البشر" حفاظ"



 145

ب من يع Zتمد ھذا المنحى من أطروحة في ا�ستغ"ل ومصالح الطبقات، وھذا يقر
  .لدى ھارت ونيجري" ا�مبراطورية"
 
يستخدم البنك الدولي مث"ً مصطلحات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، وھي  -2

 .في ا&ساس مصطلحات اشتراكية، أو على اLقل ليست من خطاب البنك الدولي
إلى الدرجة " العجائز"ة بتفكك ا�تحاد السوفييتي وتراجع ا�مبرياليات القديم -3

الثانية، لم يعد تقاسم العالم وإعادة تقاسمه بالحرب أو غيرھا ھو ما يحكم ع"قات 
ا�مبرياليات، بل اصبحت ا�مبريالية اLعظم ھي التي تقسم ما بين ا�مبرياليات 

ھل ينسجم ھذا مع أطروحة كاوتسكي، ما فوق ا�مبريالية ؟ . وحتى توزع اLدوار
 . آخر لھذا حديث

حسب التعريف القاموسي فا&شكنازية ھي وحدة من فرقتين من : ا&شكنازية -4
لقد ھاجر . اليھود، وھي الفرقة االقادمة من شرق اوروبا والتي تتحدث الييدش

ان ا&شكنازيين ھم اليھود ا&وروبيون . اw&ف من ھؤ&ء ل"ستيطان في فلسطين
ان ". اسرائيل"بوا  دورا رئيسيا في اقامة البيض، وخاصة الشرق أوروبين، الذين لع

على ان استخدامنا . ا&شكنازية ھي التي بلورت ا&يديولوجيا الصھيونية ا&ستيطانية
لھذا المصطلح مقصود به ا&شارة الى ان الطائفة ا&شكنازية ھي النخبة الحاكمة في 

  ).لمزراحيما(الدولة الصھيونية، وھو امتياز لھا على طائفة اليھود الشرقيين 
أعتقد ان صراعا طبقياً ما . ما تزال الصين حالة نقاشية وخ"فية لن ُتحل بعد  5

فإذا ما كانت الصين منحدرة باتجاه الرسملة الفعلية، فإن موقفھا من . زال يدورھناك
أنظر بھذا . بلدان المحيط سوف يكون مختلفاً عنه اثناء أو إذا كان توجھھا اشتراكياً 

إعداد وترجمة ثابت  2008تموز  134ين، في مجلة كنعان، العدد الصدد ملف الص
 .عكاوي

أھي ماساة أم ملھاة أن نسبة عالية من المستثمرين في السوق المالي السعودي -    -6
  من النساء، فالمرأة ممنوعة من قيادة السيارة، لكن مسموح لھا بالمضاربة؟ 

 
7-See:  

(1) Adel Samara, “Epidemic of Globalization: Ventures in 
the World Order, Arab Nation and Zionism”, Palestine 

Research and Publishing Foundation, USA, 2001.  
(2) Adel Samara, “Beyond De-Linking: Development by 
Popular Protection vs development by State:, Palestine 

Research and Publishing Foundation, USA, and Al-Mashriq 
Al-A’amil for Cultural and Development Studies, Ramallah, 

2007 
  

فھو نظام . & يعني ذكر ا�تحاد السوفييتي ھنا أنه كان بعيداً عن النظام العالمي -8
التناقض " أزالت"انتھى إلى راسمالية ب" راسماليين، ليولZد  النومنك"تور التي 
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ولذا، فھو، منذ الخمسينات القرن الماضي، . وحولته إلى بلد راسمالي برأسماليين
من النظام الراسمالي العالمي، ومعارضته ل�مبريالية  على اLقل جزء ما بدرجة ما

  .  كانت من باب التناقض القطبي الدو&ني" اLصلية واLصيلة"
 
. ي"حظ المتتبع أن الو&يات المتحدة تترصد لحزب _ كما لو كان قوة عظمى -9

على وھذا يفتح في حقيقة اLمر ليس على عدوانية الو&يات المتحدة، بقدر ما يفتح 
  .الموقع المتميز للكيان الصھيوني لدى ھذا المركز الراسمالي المعولم

 
بموجب اتفاقية نافتا، ُترغم كندا على تصدير مليون برميل نفط يومياً إلى  -10

الو&يات المتحدة، وبما أن ھذه الكمية إضافة إلى حاجة كندا تفوق إنتاج كندا من 
كمية من السوق الدولي لسد حاجة أميركا النفط، فإن كندا مضطرة &ستيراد ھذه ال

تأليف " العطش إلى النفط"لمعلومات إضافية، أنظر  !.بناء على ا�تفاقية المذكورة
ايان َرتليدج، ترجمة مازن الجندلي، منشورات الدار العربية للعلوم ومكتبة مدبولي، 

2006.  
 

ير وملك اLموال المليون"في دراسته عن ا�مبريالية أشار لينين إلى دفاع   -11
سيسل رودس، دفاعه عن ا�مبريالية " 1895والمسؤول اLول عن حرب البوير 

 :بقوله
ا للعاطلين عن اجتماعً  حضرتو) حي العمال(كنت أمس في شرق لندن "

وعندما عدت إلى المنزل بعد الخطب الرنانة التي استمعت إليھا . العمل
القول إنني ما فتئت ...خبزوالتي كانت في أساسھا صرخة تطالب بال ،ھناك

عليكم فإن لم ترغبوا في الحرب اLھلية، . ا�مبراطورية ھي قضية َمعدة إن
الدول "لكن رودس لم يقل كما قال ھرتسل إن على ."أن تصبحوا إمبرياليين

أن تقوم " الكبرى مجتمعة أن تحمي ا�ستيطان اليھودي في فلسطين
ردويسيا الجنوبية، فا�ستعمار يغير  با�ستيطان في ما اسمي & حقاً باسمه ،

وبقي ھذا ا�سم الرديىء ملصقاً بذلك البلد إلى أن تحررت . اLسماء كذلك
ولكن، حتى اليوم تقوم ا�مبريالية البريطانية .  واصبحت زيمبابوي

ربما . واLميركية خاصة بتجنيد عم"ء لھا ھناك تحت شعار الديمقراطية
ليوم، أنه ما لم ُتھزم ا�مبريالية، فإن مصيره جميعاً على العالم الثالث التنبه ا
 .ھو مصير العراق الحالي

انظر محمد ولد إلمي، اLصل غير اليھودي للصھيونية، في كنعان، العدد  -- 12
 .60-29، ص ص 2003،  نيسان 113

 
13--    Sharif. R. Non-Jewish Zionism: Its Roots in Western 

History. London Zed Press, Quoted in El Mai, (ibid) p. 40.  
14-- Kobler, F. Napoleon and the Jews, Jerusalem: 

Massada Press, p. 55. 
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لكن، حماية فرنسا للكيان الوارد في رسالة نابليون لن تكون ب" دور وظيفي لھذا 

أية  على. اليھودية &حقاً وخاصة ھرتسل الكيان، وھو ما أدركه ُعتاة الصھيونية
حال، فإن فرنسا المعاصرة ھي التي زودت الكيان الصھيوني بأول مفاعل نووي في 

  ".مفاعل ديمونا"بداية خمسينات القرن الماضي، 
 

الكيالي عبد الوھاب، تاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات  -15
  24: 1990والنشر، بيروت، الطبعة العاشرة، 

 
16- Tuchman, B. W. 1984, Bible and Sword: England and 
Palestine from the bronze age to Balfour. New York: 

Ballantine Books, p.192. 
17- Ibid., p. 192.  

خ  –، الخارجية البريطانية 1940-8- 11مذكرة بالمرستون الى بونسونيي  -18
 . 24مقتطف من كيالي ص  – 134رقم  - 390- 78 -ب

أ& تعود : تھداف ا�ستعماري للوطن العربي سؤا&ً & بد منهيثير ھذا ا�س -19
مسببات العنف العربي وا�س"مي ضد الغرب الراسمالي إلى ھذا ا�رھاب 

الراسمالي الغربي والمحاو&ت السابقة له وال"حقة عليه؟ ھكذا تجب قراءة التاريخ 
  .إذا كان & بد من فھم الحاضر

 
، 1882-1856تحو&ت جذرية في فلسطين مقتطف من  كامل العسلي،  -20

تاليف الكسندر شولش : دراسات حول التطور ا�قتصادي وا�جتماعي والسياسي
ص . 1993ترجمة كامل العسلي منشورات الجامعة اLردنية الطبعة الثانية عمان 

66 .  
 

عبد الوھاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات  -21
 . 22- 21، ص ص 1990بيروت الطبعة العاشرة، والنشر 

واص"ح ا�قتصاد  1863قاد التطور الرأسمالي المتسارع في روسيا بعد    -22
كما ان الطبقات . الروسي إلى تدھور وضع اليھود المتركزين في البلدات الصغيرة

على أن . الوسطى في الغرب قد تحولت ضد اليھود الذين زادوا من سوء أوضاعھا
 . ليس شرطاً انه ضد اليھود كدين، وإنما ھو نتاج صراع طبقي ھذا
، مقتطف في 1302أنظر مذكرات ھرتسل الكاملة،  الجزء الرابع  ص  -23

لماذا & يكون من قبيل ا�نصاف للسلطان العثماني . 36الكيالي، مصدر سابق ص 
ل فلسطين، وربما كان الرجل على اط"ع ما بأھداف الدو" منحھم"أنه رفض 

الراسمالية الغربية في الوطن العربي الذي كان ضمن العثمانية، وإ& لماذا عرض 
لماذا كان موقف السلطان عبد الحميد افضل من : غير فلسطين؟ وھنا يبرز السؤال

مواقف أمراء العرب الذين وافقوا على ھجرة اليھود إلى فلسطين، اLمير  فيصل 
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مر، أم أن التابع & يستطيع رفض مطالب ھل كان جھ" منه باL. مث"ً  1918عام 
وھنا، & يدخل . كانت العثمانية ضعيفة، لكنھا كانت تقاتل ضد أن تكون تابعة! السيد

عامل الدين في الموقفين، بل يدخل عامل المصالح، كما & يدخل عامل القومية، 
بمعنى أن ھناك بعض السلفيين الذين يربطون تھافت أمراء الحجاز أمام 

عمرالبريطاني بالقومية العربية في محاولة منھم لتبرير موقفھم المضاد للقومية المست
باختصار، في التبعية ومصالح التابعين الصغيرة، آنذاك، وحتى اليوم، .  العربية

  . تكمن كوارث ھذه اLمة
 

ھناك ث"ث موجات للقومية على الصعيد العالمي، القوميات في اوروبا في  -24
شر، وموجة قوميات العالم الثالث، ثورات التحرر الوطني، في القرن التاسع ع

منتصف القرن العشرين، وھي تحررية كفاحية ضد ا�مبريالية أكثر مما ھي تطور 
طبيعي لتوجه ونشاط اLمة لضبط والسيطرة على سوقھا القومي، ثم الموجة الثالثة 

مصطنعة ومصنوعة من للقومية المترافقة مع حقبة العولمة، وھي في أغلبھا حا&ت 
ھي غالباً إثنيات . قبل المركز الراسمالي، وھذا يجمعھا بدرجة ما مع الصھيونية

ورطتھا شرائح كمبرادورية متخارجة في صراعات مع القوميات اLكبر في بلدانھا 
  :انظر . (وبالتالي ولدت تابعة للمركز ومن ثم أدوات له

 ِ◌Adel Samara: “Kosovo: Typical Example of the Third 
Wave of Nationalism, Collaborationist Nationalisms in 

Service of the Capitalist Core”, located at Kana’an 
website:  http://www.kanaanonline.org/articles/01462.pdf 

25- Pete Brown:  
http://home.flash.net/~comvoice/31cZionism.html. 

26-  The Other Isreal, The Radical Case Against Zionism, 
ed Arie Bober, Anchor, 1972: 41  

ومختلف ) وھو رجل الرأسمالية المبكر(ليس شرطاً أن يكون مارتن لوثر  -27
رجال الدين الذين نادوا با�ستيطان في فلسطين كارض مقدسة، مقتنعاً بأساطير 

شعب _ المختار وارض الميعاد بما ھي روايات غير تاريخية كما ليس شرطاً أن 
يھودية منتشرة عالمياً مع الغبار  يكون لدى ھؤ&ء إثباتات علمية على وجود قومية

الكوني، أو أن الكيان الصھيوني الحالي إمتداداً لتاريخ مضت على انقطاعه وتبخره 
فكثيراً ما تقوم عقائد وتربية أمم على أوھام تقوم من . خمسة عشر قرناً على اLقل

العراق ف" شك أن الجندي اLميركي الذي َيقتل وُيقتل في . أجلھا حروب وُتسحق أمم
مأخوذ بوجوب الحصول على قدر من المال يشبع ثقافته ا�ستھ"كية، التي قد يموت 

بأن ينشر " الديني الموحى إليه"دونھا، ويكون ھو أو غيره مقتنع بأن دوره 
  .الخ...كدين إرھابي" ا�س"م"في العراق، ويقاتل " الديمقراطية"
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ب مستوطنين في فلسطين، وھو لم يعد اعتناق الدين اليھودي شرطاً &ستج" -28
اLمر الذي كشفته ا�ستج"بات الھائلة للروس من غير اليھود من ا&تحاد السوفييتي 
  .السابق

 29--  Matzpen: Israel in a Historical Perspective, Chapter 
22 
Israel and Imperialism : 
http://www.matzpen.org/index.asp?p=chap1-02&u= 

ما أكده بشكل مبكر كارل كاوتسكي في العقد الثالث من القرن العشرين، ھذا  -30
الصھيونية " بعد ھزيمة إسبارطة 2006وردده بشكل &فت زبجنيو بريجنسكي عام 
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  المستوطنين" شراء"استج$ب  - 3

  "مستوطنة � تمتلىء" 
  

 
  

  من اLستج$ب اLستيطاني الدائم إلى الھجرة المعاكسة
   

& ب��د ھن��ا م��ن كلم��ة توض��يحية، حي��ث أدى الت��ردي المت��والي ھندس��ياً لمواق��ف 
العديد من الرسميين الفلسطينيين والعرب، إلى اعتبار المستوطنين ھم الصھاينة فق�ط 

من�اطق ( 1967المحتل�ة لع�ام  ) الفلس�طينية والعربي�ة(ذين يستوطنون في المن�اطق ال
من�ذ منتص�ف الق�رن التاس�ع  علماً ب�أن ك�ل  م�ن اس�توطن فلس�طين ). ا�حت"ل الثاني

فالمھ�اجر ھ�و المنتق�ل م�ن . ھؤ&ء ليسوا مھاجرين. عشر وحتى اليوم ھم مستوطنون
كيان��اً طارئ��اً عل��ى جغرافي��ا ش��عب آخ��ر،  بل��د إل��ى آخ��ر ك"ھم��ا بل��د ق��ائم فع��"ً، ول��يس

  .وكليھما يسمح بھجرة مواطني البلد اwخر
    
ص�حيح أن كاف��ة المس�توطنات البيض��اء قام�ت عل��ى ج�ذب المس��توطنين س��واء   

م��ن البل��د ا�س��تعماري اLم، ام م��ن بل��دان أخ��رى، وھ��و ج��ذب  ق��ام و& ي��زال عل��ى 
، كما اLم�ر 225مؤھلة فنياً وعلمياً الحاجة ا�قتصادية لقوة عمل سواء عادية يدوية أو 

وLن المس��ألة الديمغرافي��ة ل��م تع��د قائم��ة ف��ي المس��توطنات البيض��اء اLخ��رى، . الي��وم
ب��الطبع بع��د أن مح��ت الش��عوب اLص��"نية، اي اص��بحت سياس��ات ھ��ذه المس��توطنات 

اي ب��دأ اLم��ر مفتوح��اً . ال��خ...البيض��اء انتقائي��ة م��ن حي��ث الع��دد، العم��ر، التخص��ص
صوراً بالحاج�ة ا�قتص�ادية للمس�توطنة البيض�اء دون وض�ع عوام�ل مث�ل وانتھى مح

القومية، الدين، المذھب كشرط رئيسي، وإن كان�ت ھ�ذه المس�توطنات ق�د ب�دأت تفع�ل 
لكن الكيان الص�ھيوني ھ�و .  شيئاً من ھذا بعد أن أعلنت الحرب على ا�س"م المقاوم

إس��تراتيجي لتش��كيل دول��ة  المس��توطنة الوحي��دة الت��ي ب��دأت ب��دور وظيف��ي وكمش��روع
مسبقاً وھي تستجلب اساساً لزيادة عدد الجنود ول�يس للحاج�ة ا�قتص�ادية مخاف�ة من�ه 

. عل��ى مج��رد الوج��ود، أي ل��يس ا�س��تج"ب لمج��رد الحاج��ة ا�قتص��ادية لق��وة العم��ل
  :وھي مخافة ناجمة عن أمرين اساسيين
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العرب���ي (اLص���"ني  أن المس���توطنين اليھ���ود ل���م يتمكن���وا م���ن إب���ادة الش���عب: اLول
حيث ظل . الذي كان خصماً مقاوماً، والذي لديه العمق الجغرافي العربي) الفلسطيني

  .العمق العربي حاضنة حافظة لوجوده وما زال يقاوم بالطبع
Lن اLمة العربية، رغم طعنات التطبيع في الخاصرة، ل�م ُتق�ر بالكي�ان غي�ر : والثاني

ات��ه المتك��ررة، ورغ��م تھاف��ت أنظم��ة كمب��رادور الش��رعي ول��م تستس��لم ل��ه رغ��م عدوان
  .عربية على ا�عتراف بالكيان الصھيوني

. وLن ھذا الكيان يعيش ھذه الحالة، ف�إن اس�تراتيجيته ا�س�تج"بية ل�ن تتوق�ف  
وإذا اعتبرنا ظاھرة العودة لھؤ&ء المستوطنين إلى أوطانھم، تتضاعف خشية الكي�ان 

وھ��و وض��ع مع��اكس لمختل��ف المجتمع���ات عل��ى نفس��ه م��ن النض��وب ال��ديمغرافي، 
" تمط��يط"ل��ذا، يح��اول اس��تراتيجيو وق��ادة الكي��ان . البش��رية الت��ي تك��افح لتحدي��د النس��ل

تعري��ف اليھ��ودي لك��ي يناس��ب أكب��ر ع��دد ممك��ن مم��ن يبحث��ون ع��ن وض��ع اقتص��ادي 
وبالت�الي ). انظ�ر &حق�اً (أفضل، في حقبة تأزم معظم اLنظم�ة ا�قتص�ادية ف�ي الع�الم 

ون خط�ط اس�تج"ب جدي�دة لتع�ويض النزي�ف إل�ى الخ�ارج، ولج�ذب أكب�ر فھم يصمم
عدد ممكن، وھو مشروع عدواني خطير Lن تزايد عدد سكان الكيان يش�ترط توس�يع 

م��ن ھن��ا ربم��ا حساس��ية المس��ألة . رقعت��ه ا�س��تيطانية إل��ى أن يص��ل الني��ل والف��رات
أو ذاك، ب��ل  ا�س��تج"بية ووج��وب الوق��وف ض��دھا، ل��يس لنع��ت الكي��ان بھ��ذا النع��ت

لتجريم البلدان التي تسمح بعملية ا�ستج"ب أو التطوع ا�ستيطاني، وتجريمھا ب�أثر 
  .وھذا ليس تطرفاً بل احتراماً لذاكرة شعبنا. رجعي ومنھا اLنظمة العربية

أن في ھذا الكيان قوة طرد " الھجرة المعاكسة"تؤكد العودة من حيث ا�تيان،   
م التركي�ز علي�ه عربي�اً، وھ�و مؤش�ر غي�ر ص�حي للكي�ان إلى الخارج، وھ�و م�ا ل�م ي�ت

جن��ة اليھ��ود الموع��ودة، وأن الدول��ة ھ��ي دول��ة ك��ل يھ��ودي، ك��ل "ال��ذي ي��زعم أن��ه 
ھ�ذا . ، & سيما في حالة كيان معن�ي بزي�ادة ع�دد مس�توطنيه بم�ا & يق�اس...)الطبقات

ع��ن  رغ��م أن الكي��ان ھ��و محظي��ة ا�مبريالي��ة رق��م واح��د عل��ى ص��عيد ع��المي، ناھي��ك
ص�حيح أن ھن�اك ف�رص تش�غيل مغري�ة .  التدفق ا�ستثماري اLجنبي إليه منذ إقامت�ه

في بلدان المركز ا�مبريالي، ولكن ھ�ذا & ينف�ي أن ھن�اك فرص�اً جي�دة داخ�ل الكي�ان 
ولكن، وفي كيان استيطاني مؤدلج حتى مخ العظم، ُيفترض و&ء الفرد، إن ل�م . نفسه

عم ال�بعض ب�أن ھ�ذا الكي�ان ھ�و كتل�ة حربي�ة، أو وھذا على ض�وء م�زا. نقل تضحيته
وإذا وضعنا في ا�عتبار ان ھذا الكيان مسلح حتى مخ العظم، فإن . إسبارطة العصر

Lن اLم�ان عل�ى الحي�اة والمس�تقبل ف�ي عملية التسل́ح نفسھا ربما ھي حافز الخ�روج، 
  .كيان طارىء جغرافياً ھي خشية ان يكون طارىء تاريخياً 

ل أخ��رى مغري��ة ب��الخروج، وخاص��ة تحس��ن الوض��عين السياس��ي ھن��اك عوام��  
وا�قتص���ادي ف���ي روس���يا ا�تحادي���ة وفش���ل التطبي���ع م���ع اLم���ة العربي���ة واس���تمرار 

  .المقاطعة، وھذه ستناقش &حقاً 
لن يكون ھذا المقال معالجة لمسألة ا�سيتطان بمجموعھا أو تأريخ لھا، وأنم�ا  •

س��ياق أم��"ً ف��ي أن ُيق��ام مرك��ز ھ��و يتن��اول بش��كل رئيس��ي محط��ات ف��ي ھ��ذا ال
 . ابحاث متخصص في دراسة ا�ستيطان واLرض
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س���يكون ھن���اك تركي���زاً عل���ى ال���روس اليھ���ود Lن روس���يا ا�تحادي���ة ش���كلت 
إس��رائيل الثالث��ة فھ��ي الت��ي زودت الكي��ان ب��المخزون البش��ري كثي��ر الع��دد وع��الي 

قاب���ل م���ث"ً التخص��ص، وعلي���ه، فھ��ي الت���ي ق���دمت القنبل��ة الدمغرافي���ة الممھن��ة م
مساھمة فرنسا بمفاعل ديمونا، وھذا يفتح على وجوب الح�ذر م�ن روس�يا الحالي�ة 
في سعيھا القطبي بمعنى أن مجرد الس�ماح بھ�ذه الھج�رات ھ�و ع�دوان قات�ل ض�د 
الشعب الفلسطيني، وھو يعبر عن استعدادھا لبيع ع"قتھا بالعرب مقاب�ل ص�فقات 

ي��ة والعس��كرية فھ��ي الو&ي��ات المتح��دة، أم��ا إس��رائيل الثاني��ة، المال. ھن��ا وھن��اك
  .وإسرائيل اLولى ھي دولة الكيان

  
  :موجات اLستيطان

بدأت موجات ا�ستيطان اLولى قبيل تبلور الحركة الصھيونية، و& سيما الصھيونية 
، مما يؤكد أن إقامة الكي�ان الص�ھيوني ك�ان مش�روعاً ) انظر الباب السابق(السياسية 

وتج���در ا�ش���ارة إل���ى أن مختل���ف موج���ات . ي ال���وطن العرب���يرأس���مالياً غربي���اً ف���
  :ا�ستيطان حصلت في أعقاب مذابح ضد اليھود، وھي مذابح تتسم ب

  إنھا من قبل اوروبيين أي لھا اسس مركزانية أوروبية -أ
أنھ��ا م��ن قب��ل أنظم��ة راس��مالية، بمعن��ى أن اس��اس اض��طھاد اليھ��ود ھ��و أوروب��ي  -ب

  . وراسمالي
ا�ضطھاد نظ�راً لك�ونھم " جذب واستدعاء"دور معين لليھود في ھذا بمعزل عن  -ج

في كل بلد جرت فيھا المذابح ھم ج�زء م�ن طبق�ة خس�رت ف�ي ص�راعھا م�ع اخ�رى، 
اي بقايا الطبقات المستفيدة من ا�قطاع وھزيمتھا أمام الطبقة التي تقود ا�نتق�ال إل�ى 

  .الراسمالية
لمعل����وم، أن تب����ين ب����أن تح����اول الص����ھيوينة، ض����من مش����روعھا التزييف����ي ا  

أ�ستيطان بدأ مع الحركة الص�ھيونية، او و&دتھ�ا الس�وداء ف�ي أواخ�ر الق�رن التاس�ع 
وك�ل ھ��ذا ك�ي تثب��ت أن الص�ھيونية اليھودي��ة ھ�ي أم ا�س��تيطان ف�ي فلس��طين، . عش�ر

وف�ي ھ�ذا تغم�ط . وحكاي�ة الت�وراة" شعب اليھود"لكي ترمم أكذوبة تواصل ما تسميه 
وھ�م & يعترض�ون . المتغول�ة لخل�ق مس�توطنة لھ�م ف�ي فلس�طين" ممب�ادراتھ"أسيادھا 

  . على ھذا، طالما أن ھذا الكيان يخدم ما ارادوه له
لقد غزت فلسطين موجات استيطانية منذ ستينات القرن التاس�ع عش�ر، ناھي�ك   

وھ�ي ل�م . عن الغزو القنصلي اLوروبي الغربي إل�ى فلس�طين من�ذ أوائ�ل ذل�ك الق�رن
  :لى اLقلتصمد لسببين ع

  
Lن ھؤ&ء لم ُيدفعوا من قب�ل الحرك�ة الص�ھيونية، ذات التوج�ه المنھج�ي، : اLول

  .والتي لم تتبلور بعد
  .Lنھم لم يبقوا في فلسطين: والثاني
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ونظ��راً لقل��ة الحف��ر ف��ي ت��اريخ المش��روع ا�س��تيطاني، وھ��ذا ش��أن م��ؤرخين   
ن أك�وام الدعاي�ة الص�ھيونية أفذاذاً، وجدت في ھذا الفصل أن اLخذ الحذر والنقدي م�

  .، ممكناً 
  

  1903-1882: موجة اLستيطان ا+ولى -1
  

 82-1881ب��دأت الموج��ة ا�س��تيطانية اLول��ى حس��ب المص��ادر الص��ھيونية من��ذ 
وقد دعم ھذه الموجة البارون روتشيلد الذي ك�ان . إثر مذابح ضدھم في شرق أوروبا

إقام��ة دول��ة غي��ر عربي��ة ف��ي  ب��" ش��ك م��دركاً Lطم��اع دول المرك��ز ا�مبري��الي ف��ي
.  فلس�طين، مم�ا ش�جعه عل��ى أن يجع�ل منھ�ا مش��روعاً اس�تيطانيا اس�تعمارياً لمص��الحه

و& ش�ك أن ھ�ذا تعبي�ر . وھنا ن"حظ التش�ابه بين�ه وب�ين سيس�يل رودس ف�ي بريطاني�ا
اس��تحداثي لدي��ه، ولكن��ه اس��تعماري ف��ي اLس��اس / اقتص��ادي/ع��ن ت��وفر أف��ق سياس��ي

  .والنھاية
اقاموا مستوطنات ريفي�ة والب�اقي انتق�ل إل�ى  15,000ھؤ&ء حوالي بلغ عدد 

والطريف ان ھذه الموجة اشتملت على عدد قلي�ل م�ن اليمني�ين ال�ذين عمل�وا . البلدات
والسؤال الذي يستحق ا�جابة، كيف جي�ىء بھ�ؤ&ءن وھ�ل ك�ان . في البناء والزراعة

للص���ناعة وا�دارة  الھ���دف تكمي���ل بن���اء موج���ة الھج���رة ھ���ذه بحي���ث يك���ون الغرب���ي
  والشرقي للزراعة في المستوطنة؟ 

  إلى أماكن متعددة وھاجر قرابة  نصف ھؤ&ءفشل المشروع 
) أحب��اء ص��ھيون وبيل��و(إل��ى جان��ب تموي��ل روتش��يلد، ق��ادت الحمل��ة منظم��ات 

الروح��ي والسياس��ي " البع��ث"وھم��ا حركت��ان ص��ھيونيتان عرفت��ا ھ��دفھما بأن��ه إع��ادة 
ورغ���م تكام���ل مكون���ات ا�س���تيطان، بمعن���ى وج���ود . ينوالق���ومي لليھ���ود ف���ي فلس���ط

مح���او&ت رأس���مالية اوروبي���ة مبك���رة، ودع���م دو&ن���ي أوروب���ي غرب���ي �س���تيطان 
م�ع حرك�ات سياس�ية، إ& أن ھ�ذه الموج�ة ) روتش�يلد(فلسطين، ورغم تعاون المم�ول 

مقاوم�ة ) ف�ي حين�ه(ھ�ذا م�ع العل�م، أن�ه ل�م تك�ن ھن�اك . كانت محدودة وانتھت بالفشل
وس��نرى، أن عل��ى الحرك��ة الص��ھيونية ان تنتظ��ر &حق��اً إح��ت"ل بريطاني��ا . س��طينيةفل

  . لفلسطين لتنفيذ مشروعھا
  

  
  14-1904: الموجة الثانية -2

يمك��ن الق��ول أن ھ��ذه الموج��ة أت��ت حينم��ا ك��ان التس��ابق ا�مبري��الي الرأس��مالي   
ت إع�ادة الغربي على المستعمرات على أش�ده، وھ�و التس�ابق ال�ذي ق�ام عل�ى مح�او&

ھذه الفت�رة ھ�ي الت�ي مھ�دت . للتطور الراسمالي في أوروبا" كضحية"إقتسام المحيط 
 1918ريم���و –،   و س���ان 1917، ووع���د بلف���ور 1916بيك���و -�تفاق���ات س���ايكس

بقول آخر، كانت ھذه الفت�رة ھ�ي فت�رة وض�ع التعھ�دات الرأس�مالية الغربي�ة . وغيرھا
اء اLبدي للوطن العربي مقوداً بمصالح الغ�رب في إقامة الكيان، وبالتالي اختيار العد

أما سنوات إع"ن أو عقد ا�تفاقات والتعھدات فھي مجرد إع"ن ما ت�م . ا�ستعمارية
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وھذا يتق�اطع م�ع التحلي�ل القائ�ل بوج�ود خط�ط ومخطط�ات راس�مالية غربي�ة . ترتيبه
رة ھ�ي إع�"ن نعم، ھذه الفت. ل�طباق على البلد، ما أمكنھم ذلك، على الوطن العربي

الحرب على اLمة العربية، وبالت�الي التص�ارع المتواص�ل م�ع القومي�ة العربي�ة حت�ى 
وھو اLمر الذي & بد من التقاطه طوال مجريات الص�راع، . اليوم وLمد طويل مقبل

اي ان الع���داء الحقيق���ي م���ن الغ���رب الراس���مالي ل���يس ل�س���"م، ول���يس لم���ا س���مونه 
وعي ف��ي المنطق��ة، ب��ل للقومي��ة العربي��ة Lن الوح��دة و& حت��ى للم��د الش��ي" ا�رھ��اب"

والدول�ة العربي�ة المقبل�ة . العربية تعني اقت"ع الكيان ومصالح ا�س�تعمار بالض�رورة
  .لن تكون إ& اشتراكية

عل���ى ان ال���دافع المباش���ر لھ���ذه الموج���ة ھ���و اش���تعال ال"س���امية ف���ي روس���يا   
. ، أو رسملة روسيا"في روسيا الراسمالية" تطور"القيصرية، وھي التي ترافقت مع 

وفي الفترة التي كانت تنتق�ل فيھ�ا روس�يا إل�ى الرأس�مالية، كان�ت الحرك�ة ا�ش�تراكية 
وبم��ا أن اليھ��ود ف��ي ا�مبراطوري��ة الروس��ية ھ��م ج��زء م��ن القومي��ات . تن��تعش ھن��اك

الموج�ودة ف��ي ا�مبراطوري��ة الروس��ية، ف��إن قس��ماً م��نھم اعتن��ق الم��ذھب ا�ش��تراكي، 
لكن ھذا ا�نتماء ك�ان و& ي�زال إش�كالياً لدرج�ة ل�م تحص�ل م�ع اي . طبيعي وھذا أمر

فلم يكن ھ�ؤ&ء ق�د تخلص�وا . 226إشتراكيين آخرين في العالم غير ا�شتراكيين اليھود
كي�ف . من تاثير الديانة اليھودية، وھو أمر & يستقيم م�ع ا�ش�تراكية الت�ي ھ�ي أممي�ة

ي، وأممي�ة ا�ش�تراكية، وظل�وا يزعم�ون أنھ�م الدين اليھ�ود" قبائلية"جمع ھؤ&ء بين 
ُيمك��ن تف́ھ��م م��يلھم ا�ش��تراكي . إش��تراكيون فھ��ذا موق��ف ُمف��ارق إل��ى درج��ة الس��خرية

بعيداً عن القومية، & سيما حس�ب فھ�م القومي�ة ف�ي تل�ك المرحل�ة، لك�ن & يمك�ن تفھ�م 
قاع��دة ھ��ذا ناھي��ك ع��ن جم��ع ھ��ذين م��ع إقام��ة . الجم��ع ب��ين الت��وراة والبي��ان الش��يوعي

وھ��ذا التن��اقض ك��ان و& ي��زال ُيط��ارد ك��ل يھ��ودي . للرأس��مالية العالمي��ة ف��ي فلس��طين
ينتمي إلى اليسار أو الش�يوعية، وھ�و اLم�ر ال�ذي كان�ت أقص�ى تجليات�ه، حت�ى الي�وم 
بالطبع، أن يتحول قادة ومؤسسون م�ن اليھ�ود التروتس�كيين إل�ى قي�اديين ف�ي الح�زب 

مؤسس���ين للمحافظي���ة الجدي���دة ف���ي أميرك���ا،  الجمھ���وري اLميرك���ي ويتحول���ون إل���ى
إذن على أرضية بقاء اليھودية ". الغزو ا�مبريالي"عبر " اLممية"وبالتالي يحققون  

ف��ي داخ��ل ھ��ؤ&ء قف��ز ھ��ؤ&ء ا�ش��تراكيين ال��روس والش��رق اوروبي��ين ب��اكراً إل��ى 
الص��ھيونية وب��رروا Lنفس��ھم ان يكون��وا راس حرب��ة لص��الح الحرك��ة الص��ھيونية ف��ي 

والمھم كيف قبلت ذلك الحركة الشيوعية، لماذا لم يجرؤ أحد على تعريتھم؟ . لسطينف
أم ان الحركة كانت، وإلى ح�د م�ا م�ا زال�ت اج�زاء منھ�ا مفتق�رة إل�ى التحلي�ل الم�ادي 

  .التاريخي، وعاجزة عن ا�حاطة بقوانين الديالكتيك، أو مخترقة بھم
ستيطان في فلسطين أدت إلى رج�وع الفاً لكن صعوبات ا� 40بلغ عدد ھذه الموجة  

أح��وزات "، وح��ي "دجاني��ا  وھش��ومير"قراب��ة نص��فھم وھ��م ال��ذين اق��اموا مس��تعمرات 
وبالمقارن��ة م��ع س��ابقيھم أص��در . ف��ي ض��واحي ياف��ا ال��ذي تط��ور إل��ى ت��ل أبي��ب" بي��ت

ھذه  التي اسست . ھؤ&ء صحفاً واعتمدوا العبرية اقاموا أحزاباً، ومنظمات زراعية 
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اي الجالي�ة ا�س�تعمارية  اليھودي�ة، عل�ى عتب�ة او بداي�ة تأس�يس  -وفالييش�"وضعت 
  .الدولة الصھيونية في فلسطين

  
  1923-1919: الموجة الثالثة -3

فق�د تمأس�س ا�ح�ت"ل البريط�اني . جاءت ھذه الموجة في مناخ مختل�ف تمام�اً   
ت"ع�ب على فلسطين وھي تس�مية " إنتدابٍ "لفلسطين وابتز عصبة اLمم لتحويله إلى 

لق�د . ونفاق، لم يقَو أحد من المؤرخين التقليديين بع�د عل�ى المج�اھرة بوج�وب ش�طبھا
وربما كان ھذا تحديداً م�ا دف�ع الفلس�طينيين . جاء ھؤ&ء بحماية ا�ستعمار البريطاني

، Lنھ�م ش�عروا ب�أنھم ھ�ذه الم�رة أم�ام مش�روع سياس�ي 1919ل�نتفاض ضدھم عام 
  . لعدو اLكبر بريطاينااستيطاني بحماية ا/ دو&ني/

وبغض النظر عن الدور العثم�اني ف�ي اس�تغ"ل ال�وطن العرب�ي وتخلف�ه، ف�إن   
فترة الحكم العثماني لم توفر التسھي"ت التي وفرھا ا�ستعمار البريطاني ف�ي أعق�اب 
ھزيمة دول المحور وانتصار الحلفاء، ومن ثم عقد ا�تفاق�ات الجريمي�ة المش�ار إليھ�ا 

  . أع"ه
يؤك��د وج��ود مش��روع مبل��ور، ف��إن الس��نوات اLرب��ع الت��ي تغطيھ��ا ھ��ذه  مم��ا  

مس��تعمر، وھ��ذا ع��دد ض��خم بمق��اييس ك��ل م��ن ِقَص��ر  40,000الموج��ة جلب��ت معھ��ا 
وLن المش��روع ك��ان . ال��زمن، وإمكان��ات النق��ل، وت��وفير ف��رص الع��يش لھ��ذا الع��دد

رك�ة الص�ھيونية، مبلوراً سواء بوجود الحاضنة ا�ستعمارية البريطانية، أو تبلور الح
وإذا ما أخذنا با�عتب�ار أن ع�دد اليھ�ود !. فإن الذين غادروا من ھذه الموجة كانوا قلة

ألف�اً، فھ�ذا يب�ين أنھ�ا كان�ت موج�ة ذات دور تأسيس�ي ف�ي  90مع ھذه الموجة أص�بح 
تكوين الكيان الصھيوني، حيث كان عدد يھود فلسطين حتى أوائل القرن العشرين & 

  . شخص 25,000يتجاوز 
وكم��ا ). حلوتس��يم أي طليعي��ين(ك��ان معظ��م ھ��ؤ&ء المس��توطنين م��ن الش��باب 

اش��رنا س��ابقاً، فق��د حم��ل ھ��ؤ&ء المس��توطنين م"م��ح ثقاف��ة إش��تراكية مت��اثرين بث��ورة 
أكتوبر، ولكن بتوظيف ذلك في مشروع استيطاني يلعب دوراً وظيفياً لصالح المركز 

وم�ن جھ�ة . جندي لتقويض ث�ورة اكت�وبرمليون  1,5ا�مبريالي الذي شن عدواناً ب 
ثانية تأثر حصول ھذه الموجة بالمذابح ضد اليھود في روسيا والمجر وبولندا ك�ذلك، 

  . وھي على اية حال تبادلية، بين أوروبا الغربية والشرقية
نقاب�ة العم�ال (لقد أنشأت ھذه الموجة الطرق وجففت مستقعات، واقامت الھس�تدروت 

. اجناه ا�رھابية، ومستوطنات زراعية وأول مش�روع ص�ناعي، وعصابة الھ)اليھود
  .باختصار، احتوت ھذه الموجة على اسس تكوين دولة اليھود في فلسطين

  
  
  1929-1924: الموجة الرابعة -4

أتت ھذه الموجة في فترة إس�تقرار نس�بي ف�ي النظ�ام الع�المي، فت�رة اس�تراحة   
قب�ل مختل�ف اLط�راف الراس�مالية المحارب إن صح التعبير، ومن ث�م التحض�ير م�ن 
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و& ش�ك أن ك�ل دول�ة . الغربية لخوض جولة حاس�مة فيم�ا بينھ�ا �ع�ادة اقتس�ام الع�الم
  . إمبريالية، ظلت معنية بدولة يھودية عدوانية في فلسطين

م�ن جھ��ة ثاني��ة، كان��ت بريطاني��ا ق�د فرض��ت احت"لھ��ا لفلس��طين وحص��تھا م��ن   
  . ھيل دخول المستوطنين اليھود إلى فلسطينالوطن العربي، وبالتالي أمعنت في تس

وق�د . 23,000مستوطن جديد، رجع منھم  82000لذا،  جلبت ھذه الموجة 
ُيع��زى أم��ر ھ��ذه الع��ودة إل��ى ا�س��تقرار السياس��ي النس��بي ف��ي الغ��رب الراس��مالي مم��ا 

وإن ك��ان ع��ددھا ي��وحي ب��أن ھن��اك دور للمق��دمات الموض��وعية . جع��ل الع��ودة ممكن��ة
ص��ادية الدوري��ة الت��ي عص��فت بمجم��ل المرك��ز الراس��مالي الغرب��ي ع��ام لdزم��ة ا�قت

  .وقد يعزز ھذا الحديث كون معظمھا من الطبقة الوسطى. 1929
  

  1939227-1929: الموجة الخامسة -5

حص��لت ھ��ذه الموج��ة خ��"ل أزمت��ين ربم��ا م��ن أخط��ر م��ا م��رت بھ��ا أوروب��ا   
جريف اليھود من أوروبا بشكل الغربية، والتي بدورھا وفرت مناخاً مناسباً بامتياز لت

والت�ي م�ا  1929بداي�ة كان�ت اLزم�ة ا�قتص�ادية الدوري�ة ع�ام . خاص إلى فلس�طين
ت���زال مض���رب اLمث���ال حي���ث تق���اس عليھ���ا اي���ة أزم���ة دوري���ة أخ���رى ف���ي النظ���ام 

& شك أن ھذا الركود الھائل خلق جيوشاً من العاطلين عن العم�ل، وھ�ذه . الراسمالي
م��ن ال��دول اLوروبي��ة لل��تخلص م��ن مواطنيھ��ا اليھ��ود طالم��ا  البطال��ة دفع��ت الكثي��ر

  .يرغبون في الھجرة، وھو اLمر الذي كان للصھيونية ان تتلقفه

& شك أن اLزمة الدورية والشروط المجحفة �تفاق الص�لح ف�ي فرس�اي الت�ي اذل�ت  
م�ة ألمانيا وجردتھا من حصتھا من المستعمرات قد لعبت دوراً ب�ارزاً ف�ي بل�ورة اLز

ھ�ذا الص�عود . الكبرى الثانية في أوروب�ا الغربي�ة، وھ�ي ص�عود النازي�ة إل�ى الس�لطة
الذي ألقى بالترياق ف�ي ف�م الص�ھيونية حي�ث ق�اد ا�رھ�اب الن�ازي إل�ى تش�جيع ھائ�ل 
للمس��توطنين اليھ��ود ب��الخروج م��ن ألماني��ا وربم��ا اوروب��ا عام��ة، وھ��و اLم��ر ال��ذي 

ھ�ل فعل�ت . أميركا مما وجھھ�م إل�ى فلس�طينتحاشت كل دول أوروبا استقباله وكذلك 
ھ��ذه ال��دول ذل��ك ك��ي & تزي��د البطال��ة ف��ي اراض��يھا، أم لقناعتھ��ا ب��دعم إقام��ة الكي��ان 

  .ا�ستيطاني في فلسطين، أم لdمرين معاً، ھذا نقاش آخر

ولعلھا مفارقة ھائل�ة أن نص�ل الي�وم إل�ى ا�س�تنتاج ب�ان النازي�ة، وھ�ي القات�ل   
ك��ذلك أح��د أكب��ر قتل��ة الش��عب الفلس��طيني، إل��ى جان��ب بريطاني��ا المباش��ر لليھ��ود، ھ��ي 

مفاع�ل ديمون�ا  -زھ�رة القت�ل"راعية الغزو ا�س�تيطاني، وفرنس�ا الت�ي أھ�دت الكي�ان 
حقداً ربما على ھزيمة مشروعھا ا�ستعماري ا�ستيطاني في الجزائر، و& " النووي

  !تقل عن ذلك الو&يات المتحدة بل تزيد وغيرھا كثيرات
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 ش�ك أن ا�ح�ت"ل البريط�اني ق�د ف��تح فلس�طين لھ�ؤ&ء المس�توطنين، رغ��م و&
أكاذي���ب الص���ھيونية الت���ي م���ا ت���زال ت���زعم أنھ���ا كان���ت ت���دخل فلس���طين عن���وة عل���ى 

مس��توطن، وھ��و ع��دد ھائ��ل بك��ل  174000ل��ذا، جلب��ت ھ��ذه الموج��ة  .البريط��انيين
  . حيفا وھي الموجة التي اقامت المصانع ومصفاة البترول وميناء. المعاني

تجدر ا�شارة إلى أن المستوطنين اليھود  الذين تدفقوا من ألمانيا إلى فلسطين   
وھذا ي�ذكرنا بالتخص�ص والتأھي�ل ال�ذي تمت�ع ب�ه . كانوا مؤھلين علمياً ومتخصصين

انظ�ر (المستوطنون الجدد الذين قدموا م�ن ا�تح�اد الس�وفيتي الس�ابق وروس�يا الحالي�ة
  ).&حقاً 

ألفاً، وھ�ي نس�بة قليل�ة مقارن�ة م�ع الموج�ات  20لموجة سوى لم يعد من ھذه ا  
يكف��ي أن ن"ح��ظ ان ع��دد المس��توطنين اليھ��ود بحل��ول . اLخ��رى وع��دد المس��توطنين

اي أن اكث��ر م��ن نص��فھم ھ��م م��ن ھ��ذه  250,000وص��ل م��ع ھ��ذه الموج��ة  1940
  . الموجة

ر ف�ي فلس�طين وإض�رابھا ال�ذي اس�تم 1936خ"ل فت�رة ھ�ذه الموج�ة حص�لت ث�ورة 
وھو ا�ض�راب ال�ذي ق�ادت ال�دول العربي�ة والقي�ادة السياس�ية الفلس�طينية . ستة اشھر

إل��ى وقف��ه دون مكاس��ب و& تعھ��دات بريطاني��ة، بمعن��ى ان ع��دم ف��ك ا�ض��راب ك��ان 
سيساعد كثيراً على الض�غط عل�ى ا�ح�ت"ل البريط�اني لتقل�يص موج�ات ا�س�تيطان، 

كتابھ�ا اLب�يض  1937بريطانيا عام  لذا، اصدرت. وليس منعھا كما يزعم الصھاينة
اي أن ا�ض�راب أف�رغ م�ن محت�واه، فل�م ي�ؤت . الذي تضمن مشروع تقسيم فلس�طين

  !نتاجا مناسباً بل معاكساً 

  

***  
تختل��ف التق��ديرات، وإن بنس��ب غي��ر عالي��ة، ب��ين ط��رف وآخ��ر ح��ول ع��دد 

ى أن عل. 1948المستوطنين اليھود في فلسطين في مختلف الفترات وخاصة ما قبل 
الحقيقة اLساسية، والتي & يختلف فيھا أحداً، ھي أن اليھود ف�ي فلس�طين حت�ى أوائ�ل 

ألف�اً، وم�ن ض�منھم يھ�وداً م�ن الموج�ات ا�س�تيطانية  25القرن العش�رين ل�م يتج�اوز 
  .التي دخلت ورجع قسم منھا

  
  

وھك��ذا، كان��ت فت��رة ا�ح��ت"ل البريط��اني لفلس��طين مخصص��ة إل��ى ح��د كبي��ر   
لقد جرى فيھا تسريب مئات آ&ف المس�توطنين اليھ�ود . كيان الصھيوني فقط�قامة ال

وإقامة البنية التحتية لھذا الكيان وإرساء نمط إنتاج رأسمالي متقدم  وبن�اء ج�يش ف�اق 
عدداً وتسليحاً جيوش مختلف الدول العربي�ة وھ�و م�ا أق�رت ب�ه المص�ادر الص�ھيونية 

وعين مرتزق�ة م�ن مختل�ف المس�توطنات ب�ل وجل�ب ا�ح�ت"ل البريط�اني متط�. نفسھا
أنظ��ر . (البيض��اء واLنظم��ة الرأس��مالية الغربي��ة للقت��ال نياب��ة ع��ن المس��توطنين اليھ��ود
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وحينما اطمئنت بريطانيا عل�ى ق�درة الكي�ان الجدي�د اغتص�اب فلس�طين وط�رد ) &حقاً 
أھلھ��ا، أعلن��ت ھ��ي نھاي��ة م��ا اس��مته ا�نت��داب البريط��اني عل��ى فلس��طين، أي تس��ليمھا 

  .   لمستوطنين اليھودل
ن"حظ في اللوحة التالية تفاقم النمو الديمغرافي المتسارع للمستوطنين اليھود ف�ي 

  على امتداد فترة ا&نتداب فلسطين
  
  

  )6(لوحة رقم 
  228اليھود في فلسطين      السنة

 1922      83,790  
1931        174,606  
1944        553,600  
1945        579,227  
1946        608,225  

  
لغ عدد المھاجرين خ�"ل فت�رة ا�نت�داب، س�واء الش�رعيين او غي�ر الش�رعيين، ب"

  "229بالمئة منھم من أوروبا 90ألف شخص، قرابة  480قرابة 
. لعل ھذا ما يبين لماذ ب�دأ الكي�ان وم�ا زال تح�ت س�يطرة اليھ�ود ا�ش�كنازيين

الدول�ة  أما اليھود الشرقيين والعرب وغي�رھم م�ن من�اطق الع�الم، ف�أتوا بع�د إقام�ة
  . حيث زادت الحاجة لقوة عمل رخيصة وكذلك لمجندين في قوات ا�حت"ل

  
 25كما أش�رنا أع�"ه، ل�م يك�ن ف�ي فلس�طين قب�ل ا�س�تعمار البريط�اني س�وى 

وبالمقاب��ل، ك��ان ع��دد الع��رب . أل��ف يھ��ودي م��نھم م��ن بقاي��ا موج��ات الھج��رة الفاش��لة
ھ��و  1945م ع��ام نس��مة، وأص��بح ع��ددھ 794658ھ��و  1937الفلس��طينيين ع��ام 

  . نسمة 1,200,000
ھذا عن تدفق المستوطنين بشكل عام، لكن ھذا المشروع ا�س�تيطاني ل�م يك�ن 
مج��رد مش��روع لتجمي��ع تراكم��ي لليھ��ود ف��ي فلس��طين، ب��ل ھ��و مش��روع راس��مالي 

لذا، كان & ب�د إل�ى جان�ب ا�ھتم�ام باس�تج"ب الجي�ل . استيطاني استعماري مدروس
ان، وقوة العمل، & بد من اس�تج"ب راس الم�ال وذل�ك عب�ر الشاب القادر على العدو

تفضيل ھجرة الرأسماليين وتقديم تسھي"ت لھم من قب�ل الحرك�ة الص�ھيونية وخاص�ة 
أم�ا التكتولوجي�ا، فكان�ت . الوكالة اليھودية التي كانت مثاب�ة دول�ة دون ا�ع�"ن عنھ�ا

تك�ون بريطاني�ا المس�اھم  وبھ�ذا. بريطانيا قد تبرع�ت بھ�ا س�واء العس�كرية أو المدني�ة
 . الرئيسي في المذبحة المستدامة المدارة ضد الشعب الفلسطيني
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  تطور تدفق المھاجرين ) 7(  لوحة رقم

 الرأسماليين اليھود إلى فلسطين
  

  230عدد الراسماليين اليھود المھاجرين      السنة
1932        727 
1933        3250  
1934        5124 
1935        6309 
1936        2970 
1937        1275 
1938        1735 
1939        2606  
1940        802  
1941        314  

  

  نماذج: المستوطنون حسب البلد ا+م

ربم��ا يعب��ر توزي��ع المتط��وعين المرتزق��ة إل��ى الكي��ان الص��ھيوني قب��ل إع"ن��ه   
، عن المصادر اLس�اس لقومي�ات اليھ�ود ال�ذين 1948وخ"ل حرب ا�غتصاب عام 

ن طبيع�ة ھ�ذا البح�ث & تس�مح بمتابع�ة تفص�يلية  لك�ل لك. دخلوا فلسطين كمستوطنين
  . أمة على حدة كم ھاجر من أبنائھا اليھود إلى فلسطين

  )8(لوحة رقم 

 1995-1984الھجرة إلى إسرائيل حسب البلد 

 
U.S.S.R. and C.I.S.  813,708  

Morocco, Algeria and Tunisia 345,753  

Romania 273,957  
Poland  171,753  

Iraq  130,302  
Iran  76,000  
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United States  71,480  
Turkey  61,374  
Yemen  51,158  

Ethiopia  48,624  
Argentina 43,990  
Bulgaria  42,703  

Egypt and Sudan  37,548  
Libya 35,865  

France  31,172  
Hungary  30,316  

India 26,759  
United Kingdom 26,236  

Czechoslovakia  23,984  
Germany 17,912  

South Africa  16,277  
Yugoslavia 10,141  

Syria  10,078  

 

Jerusalem ReportSource:   

ن"ح�ظ ان نص�يب الس�د م�ن ھ�ذه الموج��ات ا�س�تعمارية ك�ان م�ن ا�تح�اد الس��وفييتي 
مستعمر، تليه البلدان العربية مجتمعة  813,000سابق وا�تحاد الروسي أكثر من ال

  . مستعمر 273,000مستوطن، ثم رومانيا أكثر من  610,000أكثر من 

، يصل عدد المس�تعمرين م�ن مختل�ف 2008-1948وإذا تم توسيع النطاق الزمني، 
س��تعمرين منھ��ا إل��ى أم��ا اثيوبي��ا فيص��ل ع��دد الم.   3,053,799بل��دان الع��الم إل��ى  

ويص��ل ع��ددھم م��ن . 127,915  ، واميركا الشمالية)2008حتى ( 82,812
وتق������در نس������بة .  1,171,145  ا�تحاد السوفييتي السابق وا�تحاد الروسي إلى 

م�ن يھ�ود الكي�ان وبھ�ذا % 16,5الذين اتوا في الموجة اLخيرة م�ن ھ�ذه المنطق�ة ب 
روسيا ا�تحادي�ة ف�ي ش�تات ش�عبنا مروع�ة تكون مساھمة ا�تحاد السوفييتي السابق و

  وبوعي شأنھا في ھذا المستوى تحديداً شأن ا�مبرياليات اLخرى

ف��ي أوائ��ل س��بعيات الق��رن العش��رين س��مح ا�تح��اد الس��وفييتي لع��دد ملم��وس م��ن " ...
ومع نھاية ذلك العقد، ك�ان ق�د غ�ادر ا�تح�اد الس�وفييتي . اليھود بالھجرة إلى إسرائيل
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لق��د ُس��مح لليھ��ود ...  140,000ھ��ودي ، ذھ��ب م��نھم إل��ى إس��رائيل رب��ع ملي��ون ي
السوفييت بمغ�ادرة ا�تح�اد الس�وفييتي بأع�داد & مح�دودة ف�ي أواخ�ر ثمانين�ات الق�رن 

كم��ا أن انھي��ار ا�تح��اد . العش��رين، خ��"ل قي��ام ال��رئيس جورباتش��وف بلبرل��ة ال��ب"د
لي��ة، فبع��د أن دخ��ل ، أدى إل��ى تس��ھيل ھ��ذه العم1991الس��وفييتي ف��ي أواخ��ر ع��ام 

، إ& أن اس�تقرار 1991ع�ام  150,000، و 1990قادم ع�ام  190,000إسرائيل 
الظ��روف ف��ي ا�تح��اد الس��وفييتي الس��ابق ومص��اعب التكي��ف ف��ي إس��رائيل  أدت إل��ى 

وحت��ى نھاي��ة ع��ام  1989فم��ا ب��ين . للس��نة 70,000ھب��وط ع��دد المھ��اجرين إل��ى 
م��ن ا�تح��اد الس��وفييتي الس��ابق  950,000، ھ��اجر إل��ى إس��رائيل أكث��ر م��ن 2003

  .231حيث اختاروھا مسكناً لھم
  :نشير ھنا إلى مسألتين  
ان ت��دفق اليھ��ود م��ن ا�تح��اد الس��وفييتي إل��ى الكي��ان الص��ھيوني وحت��ى إل��ى : اLول��ى

  .الخارج عموماً تزايد طرديا مع إنخراط ا�تحاد السوفييتي في النظام العالمي
أنفسھم مشروط بطبيعة اLوضاع أ�قتصادية في  أن حراك اليھود السوفييت: والثانية

ا�تحاد الروسي، بمعنى أن تحسن اLوضاع ا�قتص�ادية قل�ل الھج�رات، ب�ل ق�اد إل�ى 
  .عودة جزء منھم

وھذا دليل على عدم كون حافز الھجرة ا�ستيطانية دينيا او إي�ديولوجيا، وھ�و   
افز الم�ادي ك�دافع رئ�يس واس�تنتاج ك�ون الح�. أمر & ُيريح الكيان الص�ھيوني ب�الطبع

يمك��ن قرائت��ه بش��كل افض��ل ف��ي حال��ة يھ��ود الو&ي��ات المتح��دة، ال��ذين يش��كلون بن��ك 
لك�ن أوض�اعھم ا�قتص�ادية الجي�دة اعف�تھم م�ن . التمويل للكيان وبنك ال�دعم السياس�ي

وج��وب ا�س��تيطان ف��ي فلس��طين، رغ��م أن الكي��ان، عل��ى م��ا يب��دو عل��ى اLق��ل، يعتب��ر 
  !في ا�ستيطان في فلسطينا�خ"ص اليھودي ھو 

لم يكن بوسع الكيان الصھيوني ازدراد ھذه الوجبة الضخمة بدون التس�ھي"ت   
فم��ن جھ��ة ربط��ت الو&ي��ات المتح��دة زي��ادة تبادلھ��ا التج��اري م��ع ا�تح��اد . اLميركي��ة

كم��ا ق��دمت . الس��وفييتي الس��ابق بزي��ادة س��ماحه بخ��روج اليھ��ود الس��وفييت م��ن ال��ب"د
ملي�ار دو&ر كض�مانات ق�روض لتس�ھيل  10ب�إدارة كلينت�ون مبل�غ الو&يات المتح�دة 

وم��اذا ك�ان ش�رط الو&ي�ات المتح�دة عل�ى الكي��ان . عملي�ة ت�وطين ھ�ؤ&ء ف�ي فلس�طين
، مراع�اة لع�رب 232آنذاك؟ تجميد التوسع ا�ستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة

المس��تعمرين ف��ي  ي��ذكرنا ھ��ذا يأكذوب��ة المن��ع البريط��اني لت��دفق!  أميرك��ا الرس��ميين
فإذا توقفت ھذه الت�دفقات أو تل�ك ف�ي لحظ�ة كتاب�ة الس�طور  . ث"ثينات القرن العشرين

  .المتعلقة بھما، فإنھا ب" شك عادت بوتائر أعلى بعد فترة وجيزة لكلتيھما
   

  تركيبة نوعية: موجة اليھود الروس
  

ل حاص�لين عل�ى ، ك�انوا بالمع�د1993إن اليھود م�ن ھ�ذه المنطق�ة ال�ذين ق�دموا قب�ل 
: م�نھم. سنة مدرسية نصفھم كان يش�غل مواق�ع أكاديمي�ة وإداري�ة قب�ل مجي�ئھم 14,5
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مھن�دس  30,200مقاب�ل . أطب�اء 12,200يعرفون أنفسھم كمھندسين، و  57,400
س��نين م��ن  4ھ��م اكب��ر بالمع��دل ب .  أطب��اء 15,600و  1989ف��ي إس��رائيل قب��ل 

  .عمل سنة خبرة 15العمال في إسرائيل ولكن لديھم 
لذا، فھم كما يبدو مثابة نخبة تقنياً ومھنياً، وربما لھذا السبب أنش�أوا حزب�اً ح�از عل�ى 

فھل قام ھذا الدعم على اساس إثني أم طبقي، أم تراه قام على ا�ثن�ين . دعم أكثريتھم
ولذا، فإن ھذه ا�ثنية تشكل نخبة منافسة ل�شكنازية القديمة أو المؤسسة للكيان . معاً 

وھي وإن قدمت دفعة ھائلة للكيان إ& أنھا اضافت على الكتل ا�ثنية ف�ي . ونيالصھي
والعم���ال ) كاقلي���ة قومي���ة(ا�ش���كنازية، والش���رقيين والع���رب الفلس���طينيين (الكي���ان 

اLجانب الذين يزيدون عن رب�ع ملي�ون ش�خص وم�نھم ال�روس غي�ر اليھ�ود، جماع�ة 
خر يحتاج لدراس�ة موس�عة ع�ن ك�ون لعل ھذا إثبات آ. إثنية جديدة ھي اليھود الروس

  . ھذه المستوطنة مستوطنة عالمية القومية
بالمئ�ة منھ�ا ف�ي ت�ل أبي�ب  60ومما اعطى ا�ثنية الروس�ية وض�عا أفض�ل فق�د ترك�ز 

وبھذا، فھي قد فرضت نفسھا كإثنية مدينية، اقرب لسلطة . والباقي في المدن اLخرى
حس�ب (ول  ت�ل أبي�ب فھ�ي المدين�ة الت�ي وحين نق�.  المال وا�دارة والسلطة السياسية

  :تحتوي على ) 2001احصاءات 
  

  من اليھود% 55*   
  من إدارة صناديق ا�ئتمان% 100*   
  من ادارة المؤسسات البنكية% 100*   
  من ادارة المؤسسات البنكية الصغيرة% 90*   
  من ادارة المؤسسات المالية غير البنكية% 53*   
  ساطة واوراق ماليةو/فعاليات اقتصادية% 59*   
  مكاتب محامين%  39*   
  233من البناء% 42*   

  
  

كم��ا أش��رنا أع��"ه وف��ي الب��اب الس��ابق، كان��ت مس��اھمة اLنظم��ة العربي��ة ھ��ي 
فق�د . الثانية بعد ا�تحاد الس�وفييتي وا�تح�اد الروس�ي، وھ�ذا مج�رد تق�دير م�ن ج�انبي

م��ا حس��ب الع��دد ف��ي  يف��وق اليھ��ود الع��رب يھ��ود ا�تح��ادين  الس��وفييتي والروس��ي إذا
اLنظمة العربية ھائلة بك�ل المع�ايير : مساھمة"واياً كان اLمر، فإن . مختلف الفترات

  ! حتى لو بمستوطن واحد
يھمني التركيز في حالة اLنظم�ة العربي�ة عل�ى أكاذي�ب الص�ھيونية ع�ن ط�رد 

قمعي��ة  & ينك��ر أح��داً أن اLنظم��ة العربي��ة. ھ��ؤ&ء اليھ��ود الع��رب م��ن البل��دان العربي��ة
بھ��ذا . ورجعي��ة، ولك��ن ض��د الع��رب أكث��ر م��ن اLقلي��ات الديني��ة او القومي��ة اLخ��رى

  ! المعنى & بد أن حيفاً لحق ببعض اليھود، ولكن لم يمارس عليھم طرداً 
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  تھجير اليھود العرب
  : فيما يخص  العراق، يقول

وا ف��ي عملي��ة ع��زرا ونحمي��ا حص��لوا عل��ى في��زا بش��كل علن��ي؟ ك��ان الق��رار ان يبيع��"
حي��ث كان��ت  1951ام"كھ��م، فب��اعوا بأس��عار بخس��ة، ك��ان ذل��ك ف��ي منتص��ف ع��ام 

  . الطائرات تحط في قبرص
كانت أول�ى الط�ائرات الت�ي ط�ارت إل�ى إس�رائيل عب�ر قب�رص ف�ي منتص�ف اي�ار "  

وبع�د ذل��ك ببض��عة اش��ھر، عمل��ت ط��ائرات ض��خمة مباش��رة م��ن بغ��داد إل��ى .  1951
، تاركة فق�ط ح�والي 1952حميا مع بداية عام وقد انتھت عملية عزرا ون. مطار اللد
وعلي��ه، ف��إن معظ��م أق��دم الجالي��ات اليھودي��ة وعمرھ��ا . يھ��ودي ف��ي الع��راق 6,000
  "سنة، ھاجرت إلى إسرائيل 2500
أم��ا اليھ��ودي العرب��ي م��ن الع��راق س��امي ميخائي��ل، في��زعم ان اليھ��ود الع��رب   

  !234طردوا وأُسيلت دمائھم
والمؤسس��ة الص��ھيونية الرس��مية تكت��ب ف��ي واد  وك��أن س��امي ميخائي��ل يكت��ب ف��ي واد

  !.آخر
& شك أن س�امي ميخائي�ل التق�ى اليھ�ود المغارب�ة وھ�م م�ن أكث�ر المس�توطنين   

ع��دداً ف��ي فلس��طين المحتل��ة، و& ش��ك أن��ه ع��رف م��نھم أن أكث��رھم اس��توطن فلس��طين 
خ"ل فترة ا�ستعمار الفرنسي للمغرب وتونس، فھل طردھم المستعمر الفرنسي م�ن 

أم���ا مل���ك المغ���رب الس���ابق الحس���ن الث���اني فظ���ل وفي���اً للت���راث "! وطن���ه المغ���رب"
الص��ھيوني ف��ابقى ع"ق��ة اليھ��ود المس��توطنين ب��اليھود الب��اقين، وھ��ذا -ا�س��تعماري

اس�تقل المل�ك الحس�ن  1986ومن�ذ الع�ام . يتضمن السماح بحراك التنقل بين المكانين
على التواصل م�ع الكي�ان "  يداً ج"شمعون برس وزير خارجية الكيان آنذاك، وحافظ 

ولكي تكتمل المھزل�ة . الصھيوني، واقام ع"قات فعلية وإن لم تكن با�عتراف العلني
أم��ا خليفت��ه، . التابع��ة لجامع��ة ال��دول العربي��ة"  رئ��يس لجن��ة الق��دس"ك��ان ھ��و نفس��ه 

  !فواصل الخطى بكل وفاء
  

، 235The Lure of Zion"إغواء صھيون"ما تؤكده دراسة عباس شب"ق    
ان الحركة الصھيونية استخدمت أساليب إرھابية لتھجير اليھود الع�رب م�ن الع�راق، 

  . كما اتفقت مع حكومة نوري السعيد على تھجيرھم علناً 
  

أما رؤوبين أبا رجل، وھ�و م�ن حرك�ة الفھ�ود الس�ود الت�ي فتك�ت بھ�ا الص�ھيونية ف�ي 
لتش���ريد الش���عب أوائ���ل س���بعينات الق���رن العش���رين، فأص���در ف���ي ال���ذكرى الس���تين 

الفلس��طيني بياناًيؤك��د في��ه ان اليھ��ود الع��رب اُس��تجلبوا م��ن قب��ل الص��ھيونية  والغ��رب 
  .     236زيطالب الدول العربية بالسماح لليھود العرب بالعودة إلى اقطارھم اLصلية
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& توج��د تفاص��يل ع��ن كيفي��ة ھج��رة يھ��ود ك��ل قط��ر عرب��ي إل��ى فلس��طين المحتل��ة، 
وھ��ذا أم��ر يحت��اج إل��ى اس��تنطاق بع��ض مثقف��ي اليھ��ود . باس��تثناء ش��ذرات ھن��ا وھن��اك

فق�د جي�ىء . العرب لك�ي يوثقف�وا آلي�ات تھجي�رھم، والظ�روف القاس�ية الت�ي أُلق�وا بھ�ا
بھؤ&ء اليھود العرب كي يعبئوا الطبقات الدنيا م�ن المجتم�ع الص�ھيوني ا�ش�كنازي، 

ك�ن اعتب�ار كتاب�ات  ويم. سواء في العمل الزراعي او العمل ألسود عموم�اً أو الجندي�ة
، وس��امي ش��طريط، وش��يكو بيھ��ار وب��ن دور ش��واھد واض��حة عل��ى 237إي��" ش��وحاط

معاناة ھؤ&ء اليھود الذين تأج�ل جل�بھم لح�ين حاج�ة الماكين�ة ا�قتص�ادية والعس�كرية 
  . الصھيونية لھم

الفا م�ن اليھ�ود اليمني�ين ف�ي  46إلى  45إنه تم جلب  : " تقول المصادر الصھيونية 
حي��ث تجمع��وا ف��ي ع��دن ونقل��تھم ط��ائرات  1949لس��جادة الس��حرية ف��ي اي��ارعملي��ة ا

  ". اميركية وبريطانية

كي�ف ك�ان ليھ�ود ال�يمن ال�ذھاب إل�ى ع�دن ب�دون وس�ائل ! ھل حقا تجمعوا؟ أم ُجمع�وا
تجميع من مستوى ما لدى ا�ستعمار البريطاني؟ كيف يمكن لھ�م قط�ع آ&ف اLمي�ال 

ن، المين��اء البريط��اني الحص��ين، ل��و& ان لوص��ول ع��دن؟ وكي��ف يمك��نھم دخ��ول ع��د
السجادة السحرية امتدت من أقصى شمال اليمن إلى أقصى جنوبه؟ وفي حين تح�اول 

فلس���طين م���ن البريط���انيين، وھ���ذه كذب���ة " ح���ررت"الص���ھيونية تثبي���ت أكذوب���ة أنھ���ا 
فبع�د س�نة ! عنصرية ھائلة على الراي العالم العالمي ت�نم ع�ن احتق�ار عق�ول البش�رية

تعم�ل بريطاني�ا " او تحريرھ�ا م�ن البريط�ايين عل�ى ي�د اليھ�ود"حت"ل فلس�طين على ا
  .كمقاول لتھجير مستوطنين إلى الكيان نفسه

  

  :اليھود الرومانيون
ق�د ي�رى ال�بعض ف�ي . ُيعتبر استج"ب يھود رومانيا نموذجاً على ش�راء المس�توطنين

ك�ن إقام�ة دول�ة ص�ھيونية، وھ�ذا ل�ه نص�يب م�ن الص�حة، ول" تض�حية وفعالي�ة "ذلك 
. بھذا اLسلوب في التجميع ھو نموذج عسكري أكثر مما ھو نم�وذج ق�ومي إجتم�اعي

يشبه ھذا التجميع الذي بعد تجميعه ُيصار إلى توفيقه ثقافي�ا واجتماعي�اً وحت�ى لغوي�اً، 
  .ان يكون نسخة عن قوات حلف شمال اLطلسي، او اي حلف عسكري آخر

ج روماني���ا ف���ي طبي���عبخ���"ف ا�تح���اد الس���وفييتي الس���اب   Zق، ل���م تك���ن تتح���ر "
روماني��ا م��ع " ص��داقة"أم��ا المفارق��ة، فھ��ي . مواطنيھ��ا اليھ��ود إل��ى الكي��ان الص��ھيوني

  .  238ف، ناھيك عن اLحزاب الشيوعية العربية.ت.بعض العرب وحتى مع م

. دو&ر 3000تبيع كانت كل فيزا ليھودي ب  1965كانت رومانيا تاوشيسكو حتى 
ت تأخذ مع�دات م�ن الكي�ان، ال�ذي بحك�م ارتباط�ه ب�الغرب الرأس�مالي ومقابل ذلك كان
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من��ه، وھ��ذا أعط��اء مي��زة نس��بية لتس��ويق نفس��ه " تكنولوجي��ة"ك��ان يحظ��ى بتبرع��ات 
  . كقاعدة تكنولوجية متقدمة أو على القل كمصدر لبيع تكنولوجيا من درجة ما

وحت�ى ع�ام  1967أوقف تشاوشيس�كو عملي�ة تھجي�ر اليھ�ود الروم�انيين إث�ر ع�دوان 
، ولكنه استانف ذلك حتى مصرعه ھو وزوجت�ه إيلين�ا، أثن�اء ا�نتفاض�ة الت�ي 1969

  . أطاحت بالنظام ھناك

كانت بوخارست تتقاضى مبلغاً معيناً من المال على ال�راس الواح�د وبا�عتم�اد " ... 
ل�م يك�ن . على العمر، التعليم، التخصص، العمل والوضع السري لكل مھاجر محتم�ل

ل�ذا، فھ�و . يسكو يرغب في ھجرة واسعة معتبراً أن اليھ�ود س�لعة عالي�ة القيم�ةتشاوش
 1,500، اي )اي ليس الت�دفق(يرغب في السماح لھم بالخروج على طريقة التساقط 

، وطبق�����اً ل تق�����ديرات أيوني�����د العام�����ة ، 1989و  1968فب�����ين ع�����ام . ك����ل س�����نة
دو&ر،   112,498,800يھودي�اً إل�ى إس�رائيل بمبل�غ   40,577تشاوشيسكو ب�اع "

ول��م ". دو&ر لل��راس الواح��د 3,300دو&ر لل��راس الواح��د، و&حق��اً  2,500بس��عر 
تكن اLموال وحدھا الطريقة التي ساعدت فيھا الدولة اليھودي�ة روماني�ا، فق�د ض�منت 

ق�ام أريي�ل ش�ارون بتزوي�د .  إسرائيل قروض�اً ل تشاوشيس�كو ودفع�ت الفوائ�د بنفس�ھا
 1982لقد ق�ام وزي�ر ال�دفاع ع�ام . ومنھا دبابات سنتشوريونجيش رومانيا  باسلحة 

بزي���ارة س���رية إل���ى روماني���ا بص���حبة خب���راء م���ن المؤسس���ة العس���كرية ا�س���رائيلية 
  ".والصناعات الجوية ليعرض عليھم التعاون التكنولوجي

فالص�ھيونية قام�ت . ھل في ھذا الوصف مبالغة إع"مي�ة ص�ھيونية؟ & ن�دري  
ولك�ن عل�ى اLق�ل ف�ي المس�ألة المعط�اة ف�إن يھ�ود . ع اLكاذي�باساساً على مھارة صن

بغ�ض النظ�ر ع�ن دق�ة اwلي�ات، وع�ن فس�اد ال�ديكتاتور . رومانيا، انتھوا في فلس�طين
، وھو الذي رغم خدماته الجل�ى للكي�ان الص�ھيوني حظ�ي، بع�د س�قوطه "ا�شتراكي"

لس�ؤال ال�ذي يب�در لك�ن ا.  ومقتله ھو وزوجت�ه، بتغطي�ة احتقاري�ة ھائل�ة ف�ي إع"مھ�م
ھل قبض الحكام العرب مقابل ب�يعھم اليھ�ود الع�رب للص�ھيونية؟ أم ق�اموا ب�ذلك : ھو

  تبرعاً، أم فرض عليھم السيد ا�مبريالي ذلك؟ أم أن ھناك أرشيفاً مخفيا لصفقات؟؟؟

على اLقل، ف�إن تھجي�ر يھ�ود الع�راق ت�م بترتي�ب م�ن حكوم�ة ن�وري الس�عيد، وعب�ر 
  .239شركة طيران �بنه

  

  لماذا؟...مقاتلون مرتزقة من المركز الراسمالي

ل��م ينحص��ر دور الغ��رب الراس��مالي ف��ي إقام��ة الكي��ان الص��ھيوني عل��ى دور   
اLنظمة الحاكمة، بل امتد ليشمل متطوعين من مختلف بلدان المرك�ز س�واء التقلي�دي 
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 وإذا كان الكي�ان، ھ�و تجمي�ع ليھ�ود مس�تجلبين م�ن مختل�ف. أو المستوطنات البيضاء
اLص��قاع، ف��إن ھ��ذا يثي��ر س��ؤا&ً، فم��ا ب��ال غي��ر اليھ��ود ك��ي ي��أتوا حت��ى كمتط��وعين  
مح��اربين؟ م��ا ھ��ي العوام��ل الت��ي تجل��ب كن��دياً أم أميركي��اً أو اس��ترالياً لقت��ال الش��عب 
الفلس��طيني وط��رده م��ن وطن��ه؟ ق��د تجل��ب ال��بعض عوام��ل مالي��ة معيش��ية بحث��اً ع��ن 

م��ن أج��ل مھم��ة قتالي��ة عدواني��ة، فھ��ذا ولك��ن، ان يق��رر ال��ذھاب . امتي��ازات فيس��توطن
  .مختلف

قد ُيعتقد أن للعامل الديني دوره في ھ�ذا المس�توى، ونح�ن نتح�دث ع�ن الفت�رة   
وھ�ذا . لكن ھؤ&ء المتطوعين جميعاً، أو غ�البيتھم، ليس�وا يھ�وداً◌ُ . 1948حتى عام 

رب�ي يفتح على ال�دور الترب�وي والثق�افي وا�ع"م�ي لماكن�ات ا�ع�"م الراس�مالي الغ
الت��ي ھي��أت لھ��ؤ&ء أنھ��م إنم��ا ي��دافعون ع��ن قب��ر المس��يح والمقدس��ات المس��يحية الت��ي 

ُيس��ديه إل��يھم " جمي��لٍ "، وھ��ذا يجع��ل ھ��ؤ&ء الجھل��ة ح��املين ِل "يحتلھ��ا المس��لمون"
المس��يحية م��ن ا�ح��ت"ل العرب��ي " يح��ررون"الص��ھاينة ب��أن ھ��ؤ&ء الص��ھاينة إنم��ا 

وبھذا تك�ون المس�يحية السياس�ية ". لشرقيأصلھا ا"ا�س"مي، في حين ھم يغتصبون 
الش��رقية، وكتب��ت تاريخ��اً غي��ر -الراس��مالية الغربي��ة ق��د اغتص��بت المس��يحية اLص��لية

  .التاريخ

ف�ي خط�ر م�ن " ال�وطن"لم يك�ن بوس�ع البرجوازي�ات ف�ي تلك�م البل�دان ان ت�زعم ب�أن 
ي�ة الس�وق احت"ل عربي أو إس"مي &ستخدام القومية كس"ح بيد البرجوازية أو لحما

لذا، كان & بد من اس�تعمال العام�ل الغيب�ي وم�ن ث�م جھ�ل الغوغ�اء لتجني�دھم . القومي
  .بل لتطوعھم لصالح الكيان الذي طالما خططت ھذه اLنظمة �قامته في فلسطين

ق��ام اميركي��ون  1948-1945خ��"ل التحض��ير النھ��ائي &غتص��اب فلس��طين 
ھود بالسفن الت�ي م�ن بينھ�ا عش�رة س�فن ألفاً من المستوطنين الي 60وكنديون بتھريب 

فھ��ل ك��ل ھ��ذا بس��بب . أميركي��ة  ك��ان ذل��ك بع��د زي��ارة ق��ام بھ��ا ب��ن غوري��ون Lميرك��ا
الزيارة، أم أن الزيارة ھي مجرد اللمسات اLخيرة لخط�ة ج�رى العم�ل عليھ�ا بعناي�ة 

  .ومطو&ً 

أي متطوع�ون  -ماخ�ال"تس�مية : " أطلقت الصھيوينة على ھؤ&ء المتط�وعين
من أج�ل  العم�ل ف�ي الق�وات " لبوا النداء"وھم غير اليھود الذين " ارج اسرائيلمن خ

ولكن، ھل يمكن Lحد أن يتط�وع ف�ي مك�ان ل�م يع�د دول�ة ". المسلحة الفعلية �سرائيل
اقص�د دع�اة ! بعد؟ ومن أجل القت�ال، ل�و& وج�ود ُدع�اة وُرع�اة ل�ذلك من�ذ زم�ن طوي�ل

  .مة في الغرب الراسماليصھاينة ورعاة رسميين من اLنظمة الحاك

  . المتطوعون ھم كفاءات عسكرية مدربة وُمجربة معاً "وال"فت أن ھؤ&ء 

م��ن اLمي��ركيين والكن��ديين ف��ي مختل��ف ف��روع الق��وات  1000ك��ان ھن��اك " 
. دول��ة م��ا وراء البح��ار 29متط��وعين م��ن  3500المس��لحة ا�س��رائيلية، إل��ى جان��ب 
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وب��الطبع م��ن أي��ن " . ا ف��ي س��"ح الج��ووقراب��ة نص��ف اLمي��ركيين والكن��دينن خ��دمو
  بس"ح جو للفلسطينيين 

كم��ا " أو انجل��و س��اكزم" –معظ��م المتط��وعين الغ��ريين ومتكلم��ي ا�نجليزي��ة "  
ح�اربوا ف�ي الح�رب العالمي�ة الثاني�ة، وك�انوا   -نحتنا نح�ن ا�س�رائيليين ھ�ذه التس�مية

. ع ع�ن الدول�ة اليھودي�ةتواقين لوضع خبراتھم القتالي�ة قي�د العم�ل للمس�اعدة ف�ي ال�دفا
ل ھ��ؤ&ء المتطوع��ون قل��ب ق��وة س��"ح الج��و الجدي��د حي��ث وف��روا  مق��اتلين  Zوق��د ش��ك

  ".طيارين للقتال الجوي Lول أفواج اLجنحة المقاتلة

وإضافة إلى ذلك، فإن الطي�ارين م�ن أميرك�ا الش�مالية، الطي�ارين والف�رق اLرض�ية "
ت ميسسرشميت واس�لحة م�ن مط�ار ق�رب ھم الذين خلقوا قوة الشحن الجوية التي نقل

ورغم ان ھذا أغاظ بع�ض الرت�ب ف�ي الق�وات . براغ إلى قاعدة تل نوف في إسرائيل
الجوية ا�سرائيلية آنذاك، فإن اللغة التي كانت متداولة في القوات الجوية ا�سرائيلية 

  !"ھي بالضرورة، ا�نجليزية

متط�وع م�ن خ�ارج  3600ك ك�ان ھن�ا 1948و  1947& بد من الذكر بأن�ه ب�ين " 
ال��ب"د ت��دفقوا إل��ى ال��ب"د وق��اتلوا إل��ى جان��ب أفض��ل ا�س��رائيليين، أو&ً م��ع البلم��اخ 

  ". في جيش الدفاع ا�سرائيلي 1948والھجناة،  وبعد إع"ن الدولة عام 

ھ��ل تجي��ز لن��ا ھ��ذه المعطي��ات ان نس��مي الكي��ان قاع��دة مش��تركة لكاف��ة بل��دان المرك��ز 
  ل المركز اLساسية  وحدھا؟ الراسمالي، وليس لدو

ما زال العدد الدقيق من  كل بلد عل�ى ح�دة موض�ع خ�"ف، ولع�ل التق�دير اLفض�ل " 
آخ�رين م�ن كن�دا، و  250م�ن الو&ي�ات المتح�دة، م�ع  1,000انه كان ھناك حوالي 

م�ن ش�مال إفريقي�ا،  250من بريطاني�ا، و  600متطوع من جنوب إفريقيا، و  800
وك�ان ھن�اك أيض�اً . "تينية، وھن�اك آخ�رين م�ن بلجيك�ا وفرنس�امن أميركا ال 250و 

وق�د ق�الوا . عدداً متفرقاً من استراليا، والكنجو البلجيكية، وروديسيا، وفنلندا، وروسيا
دول�ة مختلف�ة ل�دعم الدول�ة  37جميعاً انھم يھوداً وغير يھود، رج�ا&ً ونس�اًء أت�وا م�ن 

  "ھماليھودية الجديدة في أقصى ساعات حاجتھا ل

ما الذي يمكن أن ُيقال ھنا إذا اعتبر العرب والفلسطينيون أن ھذه كانت حرب�اً   
عالمي��ة ض��دھم؟ وھ��ل س��ُيتھمون با�رھ��اب؟ ق��د يك��ون ال��درس المس��تفاد م��ن ھ��ذا ان 

  !. فلماذا & يندھش الصھاينة, اصطفافاً رسميا عالمياً كان وراء ھذا الكيان وھو خالقه

البحرية، واول فنيي الرادار، وأول طبجي�ي المدفعي�ة  والحقيقة أن أول آمري س"ح" 
الثقيلة، وأول قادة الدبابات، واول قادة القوات البرية وأول طيارين مق�اتلين وق�اذفين، 

إن . وأول جراح��ي العي��ون المص��ابة وا�ص��ابات اLخ��رى ك��انوا متط��وعي الماخ��ال
من الناجين  31,000التي جلبت " القادمين رقم ب"المتطوعين ھم الذين قادوا سفن 

وھ��ذا . م��ن المحرق��ة، إل��ى فلس��طين ا�نتدابي��ة، عل��ى م��رأى م��ن المحت��ل البريط��اني 
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كي�ف يس�تقيم ". موجة الھجرة ب"نصف المھاجرين غير الشرعيين الذين أتوا ضمن 
حصول ذلك رغم أنف البريطانيين م�ع م�زاعم الص�ھيونية أن بريطاني�ا كان�ت تمن�ع، 

  فلسطين؟ و& تقنن، دخول الصھاينة إلى

ھل يمكن أن يتصور أح�داً ك�م ف�ي ھ�ذا م�ن ك�ذب ونف�اق؟ ق�د تك�ون ھ�ذه المبالغ�ة ف�ي 
الممانعة البريطانية ذات د&لة لو لم توجد الوثائق البريطانية الت�ي توث�ق كيفي�ة إقام�ة 

لع��ل م��ا ح��اول الص��ھاينة اس��تغ"له والت"ع��ب ب��ه ھ��و قي��ام بريطاني��ا ف��ي . ھ��ذا الكي��ان
  .خول المستوطنين لتجنب إحراج عم"ئھم العرببعض اLحيان بتقنين د

وھ��ذه تعتب��ر الح��رب اLعل��ى كلف��ة بالنس��بة �س��رائيل كم��ا ان الض��ريبة فيھ��ا كان��ت " 
كم��ا كان��ت . متطوع��اً قتل��وا ف��ي ا�ش��تباكات 119عالي��ة عل��ى المتط��وعن حي��ث ان 

طي�اراً ارواحھ�م خ�"ل  33ا�صابات بشكل خاص عالية بين المتطوعين، حيث فق�د 
إضافة إلى ھذا، فإن ث"ثة متطوعين من القوات . رب وكان ثلثيھم من المتطوعينالح

وبعد أن خدموا إسرائيل في وق�ت حاجتھ�ا لھ�م، ف�إن . اLرضية قُتلوا في ا�شتباكات،
م�نھم بق�وا أو ع��ادوا  500معظ�م المتط�وعين ع�ادوا إل�ى ب"دھ�م اLم، إ& أن ح�والي 

ن إس��رائيل م��وطنھم، واwن ف��إن أو&دھ��م بع��د وق��ت قص��ير م��ن مغ��ادرتھم ليجعل��وا م��
وك�ان م�ن ب�ين الم�وتى والمفق�ودين ف�ي القت�ال ... وأحفادھم يخدمون في ج�يش ال�دفاع

مفق�����وداً م�����ن اLمي�����ركيين  40 1949بع�����د انتھ�����اء ح�����رب ا�س�����تق"ل ف�����ي آذار 
   240."والكنديين

، أم الھ��زائم 2006ت�رى، م�ن ھ��ي اLكث�ر كلف��ة، ھ�ذه الح�رب أم ھزيم��ة ع�ام   
لة؟ لنترك ھذا كي تجيب عليه اLنظمة العربية التي وقفت مع الكيان في ع�دوان المقب

  .، بل نتركه للتاريخ2006

تفيد ھ�ذه المعلوم�ات ب�أن ال�ذين ق�اتلوا ف�ي الص�فوف اLول�ى وف�ي المواق�ع الحساس�ة، 
ھم من مرتزقة النظام الراسمالي  1948وأصحاب الدور القيادي والمؤثر في حرب 

عظم القتلى كان م�ن ھ�ؤ&ء مم�ا ي�دل عل�ى أنھ�م ك�انوا ف�ي الص�فوف فحتى م. العالمي
! وھذا يكشف كم كان�ت وم�ا ت�زال ع"ق�ة الكي�ان الص�ھيوني بالنظ�ام الع�المي. اLولى

ل��ن تض��طروا لل��دفاع ع��ن ھ��ذه "ربم��ا يعي��د ھ��ذا إل��ى اLذھ��ان م��ا قال��ه ن��ابليون لھ��م، 
  ). العالميراجع موقع  الصھيونية  في ا�مبريالية والنظام !"(اLرض

  مسرحية الدخول اLستيطاني غير الشرعي
  

كي تضفي ھلى نفسھا شرف حركات التحرر الوطني، فقد احتلت الص�ھيونية   
وربم�ا ھ�ذه ھ�ي الص�ناعة الص�ھيونية . فلسطين، وجمعت لھا يھود مختل�ف القومي�ات

ولك�ي تض�في . اLولى، تصنيع مركب�ة بش�رية م�ن مختل�ف اLع�راق وتس�ميتھا قومي�ة
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فسھا صفة حركات التحرر، واLھم ليس الصفة ھنا، ب�ل مج�رد كس�ب الص�فة، على ن
  تكون الصھيونية بالطبع قد زرعت في عقول العالم، ان لھا وطناً وأنھا قد حررته؟ 

فھي في البداية زعمت أن فلس�طين أرض ب�" ش�عب، وھ�ي ! والسؤال ِمْن َمنْ   
يغير ھذا م�ن مواق�ف داعميھ�ا  مزاعم اثبت الوجود الفلسطيني زيفھا الھائل، ولكن لم

ث��م زعم��ت أن الفلس��طينيين متخلف��ين، وأنھ��ا ج��اءت ل��نقلھم . Lن وراء ذل��ك مص��الحھم
إل��ى الحض��ارة، فج��اء أمث��ال ش��ولش ليثب��ت أن الفلس��طينيين كانوايتب��ادلون م��ع النظ��ام 

  . العالمي قبل قيام الحركة الصھيونية
بريط�انيين، وھ�و ال�زعم م�ن ال" ال�ب"د"بقي أن تزعم الصھيونية أنھا ح�ررت   

فلو& ا�ستعمار البريطاني واحت"له فلس�طين، . الذي تنقضه وقائع & مجال لحصرھا
على فلس�طين، لم�ا ك�ان لھ�ذا الكي�ان أن " ا�نتداب"وإرغامه عصبة اLمم على منحه 

  .يطرأ على جغرافيا المنطقة، فما بالك بتاريخھا
، "التح�رر ال�وطني"حرك�ة ، و"القومي�ة اليھودي�ة"ولكي تتوافق مزاعم   

كان & بد للصھيونية ان تزعم بأن قي�ام ا�س�تعمار البريط�اني بتقن�ين وترتي�ب الغ�زو 
لك�ي . ا�ستيطاني اليھودي إلى فلسطين في ث"ثينات القرن العشرين، بأنه مثاب�ة من�ع

تبقى الرواية الصھيونية قابلة للتصديق، فإن المصادر الصھيونية لم تتمكن من إنكار 
ر بريطانيا في رعاية الكي�ان ب�ل زرع�ه، لكنھ�ا تح�دثت ع�ن قي�ام بريطاني�ا بتحدي�د دو

دعنا نقول إذن، أن بريطاني�ا . ھجرات اليھود إلى فلسطين، وذلك تجنباً �ثارة العرب
بم���ا ھ���ي ا�ح���ت"ل اLساس���ي، كان���ت لھ���ا خط���ة معين���ة ف���ي إدارة عملي���ة ت���وطين 

سألة طبق�ا لرؤياھ�ا الت�ي & ع"ق�ة لھ�ا ب المستوطنين اليھود، وبالتالي كانت تدير الم
ولكن الرواية الص�ھيوينة تض�في عل�ى نفس�ھا أكاذي�ب  . ا�ستيطان اليھودي قط" منع"

ف���ي منتھ���ى الغراب���ة ومنھ���ا، أن بريطاني���ا كان���ت تقي���د ا�س���تيطان اليھ���ودي وتش���جع 
وھو اLمر الذي & اساس له من الصحة، بل حبذا  241عربيا في فلسطين  "استيطاناً "

  . لو كان حصل
  

فق��د . وعل��ى العك��س، فإن��ه خ��"ل فت��رة ا�ت��داب ،  ل��م ي��تم تقيي��د الھج��رة العربي��ة" ... 
، حي�ث 1929أرسلت لجنة ھ�وب سيمبس�ون م�ن لن�دن لت�درس الش�غب العرب�ي ع�ام 

قالت ان الممارسة البريطانية في إھمال الھجرة العربية غير الش�رعية وع�دم الرقاب�ة 
Lف��ق ام��ام عليھ��ا، م��ن مص��ر،  وش��رق اLردن وس��وريا ك��ان م��ن نتيجتھ��ا إغ��"ق ا

  "242الھجرات اليھودية
ھ��ل كان��ت بريطاني��ا بص��دد إض��افة عرب��اً إل��ى ع��رب فلس��طين؟ ھ��ل ھ��ذه ھ��ي   

سياسة ا�ستعمار البريطاني الذي وعد اليھود بفلسطين عل�ى اLق�ل من�ذ وع�د بلف�ور، 
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البني��ة التحتي��ة وك��ان يجب��ي الض��رائب الباھظ��ة م��ن الف"حس��ين الفلس��طيينيين ليق��يم 
للمس��توطنات اليھودي��ة؟ وم��ا ال��ذي ك��ان س��يجده الع��رب الق��ادمين إل��ى فلس��طين تح��ت 

  احت"لين، بريطاني ويھودي؟ 
  

واستمر حتى إقامة دولة إسرائيل  1934بدأ التھريب تحت جنح الظ"م عام "  
. وھي إحدى حلقات في سلس�لة ت�راث قص�ص البطول�ة للش�عب اليھ�ودي 1948عام 

ا&&ف من اليھود ، بمن ف�يھم &جئ�ين نج�وا م�ن المحرق�ة م�ن أوروب�ا  ھناك عشرات
وناجين من التصفيات ف�ي البل�دان العربي�ة، حي�ث خ�اطروا بحي�اتھم ، وع�انوا كثي�راً، 
وبالنضال والتضحية تمكنوا من وصول إسرائيل على أمل إعادة بناء الوطن للش�عب 

، بالجو، والبحر وا&رض، فھناك وھكذا، فقد أتوا عبر كل المداخل الممكنة. اليھودي
بالمئ��ة م��ن  20ج��رى تھ��ريبھم تح��ت ج��نح الظ��"م، اي ح��والي  120,000ح��والي 

  ."المجموع الكلي لسكان أرض إسرائيل قبل ا�ستق"ل
تجدر ا�شارة إلى أن اليھود في البلدان العربي�ة ل�م يتعرض�وا لمض�ايقات كم�ا   

. مص��ادر ص��ھيونية توث��ق ذل��ك ت��زعم المص��ادر الص��ھيونية، كم��ا ان��ه & توج��د حت��ى
وب��العكس، ف��إن ا�رھ��اب ال��ذي تعرض��وا ل��ه ك��ان بت��دبير الحرك��ة الص��ھيونية نفس��ھا 

أم��ا وص��ف ھج��رتھم إليھ��ا بأنھ��ا اعم��ال . ليض��طروا للھج��رة إل��ى فلس��طين المحتل��ة
ھ�ل ك�ان ھن�اك طي�ران ب�ين . بطولية، ففيھا خيال ص�ھيوني يس�تخف بذھني�ة الق�ارىء

يھربوا به، أم ان ھناك تس�ھي"ت م�ن ش�ركات غربي�ة فعل�ت اليمن وفلسطين المحتلة ل
ذلك للمال ول�يديولوجيا وللعنصرية، ولكن ھل با�مكان خروج ھذه اLعداد الكبي�رة 
بالطائرات والسفن؟ يمكن للكذب ان ُيقبل لو قيل أن يھوداً ھربوا مشيا م�ن س�وريا او 

  :لتوضيح زعمين على اية حال، نقاشنا ليس بھذه التفاصيل، وإنما. لبنان
  ".شعب _ البطل"نسب بطولة خارقة لليھود دون غيرھم  : اLول

  .قيام الصھيونية على صناعة ا�ع"م والكذب: والثانية
ف��ي س���ياق ص���ناعة اLكاذي���ب ي���ورد الص��ھاينة تمجي���داً لم���ا يس���مونه تحري���ر    

  : السجناء من سجن عتليت
عل�ى ي�د مق�اتلي البلم�اخ بقي�ادة تحرر السجناء بعمل جريىء  1945أكتوبر   9في " 

أما ھروب وتھريب  الس�جناء واقتح�ام الس�جون، فھ�و متراف�ق م�ع . 243ناحوم ساريج
تاريخ البشرية منذ اLسر في حروب القبائل البدائية وحتى معتق"ت العولم�ة ف�ي أب�و 

  !غريب في العراق
  

  تشريع استج$بي جديد...من ھو اليھودي
  

لكي�ان وح�ده ب�ين المس�توطنات البيض�اء ھ�و أشرت في غير موضع، ان ھ�ذا ا  
وم�ا يجع�ل ھ�ذا الش�راء س�ھ"ً . الذي لم يتوقف عن إستج"ب مستوطنين، بل ش�رائھم

  :أربعة عوامل اساسية على اLقل
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ا�س����تعداد التس����ووي للبرجوازي����ة الكمبرادوري����ة الفلس����طينية مم����ا يعط����ي  •
ش�عبھا ھ�ي للص�ھيونية وليس�ت ل 1948الصھيونية مب�رر ال�زعم أن اراض�ي 

  .الفلسطيني ويطمئن المستجلبين على أنھم آتون لمكان آمن
 . موقف الكمبرادور العرب المتلھف على التخلص من القضية الفلسطينية •
 . توفر الثروة لدى الكيان واليھود  •
 .دعم المركز الرأسمالي المعولم للكيان •

ي�ان &نتھ�اج ومع ذلك، فإن تراجع رغبة اليھود ف�ي ا�س�تيطان ف�ي فلس�طينن دف�ع الك
  :سياسيتن، تبدوان على نقيض بعضھما البعض

إش��ھار أن إس��رائيل ھ�ي دول��ة اليھ��ود فقط،وھ��س ج�زء م��ن ھجم��ة ص��ھيونية : ا+ول]ى
وفلس��طينيي الض��فة  1948جدي��دة أو بداي��ة لمش��روع يطم��ح إل��ى ط��رد فلس��طينيي 

  . والقطاع نھائياً من فلسطين
ھودي�اً، ك�ي ي�تم ش�راء مس�توطنين تمطيط تعريف اليھودي ليشمل من ليس ي: والثانية

من مختلف بلدان العالم للمس�اھمة ف�ي إش�باع الج�وع ال�ديمغرافي كاس�اس لمش�روعھا 
  .العدواني الذي & يتوقف

  
طبقاً للقانون اليھودي، فإن من يولد Lٍم يھودية أو الب�الغ ال�ذي تح�ول إل�ى اليھودي�ة " 

ھوديت��ه ممارس��ة أي م��ن الق��وانين يعتب��ر يھودي��اً، و& يحت��اج الم��رء إل��ى إع��ادة تأكي��د ي
وطبقاً �ص�"ح اليھودي�ة، يك�ون الش�خص يھودي�اً . اليھودية في التوراة ليكون يھودياً 

كما أكد إص"ح اليھودية عل�ى أھمي�ة أن يك�ون . إذا ما ولد Lم يھودية أو Lب يھودي
ب�ى الشخص قد تربى تربية يھودية، ف�إذا م�ا ول�د الطف�ل Lب�وين يھ�وديين ولك�ن ل�م ُير

وطبقاً للحركة اLرثوذكسية، فإن دين اLب وفيم�ا . كيھودي فإن الولد & ُيعتبر يھودياً 
فل�يس مطلوب�اً & إع�"ن و& . إذا مارسه الشخص أم & ھي ليس�ت مس�ألة ذات ع"ق�ة

  ."تنشئة او تعليما، طالما أن اLم يھودية
ي مص�طلح خ�اص، وحالما يتح�ول الم�رء إل�ى اليھودي�ة، & يمك�ن أن يش�ار إلي�ه ب�أ" 

  " فھو يھودي كأي شخص ُولد يھودياً 
ول��م ُيقص��د ب��التعريف المج��دد والموس��ع والمتج��اوز Lساس��ه اLرثوذكس��ي، ل��م   

. ُيقصد فقط استج"ب بش�راً ج�دد، ب�ل إخم�اد تس�اؤ&ت واحتجاج�ات ف�ي الكي�ان نفس�ه
ين فق��د أُثي��ر م��ن ھ��و اليھ��ودي من��ذ ثمانين��ات الق��رن العش��رين  نظ��راً لقل��ق المس��توطن

السابقين من منافسة الج�دد لھ�م م�ن جھ�ة، ونظ�راً للتميي�ز العنص�ري ال�ذي ووج�ه ب�ه 
فالفوبي�ا العددي�ة، وحاج�ة راس . اليھود الف"شا ا�ثيوبيين من جھة ثانية، ب�ل معاكس�ة

المال المع�ولم لق�وة عم�ل جدي�دة ت�دفع العنص�رية اليھوي�ة البيض�اء &س�تج"ب اليھ�ود 
بي��ا الطبقي��ة، ت��دفع اليھ��ود الش��رقيين للقل��ق عل��ى م��وقعھم وبالمقاب��ل، ف��إن الفو. الس��ود

وھ��ذه ھ��ي . ا�قتص��ادي م��ن الش��رائح ال��دنيا م��ن اليھ��ود  ال��روس ك��ي & تح��ل محلھ��م
العوام���ل اLكث���ر اساس���ية وراء إث���ارة م���ن ھ���و اليھ���ودي أكث���ر مم���ا أثي���ر م���ن أن 

ل�ت إل�يھم من المستوطنين الروس ليسوا يھوداً، وبأن عدداً كبيراً م�نھم ُنق 300,000
  . 244اليھودية من آبائھم
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ل��ذا، يق��ول آش��ر ك��وھين، م��ن جامع��ة ب��ار اي��"ن ليس��وا يھ��ودا حس��ب الش��ريعة   
اليھودية لكنھم يھوداً باحاسيسھم وبھوياتھم الشخصية، وبأنم�اط نص�رفاتھم وس�لوكھم 

رئ�يس ( أم�ا إيل�ي يش�اي .  المتشابه  إلى ح�د كبي�ر لس�لوك  وتص�رفات  يھ�ود الدول�ة
& و&ء لھم رغم خدمتھم في الجيش فھم يضعون يدھم على ا�نجي�ل،   :فيقول) شاس

وإن يھودية اLثيوبيين غير مؤك�دة،  ل�ذا يج�ب حس�ب المؤسس�ة الديني�ة المركزي�ة ان 
. يمرو بتھويد جديد، واعتب�رھم عوفادي�ا يوس�ف يھ�وداً م�ن اص�ول كان�ت ق�د تبعث�رت

سياس�يين وأك�اديميين بالبح�ث   لعل بيت القصيد ھو ما انتھت إليه الصھيونية باقتراح
ع���ن مجموع���ات ف���ي الع���الم ام���اكن ودول مح���ددة وتھوي���دھم وتھجي���رھم �س���رائيل 

  ) مصالحة(
  
  
  

  "العودة"الھجرة المعاكسة 
تكم��ن الھج��رة المعاكس��ة وراء ج��دل م��ن ھ��و اليھ��ودي،  وإل��ى ح��د م��ا وراء   

ة ھ�ي وض�ع والھج�رة المعاكس�. إشھار يھودية الدولة بھددف المزي�د م�ن ا�س�تج"ب
لكنھ��ا ف��ي الحال��ة . طبيع��ي ف��ي مختل��ف بل��دان الع��الم بم��ا فيھ��ا المس��توطنات البيض��اء
فمعس��كر ل��ه دور . الص��ھيونية مث��ار مخ��اوف وقل��ق Lنھ��ا حال��ة عدواني��ة باس��تمرار

وظيفي بحاج�ة للمزي�د م�ن الجن�ود، مم�ا يجع�ل الھج�رة المعاكس�ة، مثاب�ة ھ�روب م�ن 
  .ميدان المعركة

إس�رائيل، " ھج�روا"يلية الرسمية بأن عدد اليھود ال�ذين تقول المراجع ا�سرائ
، بلغ نحو )بعد طرح عدد المتوفين(، ولم يعودوا إليھا 2003منذ إنشائھا وحتى عام 

وق��د بل��غ ع��دد .  245)وھ��ذا & يش��مل أبن��ائھم ال��ذين ول��دوا ف��ي الخ��ارج(نص��ف ملي��ون 
لف نسمة سنويا، أ 17 – 15إسرائيل خ"ل التسعينيات، نحو " ھجروا"اليھود الذين 

  .246إسرائيلي" مواطن" 1000لكل " مھاجرين" 3وھو يعادل حوالي 
  

إس�رائيل  إل�ى الو&ي�ات المتح�دة " ھجروا"توجه أكثر من نصف اليھود الذين 
وھذا يكش�ف ب�الطبع ع�ن .  247اLميركية وكندا، بينما توجه الباقون إلى بلدان أخرى

ام العام�ل ا�ي��ديولوجي أو م�ا يس��مى اث�ر العام�ل ا�قتص��ادي ذو اLولوي�ة والحس��م أم�
  .القومي

  
ك��ان تط��ور الھج��رة إل��ى الكي��ان  عل��ى النح��و  2008-2-25حس��ب جري��دة مع��اريف 

  :التالي
 1990      199,516  

2004      20,893  
2007      18,129  
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لك��ن ھ��ذا الھب��وط الواس��ع ج��داً ب��ين الس��نة اLول��ى واLخي��رة الم��ذكورتين، &   
، كان ض�من حقب�ة انھي�ار المعس�كر افش�تراكي، 1990يعكس حقيقة اLمر، Lن عام 

وھ��روب اليھ��ود ال��روس بحث��اً ع��ن حي��اة افض��ل ول��يس لعوام��ل إيديولوجي��ة، وھ��و م��ا 
يتضح مؤخًر، ف�ي روس�يت ب�وتين حي�ث أخ�ذ يع�ود كثي�راً م�ن ال�روس، يھ�وداً وغي�ر 
يھود، إثر تحسن اLوضاع ا�قتصادية وتقديم روسيا التي تتطلع إلى دور قطوي م�ن 

  . يد، مغريات لذوي التخصصاتجد
  

، وLول م�رة من�ذ الثمانيني�ات، )2006آب  –تموز (وإثر حرب لبنان الثانية 
مي��زان ھج��رة س��لبي، حي��ث أن ع��دد اليھ��ود ال��ذين ) 2007ع��ام (ُس��ِجل ف��ي إس��رائيل 

خ"ل نف�س الع�ام، أكب�ر م�ن أولئ�ك " يھجروھا"فلسطين أو من المتوقع أن " ھاجروا"
وم��ن المتوق��ع أن تص��ل الفج��وة ب��ين .  إليھ��ا، ف��ي نف��س الفت��رة" ايھ��اجرو"المتوق��ع أن 

.  248لص�الح الھج�رة العكس�ية 5000إل�ى " الھجرة العكسية"إلى إسرائيل و" الھجرة"
أل�ف س�نويا، بينم�ا  20المعاكس�ة نح�و " الھج�رة"بل�غ متوس�ط  21ومنذ أوائ�ل الق�رن 

ھج�رة المعاكس�ة، وتض�منت ال.  249إلى إسرائيل" المھاجرين"يتراجع باستمرار عدد 
من��ذ أوائ��ل ھ��ذا الق��رن، وبش��كل أساس��ي، يھ��ودا م��ن دول ا&تح��اد الس��وفياتي الس��ابق، 

معظمھم إلى الو&يات المتحدة اLميركي�ة، بع�د ا�قام�ة ف�ي إس�رائيل لبض�ع " ھاجر"و
  .250سنوات

إذن، كلما تعرض الكيان إلى ھزات، كلما قاد ذلك إلى تراجع في قدوم المس�توطنين، 
أكت��وبر /  وھ��و  م��ا ح��دث م��ث"ً إث��ر ح��رب تش��رين. الھج��رة المعاكس��ةوتزاي��د ف��ي 

، 251إثر التض�خم الم�الي الھائ�ل ف�ي إس�رائيل 1984 – 1983، وفي عامي 1973
  .وه الذي عولج بالخصخصة وا�نفتاح على ا�قتصاد العالمي بتعليمات أميركية

  
لوكال��ة وا" الكنيس��ت"ث��ارت ض��جة ف��ي الكي��ان إث��ر تس��اؤ&ت أبراھ��ام ب��ورغ رئ��يس 

منھم % 50َمن ِمن ا�سرائيليين واثق بأن أو&ده سيعيشون ھنا؟ :  "اليھودية اLسبق
، "في أحس�ن اLح�وال، أي أن النخب�ة ا�س�رائيلية أص�بحت منفص�لة ع�ن ھ�ذا المك�ان

  .252ونصح بورغ كل إسرائيلي بأن يستصدر جواز سفر أجنبي
ودية منذ نش�أتھا، ومن مؤشرات تعاظم أكبر خطر وجودي تواجھه الدولة اليھ

، إل��ى أن ح��والي رب��ع 2007أن بع��ض التق��ارير ا�س��رائيلية أش��ارت، ف��ي نيس��ان 
المعاكسة، ونح�و نص�ف الش�باب ا�س�رائيلي " الھجرة"ا�سرائيليين يدرسون إمكانية 

  . 253من إسرائيل" الھجرة"يفكرون في 
مي قد يكون العام�ل الكث�ر ت�أثيراً ف�ي اس�تج"ب ا�س�تيطان ھ�و النھ�وض الق�و  
  .العربي
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أي  1957الف يھودي عام  71مع حصول الوحدة ھبطت أعداد المھاجرين من "...
وي"ح��ظ ان المع��دل الس��نوي . الف��ا خ��"ل الع��ام اLول للوح��دة 27قب��ل الوح��دة إل��ى 

ھ��ي   1957-1954للھج��رة ال��ذي ك��ان خ��"ل الس��نوات اLرب��ع الس��ابقة للوح��دة، 
خ��"ل % 66اي ھ��بط بنس��بة  ) 29750(أص��بح خ��"ل س��نوات الوح��دة ) 44660(

  .254"سني الوحدة
وھذا ما يفسر لنا لماذا & يتمالك حتى أكثر اليھ�ود يس�ارية نفس�ه ح�ين يج�ري   

! ذك�ر القومي�ة العربي��ة دون أن ُتنع�ت بالش��وفينية والتخل�ف، ب�ل وحت��ى بع�دم وجودھ��ا
ويمكن تفسير ھذا بح�رص اLكاديني�ا الراس�مالية الغربي�ة، وخاص�ة البريطاني�ة، عل�ى 

كيف ل، والصراع ھو م�ع اLم�ة . التأكيد بان & وجود Lمة عربية و& لقومية عربية
العربية، مع الطبق�ات الش�عبية، & اLنظم�ة الكمبرادوري�ة، لك�ن لھ�ذا ح�ديث وش�جون 

  .أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
في حين كان المستوطنون الھولنديون يحاولون إقامة مستوطنة بيضاء بدون  -1

تغير اLمر بعد ھزيمتھم على يد المستوطنين ا�نجليز الذين احتاجوا سود إط"قاً، 
 . لقوة العمل السود، وھو ما خلق &حقاً مشكلة ا�برثايد

  :في ھذا الصدد كتب الكاتب اليھودي العراقي -2
كلھم من أوري افنيري حتى آخر واحد فيھم م�ن أوري افني�ري حت�ى أكث�ر اليھ�ود "" 

ب" اس�تثناء يھ�وداً، او& وقب�ل ك�ل ش�يىء، وبع�دھا فق�ط يمك�ن  ا�رھابيين تطرفاً كلھم
اعتب��ارھم اس��رائيليين، و& يغي��ر إن ك��انوا ش��يوعيين، أو اش��تراكيين ، اعض��اء ف��ي 
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ك��ل الخ"ف��ات بينن��ا وك��ل الب��روق والرع��ود الت��ي ... الليك��ود، او ف��ي غ��وش غيم��ونيم
ك نابع من الرغبة ف�ي تتصاعد من معسكرنا ، وأكلنا لحم بعضنا البعض نيئاً،  كل ذل

من الجن�ون وم�ن الع�الم المص�اب بال"س�امية الت�ي & . تحقيق اليھودية والحفاظ عليھا
س�امي ميخائي�ل، نق�وش عربي�ة عل�ى ج�دار الص�ھيونية، ف�ي الع�ودة ال�ى .( شفاء منھا
  الصحراء

دراس���ات وش���ھادات ف���ي الثقاف���ة العبري���ة، ترجم���ة وتحري���ر محم���د حم���زة غن���ايم، 
  . 53ص 2002ت رام _ منشورات  اوغاري
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لم يكن يبدو من حديثه قط ان ھناك اعترضاً . الكيان، وكانت ترسل أسلحة ايضاً 
قد يكون ذلك قياساً على اLنظمة العربية التي كانت تسمح ! على ذلك من أحد

ان؟ ولكن بالنسبة للشيوعي، فإن المسألة القومية & لمواطنيھا العرب بالتجمع في الكي
فالنضال اLممي & ينتصر لقومية بدل أخرى، بل . تؤخذ في ھذا الموقف با�عتبار

كما ان النضال اLممي، بالتأكيد، & يقيس على مواقف . ينتصر لحقوق الشعوب
يمكن نسب ھذا ھل . اLنظمة الرسمية و& سيما الرجعية والتابعة كاLنطمة العربية

قد يعود ھذا للقدرة . كله لموقف ستالين؟ ھذه مبالغة ھائلة وإلغاء لعقول الم"يين
ا�ع"مية الھائلة للصھيونية، وربما للِرشى المالية، وللفقر العقائدي، وللجھل النظام 
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. مجرد التصور بأن خسائره أعلى، في اي مجال، امر غير مطروح من حي�ث المب�دأ
، ب�ل نقص�د "لكي�انا"و& نقصد ھنا فقط الخسائر الكمية، رغم انھا أعل�ى ف�ي اقتص�اد 

لك�ن . المؤثرات المصاحبة لھذه الخسائر س�واء ا&جتماعي�ة او السياس�ية ام المس�تقبلية
الوق�ائع عل�ى ا&رض ھ�ي الت��ي تح�دد ف�ي التحلي�ل ا&خي��ر توجھ�ات الن�اس أكث�ر مم��ا 

أم�ا ھ�ذه الوق�ائع . يحددھا وع�يھم المج�رد او المس�بق ال�ذي & يأخ�ذ الوق�ائع با&عتب�ار
للھدن��ة الت��ي اعلنتھ��ا الفص��ائل الفلس��طينية "  ف��ي الكي��ان"ري��ة اليھ��ود فھ��ي تأيي��د أكث

المسلحة قبل شھرين، اضافة الى تحسن ا&داء ا&قتصادي في�ه و& س�يما فيم�ا يخ�ص 
تراجع سعر صرف الشيكل مقابل ارتفاع ال�دو&ر مم�ا أدى ال�ى تحس�ن ف�ي التص�دير 

ت�ه س�لطات الكي�ان ط�وال ھ�ذا المن�اخ ال�ذي خلخل. وھو تحسن ناجم ع�ن من�اخ الھ�دوء
الش���ھرين وأجھ����زت علي���ه م����ؤخراً، ف���ي س����لوك يتن���اقض م����ع مص���لحة ش����ارعھا 

. وھو ا&مر الذي قد يخلق توتراً بين موق�ف الحكوم�ة ومص�لحة الش�ارع. ا&قتصادي
  )وھذا ليس في نطاق ھذا المقال(

  
  خلخلة اليومي

  
د الش�خص حي�ث ل�م يع�" الكي�ان"أدت ا&نتفاضة الى خلخل�ة الي�ومي ف�ي حي�اة   

وھذا إرباك يؤثر على ادائه العمل�ي وال�وظيفي وف�ي . ھناك قادر على التحرك  بأمان
( ال�ى ان " الي�ومي"وتعود أھمية وأث�ر ھ�ذه الخلخل�ة ف�ي . النھاية على توازنه النفسي
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قد أقنعت الناس ھناك باستمرار ان أية حروب لھ�ا م�ع الع�رب ) السلطات ا&سرائيلية
وبالت�الي ف�إن ) اي تصدير الحرب الى الخارج(ا&راضي العربية  إنما ُتنقل دائماً الى

وضعھم الداخلي يبقى مأموناً ومس�تقراً، وأن�ه اذا م�ا كان�ت ھن�اك ت�اثيرات فھ�ي عل�ى 
وھذا ما يؤكده التوزيع الديمغرافي لليھود ف�ي فلس�طين . المناطق الحدودية مع العرب

وعليه، فإن وصول . ساحليةحيث يتجمعون في المدن وخاصة ال 1948المحتلة عام 
العملي��ات ا&ستش��ھادية والمس��لحة ال��ى عم��ق ھ��ذه الم��دن ق��د ادى ال��ى قل��ب المعادل��ة 

  .ا&منية المجتمعية ھناك
  تشويه البنية التشغيلة

  
تكونت عب�ر س�نوات ا&ح�ت"ل الطويل�ة حال�ة م�ن ا&عتم�اد التش�غيلي المتب�ادل   

ش�غيل كان��ت مادت�ه ا&ساس�ية ق��وة وھ�و ت. ب�ين اقتص�ادي المن�اطق المحتل��ة وا&ح�ت"ل
وق��د تفاوت��ت التق��ديرات لحج��م ھ��ذه العمال��ة . العم��ل الفلس��طينية م��ن الض��فة والقط��اع

وربم��ا . الف��اً  160ال��ف وا&عل��ى  100الفلس��طينية ھن��اك، حي��ث ك��ان التق��دير ا&دن��ى 
الف اذا وضعنا بالحسبان العمال غي�ر المس�جلين، اي  200يقفز ھذا العدد الى قرابة 

دون تصاريح عمل وذلك ايضا بمس�اعدة  1948يدخلون المناطق المحتلة عام  الذين
ما يھمنا في ھذا الص�دد ھ�و . ارباب العمل اليھود الذين يحتاجون بشدة لھؤ&ء العمال

المن��اطق (ان العم��ال الفلس��طينيين ال��ذين أوقف��وا ع��ن العم��ل داخ��ل الخ��ط ا&خض��ر 
&س�تح"ب " الكيان"وة العمل مما دفع قد احدثوا ازمة ُشٍح في ق) 1948المحتلة عام 

 280عمالة من بلدان اوربا الش�رقية وتركي�ا والبرتغ�ال واس�بانيا وص�لت ال�ى قراب�ة 
نقول معظم Lن قسماً م�ن . لقد حل ھؤ&ء محل معظم العمال الفلسطينيين. ألف عامل

ريب�اً العمال الفلسطينيين، و& سيما من سكان القرى الحدودية، استمروا ف�ي العم�ل تھ
داخ��ل الخ��ط ا&خض��ر رغ��م مخ��اطر القت��ل وا&عتق��ال والتع��ذيب والمط��اردة حت��ى 

  .255بطائرات الھليوكبتر في بعض ا&حيان
   

فھ�ي إذ ). &س�رائيل(لقد انتج�ت ھ�ذه الحال�ة التش�غيلية المعق�دة ص�ورة غريب�ة   
الف عامل من الخ�ارج، ل�ديھا ع�دد م�ن العم�ال الع�اطلين ع�ن العم�ل  280تستوعب 
ھ�ذا م�ن جھ�ة، وم�ن جھ�ة ثاني�ة، ف�إن العم�ال المس�تجلبين . نفس ھ�ذا الع�دد يصل الى

ُمكلفين لھا أكثر من العمال الفلسطينيين و& يقدمون نفس ا&داء العملي الذي يق�وم ب�ه 
  . الفلسطينيون، واقصد ھنا المجا&ت التي يشتغل فيھا الفلسطينيون

  
ل��ة مجتمعي��ة معق��دة اخ��رى وعل�ى ھ��ذه المعادل��ة التش��غيلية المعق��دة ترتب�ت معاد  

ھ�ي ) الفلس�طينيين(وھي ان الطبقة المتضررة بشكل خ�اص م�ن من�ع العم�ال الع�رب 
) ورش الح��دادة والنج��ارة وا&لمني��وم(الطبق��ة الوس��طى ص��احبة الص��ناعات التقليدي��ة 

وھ�ؤ&ء ھ�م . والخدمات والعمل الزراعي، حيث أُصيبت ھذه الطبقة  بخسائر جسيمة
اي الش���رقيين، وعموم���اً م���ن البرجوازي���ة " الم���زراحيم"ود اساس���اً م���ن طائف���ة اليھ���

يس��يطرون عل��ى الص��ناعات ) الغ��ربيين -ا&ش��كنازيم(الص��غيرة، ف��ي ح��ين ان اليھ��ود 
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وبالت�الي ل�م يتعرض�وا لخس�ائر بس�بب اس�تبدال ) Hi-Tecا&لكترونية وال (المتقدمة 
  .العمال، وإن تعرضوا لخسائر &سباب أخرى، سنأتي عليھا فيما بعد

  
ان�ه م�ع " الكي�ان"ولتعويض غياب العمال العرب، قال رئيس الم�زارعين ف�ي   

وص�لت خس�ائر الزراع�ة ھن�اك بس�بب غي�اب العم�ال الع�رب  2001نھاية آذار لعام 
بأن يسمح باستح"ب عمال "  الكيان"وطالب رئيس الوزراء .مليون شيكل 150الى 

  . 256من تايلند
  

  تراجع ومقاطعة ا�ستثمار
  

م��ن تراج��ع ع��دد " الكي��ان"الص��ناعات الخفيف��ة والتقليدي��ة ف��ي ف��ي ح��ين عان��ت 
العمالة الفلسطينية وتراجع القدرة ا&ستھ"كية للمش�تري الفلس�طيني ع�ن مس�تواھا م�ا 
قب��ل ا&نتفاض��ة، ف��إن الص��ناعات المتقدم��ة ق��د اص��يبت بض��ربات قوي��ة نتيج��ة ا&زم��ة 

& س�يما الت�ي اص�ابت ، و1999ا&قتصادية التي حلت بالو&ي�ات المتح�دة من�ذ نھاي�ة 
ا&قتص�اد "قطاع ا&نترنت والكمبيوتر او ما ك�ان ق�د أُس�مي ف�ي الو&ي�ات المتح�دة ب 

فقد ادى تراجع اسھم الشركات ا&ميركية والتي لھا شركات بنات كثيرة ف�ي ". الجديد
أما ا&نتفاضة فأدت الى . الى تدھور سوق ا&سھم والسندات في الكيان نفسه" الكيان"

والمع��روف ب ا&س��تثمار ا&جنب��ي المباش��ر " الكي��ان"لت��دفق ا&س��تثماري ال��ىتراج��ع ا
Foreign Direct Investment FDI . فف��ي ح��ين ازداد ا&س��تثمار ا&جنب��ي

بنس��بة  1993وم��ؤتمر أوس��لو  1991م��ا ب��ين م��ؤتمر مدري��د ) الكي��ان(المباش��ر ف��ي 
 18حالي��ة بنس��بة بالمئ��ة، وم�ا ب��ين م��ؤتمر أوس��لو وبداي�ة ا&نتفاض��ة ال 20تزي�د عل��ى 

 . 2001بالمئة، تراجع بشكل حاد منذ عام 
  

اي الع�ام ( 2000ع�ام " الكيان"فعلى سبيل المثال، زاد ا&ستثمار في اقتصاد 
كم�ا س�حب %. 11، ھ�بط بنس�بة 2001وف�ي ع�ام %. 9,5بنسبة ) ا&ول ل"نتفاضة

  .2001بلي��ون دو&ر ع��ام  1,2المس��تثمرون ا&جان��ب م��ن س��وق ت��ل ابي��ب الم��الي 
اي ف���ي قطاع���ات المعام���ل، وا&ش���غال (وھ���بط ا&س���تثمار المباش���ر ف���ي ا&قتص���اد 

ومقارن���ة م���ع . بلي���ون دو&ر 3اي بمق���دار % 33بنس���بة  2001ع���ام ) والعق���ارات
اي ھبوط  2001بناية فقط عام  31700، أُقيمت 2000بناية اقيمت عام  46100

وھ�بط %. 11بنسبة  2001وقد ھبط انتاج قطاع البناء با&جمال عام %. 31بنسبة 
  % " .12وھبطت الصفقات العقارية بنسبة % 16ا&ستثمار في قطاع البناء بنسبة 

  
وق��د يك��ون م��ن ا&م��ور بالغ��ة ا&ھمي��ة ان تتواج��د ب��دايات لحرك��ات مناھض��ة 

فھن���اك حرك���ة مناھض���ة . داخ���ل الو&ي���ات المتح���دة نفس���ھا" الكي���ان"ل"س���تثمار ف���ي 
قھ��ا الرئيس��ي الجامع��ات ا&ميركي��ة و& س��يما الت��ي منطل) Divestment(ا&س��تثمار 

جامعة بيركلي في كاليفورنيا، وھي حركة تطالب الجامعات ا&ميركي�ة ب�التوقف ع�ن 
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ا&ستثمار حي�ث ان للجامع�ات ا&ميركي�ة اس�تثمارات بالملي�ارات ف�ي مج�ا&ت العل�وم 
ى داف�ع وقد بدأت تجد ھذه الحركة صدى و& سيما لد". الكيان"وا&بحاث المتقدمة مع

الضرائب ا&ميركي الذي يكتشف ان حكومة ب"ده تقوم بح�روب ف�ي ال�وطن العرب�ي 
  .وفي خدمتھا" الكيان"نيابة عن 

  
  تأثير صراع ا�قطاب

  
ص��حيح ان��ه ل��يس بوس��عنا الق��ول ان ھن��اك ص��راعا ب��ين القطب��ين ا&قص��اديين 

بينھم�ا، وھ�و ، ولكن ھناك تن�افس )الو&يات المتحدة والمجموعة ا&وروبية(الغربيين 
ھناك حرب عم"ت بين الدو&ر والي�ورو . تنافس يصل أحياناً الى صراع غير معلن

ف��رغم ان ال�دو&ر م��ا زال عمل��ة بي�ع وش��راء ال�نفط إ& ان الي��ورو تج��اوز . ا&وروب�ي
س��عر ص��رفه تج��اه ال��دو&ر ف��ي ا&ش��ھر ا&خي��رة بش��كل ملح��وظ، وھ��ذا يع��زز ب��دوره 

لتس�عير نفطھ�ا وبيع��ه وق�بض ثمن��ه ب�اليورو وھ��ذا  احتم�ا&ت مي�ل بل��دان منتج�ة لل��نفط
يشكل مصدر قلق للو&يات المتحدة و& سيما اذا فعلت ذلك دول عربية تتع�رض ھ�ي 

  . نفسھا لضغوطات اميركية
  

& بد لھذا المن�اخ الم�الي ال�دولي ان يش�كل ض�غطا م�ا عل�ى الو&ي�ات المتح�دة 
للح�د ول�و ش�كلياً ) لمتح�دة نفس�ھاھذا ناھيك عن ا&زمة ا&قتص�ادية داخ�ل الو&ي�ات ا(

م��ن الفلت��ان الص��ھيوني ف��ي ا&راض��ي المحتل��ة، وھ��ذا بح��د ذات��ه ُيت��رجم ال��ى ت��أزيم 
وبالتالي يدفع الش�ارع لتأيي�د الھدن�ة ت"في�اً لھ�ذا الض�غط . نفسه" الكيان"اقتصادي في 

وللتمثي��ل عل��ى ذل��ك، فق��د لوح��ت الو&ي��ات المتح��دة انھ��ا ق��د تجم��د . وإن ك��ان بس��يطاً 
بس�بب اقامتھ�ا الج�دار الفاص�ل " للكي�ان"طيتھا او ضماناتھا للقروض الت�ي منحتھ�ا تغ

  .وعلى حساب ھذه ا&راضي 1967مع ا&راضي المحتلة عام 
  
  
  
  

  )اسرائيل(أثر ا�نتفاضة على قطاعات اقتصاد 
  

  :يقول يوسي جرينشتين الصحفي في صحيفة معاريف الصھيونية
اليوم لم يمر شبيه له منذ خمسين " الكيان"ان الركود الذي يعيشه ا&قتصاد " 

فإنه قد انكمش عام % 6,4بمعدل  2000عاماً، ففي حين نما ا&قتصاد عام 
عام % 8,5كان انتاج قطاع ا&عمال قد نما بمعدل %. 0,5، بنسبة 2001
ونما ا&نتاج الصناعي بنسبة . 2001عام % 2و2، ا& انه ھبط  بمعدل 2000

ونما انتاج التكنولوجيا المتقدمة %. 6الى  2001عام ، ليھبط 2000عام % 11
ونما ا&نتاج القومي % 24بنسبة  2001ليھبط عام % 26بنسبة  2000عام 

وارتفع عدد %. 3بنسبة  2001ليھبط عام % 3,6ب  2000ا&جمالي للفرد عام 
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ومنھا الى  260,000في بداية ا&نتفاضة الى  49,000العاطلين عن العمل من 
عام % 10وھبط شراء ا&دوات الكھربية بنسبة . 2002مع نھاية عام  300,000

  .2000عام % 17بعد ان ارتفع بنسبة  2001
  

ولكن  2001عام % 4,5وكان وزير المالية الصھيوني قد توقع نمواً بنسبة 
وكان ديفيد ك"ين محافظ %. 0,5كما اشير اع"ه فإن نمو ا&قتصاد قد تقلص الى 

ان الخسائر المتوقعة . صفراً  2002وقع بأن يكون النمو عام قد ت" الكيان"بنك 
بليون  14من ا&نتاج القومي ا&جمالي ستقود الى نقصان بمقدار % 8,5بنسبة 

عام  2002وھكذا كان عام . شيكل في الدخل الضريبي وبالتالي عجز في الميزانية
  . خسائر آخر

  

المتقدمة في العقد ا&خير  )ا&سرائيلية(وبدورھا حققت الصناعت ا&لكترونية 
بليون  7، اما صادراتھا التي كانت بمقدار % 20-15نموا بنسبة تتراوح بين 

كما تراجع بشكل ملحوظ ا&ستثمار ا&جنبي . دو&ر سنويا فقد عانت من تدھور حاد
  ".257المباشر في اسرائيل  كما اشرنا أع"ه 

ارنة مع العام مق% 16,9وتراجعت صادرات الصناعات المتقدمة بنسبة 
كما %.  14والكمبيوترات ب % 26الماضي وتراجعت المكونات ا&لكترونية ب 

لقد تراجع . 258بليون دو&ر 3اكدت وزارة السياحة ان خسائر ھذا القطاع بلغت 
شخص  60,000شخص شھرياً الى  200,000من ) اسرائيل(عدد السواح الى 

مليون  3,2مطلق تراجع من كما اكد مصدر آخر ان عدد السواح ال. 2002عام 
  259 .مليوناً بسبب ا&نتفاضة 2,79شخص الى 

  
  لھذا ايد الشارع الھدنة

  
ان تحسناً طرأ على ا&داء ) اسرائيل(أكدت مصادر اقتصادية في    

ا&قتصادي في معظم الفروع خ"ل شھري الھدنة الماضيين، سواء من حيث ارتفاع 
ر مقابل الشيكل مما يسمح بنشاط معدل ا&ستھ"ك، وارتفاع سعر صرف الدو&

وعليه، أكدت مصادر اع"مية صھيونية في شھر آب الجاري ان . افضل للتصدير 
اكثرية الشارع الصھيوني تؤيد الھدنة التي أُعلنت منذ شھرين من قبل الفصائل 

  .الفلسطينية
  

 لكن معرفتنا بثقافة وتثقيف الشارع الصھيوني تؤكد ان ھذا الشارع ليس محباً   
وعليه، يكون تأييده للھدنة نابع من كونھا تحقق لھذا الشارع تحسن في . للس"م
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مما يعني ان ھذه الھدنة . اوضاعه ا&قتصادية الى جانب ا&وضاع ا&منية تحديداً 
تخلق توتراً بين ثقافة الصھاينة ومصالحھم اليومية من جھة، وما بين ميل الشارع 

  .عدواني المتواصللمصالحه ونھج السلطة الصھيونية ال
  

الى جانب ذلك، فإن ا&زمة ا&قتصادية التي تعيشھا الو&يات المتحدة، والتي 
لم يطرأ عليھا تغيير ايجابي يذكر رغم مسلسل التطمينات الذي تدعيه الطبقة 
الحاكمة في الو&يات المتحدة، ھذه ا&زمة تدفع الو&يات المتحدة للضغط على 

واقفه بما يراعي مصالح الو&يات المتحدة في المنطقة الجانب الصھيوني لتليين م
ومصالح المؤسسة الحاكمة ھناك امام ناخبھا الذي & يعاني فقط من سوء ا&وضاع 
ا&قتصادية، بل كذلك من مأزق جيش ب"ده في العراق حيث ما تزال الو&يات 

د تضطر وبسبب ھذا المستنقع بالتحدي. المتحدة تغوص في وحل المستنقع العراقي
ا&دارة ا&ميركية للتمني على حكومة تل ابيب بأن تحافظ على الھدنة وتستمر في 

وھذا موقف يتقاطع مع مصلحة الناخب الصھيوني في حصول ھدوء على . التسوية
  .حالته اليومية وتحسن في أوضاعه ا&قتصادية

  
وإلى جانب الموقف ا&ميركي الذي ليس موقفاً ضاغطا بشكل فعلي على 

، لكنه يحاول في الوقت نفسه تقييد ا&نف"ت الوحشي للحكومة الشارونية، "لكيانا"
الى جانب ھذا ھناك موقف المجموعة ا&وروبية التي تحاول تحسين صورتھا عربيا 

ورغم ان موقف المجموعة . عبر زعمھا الوقوف حياديا بين الفلسطيين والصھاينة
توظيف موقفھا الذي جانبه ا&يجابي ھو ، إ& انھا تحاول 260ا&وروبية ليس حيادياً 

فقط تميزه عن الموقف ا&ميركي في القضايا الجزئية، تحاول المجموعة ا&وروبية 
توظيف ھذا الموقف لكسب ود الدول العربية، وھو الود الذي تحتاجه أوروبا في 

  .مواجھتھا ا&قتصادية المستقبلية مع الو&يات المتحدة
  

  !لسلطة في تل ابيبولكن ماذا عن الشارع وا
  

ففي . ھناك إشكالية بالغة التعقيد في المستوى الصھيوني الشعبي والرسمي  
حين ان التربية لكل شخص ھناك تقوم على الفتك بالعرب في كافة الظروف، ولعل 

إ& ان ھذا الناخب اضطر كما . آخر نتائج ذلك فوز شارون في ا&نتخابات ا&خيرة
  :مة الفلسطينية، Lن يعيش حالة من التوتر القائماشرنا اع"ه، بسبب المقاو

بين قناعاته وتربيته الصھيونية ضد العرب، وبين اwثار الموجعة للمقاومة التي "
  ". دفعته بالمقابل للشعور بأن الھدنة مفيدة له جداً 
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وعليه، ففي حين يؤيد ا&فراد الھدنة، لم تتوقف السلطة الصھيونية عن ا&غتيال 
وعليه، بدت الھدنة وكأنھا من . جدار الفاصل، وا&عتقا&ت وھدم البيوتوبناء ال

وقيام حماس ) كما ن"حظ ھذه ا&يام(وھذا ما قاد الى انتھاء الھدنة . جانب واحد
  .بالرد على خروقات الكيان، ومن ثم اغتيال احد قادة حماس اسماعيل أبو شنب

لتقليدي لھا في المنطقة لقد حاولت سلطات ا&حت"ل ا&معان في المسار ا  
استمرارھا في العدوان مقابل توقف العرب عن الرد، Lنھا ترى : "والملخص في

يحق له ضرب اwخر و& يحق لzخر حتى ... نفسھا جنساً متميزاً لديه س"ح متميز
  ".القيام بالتبرم 

  
ويبدو، ان الشارع الصھيوني الذي ذاق طعم الھدوء النسبي بسبب الھدنة،   
فإما . يضطر للتفكير كثيراً في ھذه المعادلة الصھيونية غير القابلة للتحقيق سوف

  .ھدنة من طرفين، وإما دفع ثمن ا&عتداءات
وعليه، فإن ھذا يضع السلطة الصھيونية نفسھا في توتر كبير اليوم، و&   

  . سيما بعد عملية القدس ا&خيرة
  
  
  
  

  4ھوامش مقال 
  
&ء العمال الذين يخاطرون بحياتھم اليوم للعمل في تجدر ا&شارة الى ان ھؤ   -1

! اقتصاد ا&حت"ل ھم انفسھم الذين قاطعوا العمل ھناك في بداية ا&نتفاضة ا&ولى
ولكن ھذا اللغز يجد حلZه بالطبع في حقيقة ان فترة . واضح انھا مفارقة غريبة

مال داخل اقتصاد لم تتع سياسة تنموية لتشغيل الع 2000-1993السلطة الفلسطينية 
  .1948الضفة والقطاع مما ابقاھم في حاجة للعمل في مناطق 

2-Haaretz, the economic Supplement, 1-4-2001 
3-The Financial Times 14-2-2002. 

4- Haaretz, the Economic Supplement, 4-5-2001. 
5- Reen Frucht, Wish they were here, 
http:/www02.jpost.com/Editions/ 2000 

4/01/features.23918.html) 
قال المسؤول عن دول حوض المتوسط في مفوضية ا&تحاد ا&وروبي في  -6

بروكسل كريستيان لفلر انه قد يتسنٮل"سرئيليين خ"ل سنة ونصف حتى ستين، 
العمل في اوروبا بحرية دون الحصول على رخصة عمل شريطة استيفاء اسرائيل 

&وروبي المختلفة وسيت ذلك في اطار منح اسرائي مكانة خاصة لمعايير &تحاد ا
مثل " منطقة ا&قتصاد ا&روبية"تشبه الى حد ما المكانة التي تتمتع بھا دول  
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النرويج وسويسرا والنمسا وغيرھا حيث تتمتع ھذه الدول بمكانة خاصة دون ان 
  .يتحتم عليھا ا&نضمام ساسيا الى ا&تحاد ا&وروبي

ا&شخاص والبضائع والشركات سيتنقلون بحرية وا اسرائيل ستكون  واضاف ان
  )2003-6- 19القدس . (جزءا من السوق ا&وروبية  الحرة في المستقبل

 
 

 
 
  

م]]]]ن إس]]]]بارطة إل]]]]ى : إس]]]]رائيل -5
  وادي السليكون

  
  )2007، تموز 130نشرت في مجلة كنعان العدد (

  
أ ا�قتص����اد ل����ن نتن����اول ھن����ا م����ا تناولن����اه ف����ي ص����فحات س����ابقة  كي����ف ب����د

في فلسطين سواء من حيث الرعاية الكولونيالية البريطانية أو بعد تشتيت  ا�سرائيلي
وا�س��تي"ء عل��ى وط��ن بأكمل��ه مثاب��ة ھب��ة & تق��در ب��ثمن  1948الش��عب الفلس��طيني 

نم���و، يتحاش���ى ا�قتص���اديون " معج���زة"لنم���وه مم���ا س���مح لھ���ذا ا�قتص���اد بتحقي���ق 
  .إسرائيل ا�شارة إليھا ا�سرائيليون وغيرھم ممن يدعمون

تغي�ر وتن�وع آلي�ات حف�اظ : ستكون نقطة تركيز ھذه المقالة في حق�ل آخ�ر ھ�و  
الكيان على وجوده، وتحديداً كيف حاول ا�نتق�ال م�ن ا�عتم�اد عل�ى الق�وة العس�كرية 
إلى ا�عتماد على المعرفة أو الجمع بينھما، وذل�ك للحف�اظ عل�ى ال�وطن ال�ذي س�يطر 

ل��ى ال��وطن العرب��ي وربم��ا م��ا ھ��و ابع��د، وھ��و حف��اظ ت��أتZى ب��القوة علي��ه وللھيمن��ة ع
  :وLجل ھذا تركز على ھدفين. بأنواعھا واساسھا العسكرية والدعم الغربي

ا�ندماج ف�ي المنطق�ة العربي�ة تحدي�داً، وھ�و أم�ر كان�ت ل�ه و& ت�زال خي�ارات : ا+ول
ل معھا طبقاً للنظام الس�ائد يكون التعام"ث"ثة، الذوبان في الوطن العربي كأقلية إثنية 

، أو البقاء في حالة حرب مطلقةـ أو ا�ندماج المھيمن في منطقة متخلف�ة "في المنطقة
م��ا يمكنن��ا قول��ه ف��ي ھ��ذا الس��ياق أن الخي��ار اLخي��ر ھ��و . ويج��ب ا�بق��اء عليھ��ا ك��ذلك

فخي��ار . اLفض��ل بالنس��بة للكي��ان Lن اLول��ين مھم��ا امت��د بھم��ا ال��زمن ليس��ا عملي��ين
وبان ھو اLش�د خط�ورة Lن�ه ل�ن يك�ون بق�رار إس�رائيلي وھ�و يعن�ي تغي�ر الوض�ع الذ

ول�يس ش�رطاً أن يك�ون . العربي بما يجعل ميزان القوى لصالح العرب بش�كل متمي�ز
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فھ�و إن . أم�ا خي�ار الح�رب المتواص�لة فغي�ر ممك�ن. 261الميزان المؤثر عسكرياً فقط
القطبية، لن يبقى ك�ذلك م�ع ب�واكير  بدا ممكناً بشكل نسبي في حقبة العولمة ووحدانية

وھذا بمعزل عن الدروس المستفادة م�ن الح�رب اLخي�رة عل�ى . تعدد القطبية العالمي
فل��م يك��ن . لبن��ان حي��ث أبان��ت ب��أن العنص��ر البش��ري يمكن��ه ش��ل  ق��وة الت��دمير العمي��اء

ليتوقع أحداً، وھذا درس الشعب وحرب الشعب إن شئنا، أن يقف ا�نسان ليقھر اwلة 
  . ، وھو أمر غريب يؤكد أن ا�نسان ما زال ھو اLقوى262الحربية
الوصول إلى قدر من القوة & ُيبقي الكيان رھينة مصالح خالقيه أي المرك�ز : والثاني

الرأسمالي العالمي، بمعنى ا�نتقال م�ن ال�دور ال�وظيفي بم�ا ھ�و اس�تثمار اس�تراتيجي 
س�تمراريته عل�ى المرك�ز، إل�ى دور في المنطقة معتم�د ف�ي تم́ول�ه من�ذ خلق�ه وخ�"ل ا

حليف استراتيجي للمركز يعتمد على قدرت�ه ا�قتص�ادية ف�ي تعي�يش نفس�ه، ويحتاج�ه 
  . 263المركز كما يحتاج ھو المركز تبادلياً 

وھ���ذا يف���تح عل���ى مس���ألة ھام���ة ھ���ي المزاوج���ة ب���ين ال���ذراعين العس���كري    
 264مجتم�ع المعرف�ةإل�ى " إس�بارطة"وا�قتصادي عبر ا�نتقال م�ن مجتم�ع العس�كرة 

  .بما يحقق اLمرين معاً " وادي السيليكون"
قبل أن نتح�دث ع�ن مح�او&ت الكي�ان الج�ادة &م�ت"ك خص�ائص التح�ول إل�ى    

وادي السليكون، تجدر ا�شارة إل�ى دور القي�ادة السياس�ية في�ه الت�ي نقلتھ�ا م�ن درج�ة 
تح�ديات الت�ي من التط�ور إل�ى أخ�رى عب�ر وع�ي القي�ادة سياس�ياً م�ن جھ�ة ووعيھ�ا لل

وض��عت الكي��ان نفس��ه فيھ��ا وأمامھ��ا، وإخ"ص��ھا وإدارتھ��ا الحكيم��ة س��واء إدارة البل��د 
كان لھذه المقدمات . ديمقراطياً وحرياتياً أو ا�دارة المالية وا�قتصادية من جھة ثانية

  .الدور اLساس في تمكنھا من الوصول إلى بوابة مجتمع المعرفة ووادي السيليكون
ل في المرتبة الثانية بع�د الو&ي�ات المتح�دة ف�ي ق�در ا�نف�اق عل�ى تأتي إسرائي  

. وق��د يك��ون ھ��ذا إكس��ير الحي��اة Lي مجتم��ع ف��ي الع��الم ك��ي يتق��دم. البح��ث والتط��وير
 Polarizationوا&ستقطاب -استقطابي"صحيح أن دور المركز الرأسمالي بما ھو 

��ن دول مك��ون اساس��ي ف��ي نم��ط ا�نت��اج الراس��مالي، وھ��و م��ا يح��ول د" 265 ون تمًكّ
ولك��ن وج��ود . 266المح��يط م��ن اللح��اق ب��المركز، إنم��ا & يعن��ي ھ��ذا اس��تحالة اللح��اق

قي��ادات سياس��ية علمي��ة وعالم��ة وت��وفر ث��روة بدرج��ة م��ا يمك��ن ان تحق��ق ذل��ك إذا م��ا 
  . اعتمد إلى جانبھما على البحث والتطوير

) المتم�دن الح�وار-في الموقع ا�لكترون�ي -عبد _ الحسن مث"ً (يرى كثيرون   
أن إحدى ع"ئم  التحول عن ا�سبرطية كامنة في عزوف الجيل الجدي�د وحت�ى جي�ل 

إل�ى " اLم�ة المجن�دة"أو " جيش الشعب"الوسط عن الجيش، وتحول الجيش نفسه من 
  .جيش من المحترفين

                                                
  
  

 
 .  
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وھذا صحيح من جھة، ولكنه يفتقر إلى جانب ھام وھو أن تح�ول الج�يش م�ن   
حترفين يترافق مع تطور النظري�ة العس�كرية ف�ي الو&ي�ات إلى جيش م" اLمة"جيش 

المتحدة، وكما اشرنا في غير موض�ع ف�إن إس�رائيل تعي�د دائم�اً وف�ي مختل�ف الحق�ول 
تكيي��ف نفس��ھا عل��ى المق���اس اLميرك��ي ل��يس م��ن حي���ث إي��ديولوجيا الس��وق الح���رة 

ح أن ھناك صحي. وحسب وإنما من حيث التسل́ح والفكر العسكري" اللبرالية الجديدة"
الذي قامت عليه الصھيونية ومن ثم دولتھ�ا، ولك�ن " اليھودي الجديد"تآكل في مفھوم 

بعبارة أخرى، ف�إن . إلى ھذا التفوق" الركون"التفوق التقني التسليحي لعب دوراً ھو 
التراخ��ي ال��ذي تح��دث عن��ه دان ح��الوتس ل��ه أساس��ه ف��ي تط��ور ا�قتص��اد العس��كري 

، ھذا ناھيك عن أن "البطل"يقلل من ا�عتماد على الفرد  اLميركي وا�سرائيلي  بما
نفس الع"قة الحميم�ة م�ع الغ�رب الرأس�مالي س�واء م�ن حي�ث ال�دعم المتواص�ل مالي�ا 

م��ن دور المح��ارب المحت��رف " اليھ��ودي الجدي��د"وعس��كريا وتقني��اً، ھ��و ال��ذي نق��ل 
الغرب�ي ال�ذي  بالمطلق إلى الشخص المدني الذي استشعر الحاجة للتمتع ب�نمط الحي�اة

نقلته إليه ھذه الع"قة بالغرب أو نقلته ھ�ذه الع"ق�ة إل�ى الغ�رب نفس�ه عب�ر الزي�ارات 
لعل ھذا يبين لمن يضعون اليھ�ود ف�ي موض�ع بش�ري مختل�ف أن ھ�ؤ&ء . المتواصلة

بمعنى أو آخر، فإن ھ�ذا ا�حتض�ان الھائ�ل م�ن الغ�رب وال�ذي ح�رص ! كسائر الناس
  . لباً بدرجة أو أخرى في مجال العسكرةالكيان على تواصله، إرتد س

للكيان تاريخ طوي�ل ف�ي ال�دفوقات التمويلي�ة وا�س�تثمارية م�ن الغ�رب تحدي�داً   
ناھيك عن إتفاقات المتاجرة الحرة واتفاقيات التفضيل، َفَمْن المرش�ح للتمت�ع بھ�ا غي�ر 

مالي��ة ا�س�رائيلي، ھ�ذا م�ع وج��وب ا�ش�ارة إل�ى أن العق�دين اLخي��رين ش�ھدا ت�دفقات 
ھائل���ة، كم���ا ش���ھدا انخفاض���اً ف���ي س���قف الممانع���ة السياس���ية الرس���مية العربي���ة تج���اه 

ل�ذا، & غراب�ة أن�ه . إسرائيل، وشدة في قمع الشعب العربي، وھذا مص�در ت�راٍخ آخ�ر
ك��ان رئ��يس اLرك��ان نفس��ه  2006ي��وم وق��وع الجن��ديين ف��ي اس��ر ح��زب _ تم��وز 

تي & شك أن م�ن يع�يش لحظ�ات تقلبھ�ا & يمارس التراخي متابعاً تقلبات البورصة ال
  . 267يمكنه التفكير بغيرھا إلى جانبھا

مرة أخرى، نحاول في ھذا المقال تجليس التطورات التي يمر بھا الكي�ان ف�ي   
فل�يس . موقعھا وحجمھا الطبيعيين كي & ُتبنى عليھا نتائج خاطئة أو حتى مب�الغ فيھ�ا

العق��دين اLخي��رين إل��ى  ت"ش��ي مفھ��وم دقيق��اً أن ا�س��رائيلي وص��ل م��ع ال��وفرة ف��ي 
  )".الديلوكس(لصالح مفھوم ا&ستيطان الحديث ) الحالوتس(المستوطن الرائد 

علينا التنبه إلى أن الس"ح لم يفق�د دوره، وإن ك�ان ف�ي الح�رب اLخي�رة عل�ى   
. وھ�ذا يمك�ن أن ينس�حب حت�ى عل�ى المجتمع�ات الغربي�ة نفس�ھا. لبنان لم يحقق ھدف�ه

ياة مريحة جدا مقارنة مع بلدان محيط النظام العالمي، ولكن مواطنيھ�ا، فھي تعيش ح
اقتس��ام وإع��ادة "وحت��ى اليس��اريين م��نھم ش��اركوا الدول��ة حروبھ��ا العدواني��ة الخارجي��ة 

وراء حكوماته س�واء " المجتمع المدني"في الحربين العالميتين، ووقف " اقتسام العالم
عت��راض عل��ى ھ��ذه الع��دوانات، فل��م ي��ثن ف��ي ت��دمير الع��راق او يوغس��"فيا، أم��ا ا�

والمھ�م أن . اLنظمة عن قرار العدوان ، كما أنه لم يتواصل حت�ى انس�حاب ا�ح�ت"ل
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الرافضين للذھاب &حت"ل الع�راق م�ن الجن�ود ھ�م ن�درة، وق�د يك�ون ل�حتم�اء وراء 
الس��"ح الفت��اك دوراً ھام��اً ف��ي ع��دم رف��ض الخدم��ة، وھ��ذا يف��تح مج��دداً عل��ى أھمي��ة 

  ".التدمير الخ"ق"طور التقني واقتصاد التسلح ومن ثم الت
ق���د يك���ون مبك���راً الرك���ون إل���ى التغي���رات المش���ار إليھ���ا أع���"ه ل���دى الف���رد   

ص���حيح أن ھن���اك تغي���ر ف���ي الھوي���ة . والجماع���ات ا�ثني���ة والثقافي���ة ف���ي إس���رائيل
خ�رى ات أ/ولكن، لم تح�ل محلھ�ا بع�د ھوي�ة. أكثر" تراخٍ "الصھيونية التقليدية بمعنى 

فليس أقرب إلى المث�ال م�ن مجموع�ة الم�ؤرخين الج�دد الت�ي تمث�ل نخب�ة . مبلورة بعد
ثقافية، والتي تبددت وانتھى معظم روادھ�ا إل�ى ا�عت�ذاريات ب�ل والتح�ول إل�ى دم�اء 

يؤك��ًد عل��ى وج��وب ط��رد الفلس��طينيين حينم��ا " بن��ي م��وريس"ف . جدي��دة للص��ھيونية
دعنا نقول ھن�اك تراج�ع أو تغي�ر ف�ي . حيxزتصل المسألة إلى من الذي يسيطر على ال

. الھوي��ة التقليدي��ة الص��ھيونية والحريدي��ة الديني��ة المتعص��بة، وھم��ا مت"قحت��ان تبادلي��ا
فاس��تط"عات ال��راي الع��ام تش��ير إل��ى تق��دم كاس��ح . ولك��ن ھوي��ة جدي��دة ل��م تص��عد بع��د

ول�يس لزعيم الليكود بنيامين نتنياھو، وم�ن يعارض�ه ھ�م زعم�اء اLح�زاب اLخ�رى، 
ھل يجوز لنا القول إن ھذا الشارع ھو دوماً على يم�ين حكومت�ه . الشارع ا�سرائيلي

كما أن حرب لبنان الثانية، بدل أن ت�ؤدي إل�ى مرون�ة ف�ي ال�راي الع�ام تج�اه ! اليمينية
ق�د يك�ون . الحرب وتجاه العرب، أدت إلى كره موسع للعرب، وإلى ھستيريا ا�نتق�ام

قد تراجع، ولكن اس�تمرار ھيمن�ة إي�ديولوجيا العنص�رية م�ا ا�ستعداد الفردي للحرب 
ل�ذا، يمكنن�ا ق�راءة انتص�ار ح�زب _ . تزال ھي نفسھا مساحة ھائلة للتجنيد العدواني

في سياق آخر، ھو محاول�ة تي�ار الع�ودة إل�ى الج�ذور الص�ھيونية والحريدي�ة اس�تعادة 
دفوقات المالية والركون إلى وباختصار، فإن تداعيات الحرب اLخيرة وال. قوته ثانيةً 

  .الس"ح واقتصاد الس"ح، ھي أمور لم ُتحسم نتائجھا وتاثيراتھا بعد
  

  مقدمات التحول إلى مجتمع المعرفة
   

  :يمتلك الكيان العديد من م"مح وخصائص ھذا المجتمع وأبرز ھذه الم"مح
بح�وث والتط�وير احت"ل إسرائيل المرتبة اLولى عالميا في نسبة ا�نفاق على ال -1"

بالنسبة إلى الناتج المحلي، وفي ھذا الصدد يق�ول ي�ائير أوفي�ك الم�دير الع�ام لمؤسس�ة 
من إجمالي % 4.8إن إنفاقنا على البحث والتطوير يرتفع إلى "التصدير ا�سرائيلية 

  %".2.1الناتج المحلي في حين تبلغ ھذه النسبة في فرنسا 
ندس�ين ف�ي الع�الم بع�د ألماني�ا، إذ يبل�غ مع�دل امت"ك إسرائيل أعلى نس�بة م�ن المھ -2

مھندس�اً لك�ل  140م"ي�ين نس�مة ) 6.8(المھندسين ف�ي إس�رائيل الب�الغ ع�دد س�كانھا 
. مھندس�اً لك�ل أل�ف نس�مة 83ألف من السكان بينما في الو&يات المتحدة المع�دل ھ�و 

لب�تھم م�ن وھذا راجع بشكل اساسي إلى قدرتھا التجنيدي�ة للمس�توطنين الج�دد ال�ذين ج
ا�تحاد الس�وفييتي الس�ابق ودور الو&ي�ات المتح�دة ف�ي إس�تخدام الض�غط ا�قتص�ادي 

  .على ا�تحاد السوفييتي لتسھيل ھجرة المستوطنين إلى إسرائيل
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اس��تحواذ إس��رائيل عل��ى المرتب��ة الثاني��ة ف��ي مس��توى أودي��ة الس��يلكون المنتش��رة  -3
ت�ل أبي�ب والق�دس إ& وادي الس�يلكون عالميا، إذ & يفوق وادي الس�يلكون ب�ين حيف�ا و

  .اLميركي
كما تشغل إسرائيل المرتبة الثانية بعد الو&يات المتحدة م�ن حي�ث ع�دد الش�ركات  -4

الت��ي يج��ري ) ناس��داك(الص��غيرة المدرج��ة ف��ي قائم��ة ش��ركات التكنولوجي��ا المتقدم��ة 
  .تداول أسھمھا في بورصة نيويورك

ات ا&ختراع المس�جلة بالنس�بة لع�دد الس�كان، تحتل المرتبة السادسة في عدد براء -5
  .وھي تفوق في ذلك دو& متقدمة مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا

ھ��ي ف��ي المرتب��ة الرابع��ة م��ن حي��ث ع��دد ب��راءات ا&خت��راع المس��جلة ف��ي أورب��ا  -6
  .وأميركا

في مؤشر الجاھزي�ة الش�بكية، وھ�ي تس�بق ف�ي ھ�ذا دو& متقدم�ة  12المرتبة رقم  -7
  .سرا وفرنسا واليابان وإسبانيا وإيطاليا والنرويجمثل سوي

المرتبة اLولى في تطوير نظ�م وحماي�ة أم�ن البيان�ات وتحص�ين مواق�ع ا�نترن�ت  -8
   .ضد ا&ختراق

  .المرتبة اLولى في نسبة صادرات الس"ح إلى إجمالي الصادرات -9
  .المرتبة الخامسة بين عمالقة الدول المصدرة للس"ح -10
رتب���ة الثاني���ة فيم���ا يخ���ص بع���ض نظ���م ال���دفع الص���اروخي لحم���ل اLقم���ار الم -11

  "268الصناعية إلى مداراتھا في الفضاء الخارجي
  

  "!حب�ة عند اللزوم: "الدولة
التاتش��رية فيم��ا يخ��ص الخصخص��ة /س��ائرة ف��ي أعق��اب المدرس��ة الريجاين��ة

ك رأس المال وتطبيق السياسة اللبرالية الجديدة، فقد فتح الكيان باب الخصخصة وتمل´ 
  :اLجنبي في الشركات ا�سرائيلية، ھذا وإن جعلت من ذلك ث"ثة مستويات

  شركات إسرائيلية محضة -
 شركات تبيع اسھما لراسماليين يھوداً من خارج الكيان  -
 .صناعات تبيع اسھماً لراسماليين غير يھود -

لقص�يد & شك أن العنصرية وا�يديولوجيا تدخ"ن حتى في الخصخصة، ولكن بيت ا
فتوس�ع . ھ�و تقل�يص دور الدول�ة لص�الح القط�اع الخ�اص، بغ�ض النظ�ر ع�ن جنس�يته

  .بالمئة 20القطاع الخاص ھو بالنتيجة على حساب الفقراء الذين قفزت نسبتھم على 
وھكذا، تسير الدولة في الكي�ان عل�ى مب�دأ يقت�رب م�ن أص�ول الراس�مالية كم�ا   

ال دون ان تق�ود ھ�ي راس الم�ال، أسس لھا آدم سميث، ب�دور تس�ھيل عم�ل رأس الم�
لذا، في سيرھا عل�ى طري�ق . اللھم إ& حينما يكون راس المال والسلطة مندغمين معاً 

الخصخصة وإعادة الھيكلة، جعلت الدولة من دورھا في ا�قتصاد شبيھاً ب�دورھا ف�ي 
الو&ي��ات المتح��دة & س��يما م��ن حي��ث ع"ق��ة الدول��ة بالش��ركات الكب��رى، اي أن دور 
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ة ليس تدخليا في ا�قتصاد بل إن دورھا ھو خدمة كبار راس المال، وھ�ذا يف�تح الدول
  .على ا�جتذاب للشركات العم"قة وتمويل البحث والتطوير

تق�دم فمن أج�ل إبق�اء الش�ركات المحلي�ة ف�ي ال�داخل، وج�ذب ش�ركات اجنبي�ة، 
& الحص�ر الحكومة الدعم المالي للشركات المستثمرة في الكيان، فعل�ى س�بيل المث�ال 

ملي��ون دو&ر دعم��ا لش��ركة أنت��ل الت��ي  525مبل��غ  2005خصص��ت الحكوم��ة ع��ام 
ملي��ارد  1.275م��ن مس��اعدات حكومي��ة إجمالي��ة مق��دارھا  1974أف��ادت من��ذ الع��ام 

مليارد دو&ر، وذلك بصرف النظر عن  5.5دو&ر لقاء استثمارات إجمالية مقدارھا 
جم تماماً مع النھج اLميركي في تقديم وھذا منس .ا�عفاءات أو التخفيضات الضريبية

  .269الھبات للشركات الكبرى كي تبقى في ھذه الو&ية أو تلك
كم��ا تس��ھم ف��ي ج��ذب ك��ل ھ��ذه المجموع��ات العالمي��ة الي��د العامل��ة ا�س��رائيلية 
الماھرة والرخيصة الكلفة، حيث كلفتھا أقل من نصف مثيلتھ�ا ف�ي ال�دول اLوروبي�ة، 

أل��ف إنس��ان يتوزع��ون عل��ى نح��و  58كترون��ي يس�تخدم إض�افة إل��ى نس��يج ص��ناعي إل
ھذا ناھيك عن تسھيل دخول العمال�ة الفني�ة اLجنبي�ة م�ن بل�دان ذات  .مؤسسة 2500

أجور اقل من إسرائيل كالھند في حين تخلصت تقريباً من العمالة الفلسطينية Lسباب 
لعم�ال سياسية جوھرھا تقويض ظروف المعيشة ف�ي الض�فة والقط�اع، وLن ھ�ؤ&ء ا

  .ليسوا مؤھلين للعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة
" الملكي�ة"يقود ھ�ذا التقل�يص ل�دور الدول�ة س�واء ف�ي الق�رارات أو ف�ي ال�تحكم 

ا�قتص��ادية إل��ى تحوي��ل واض��ح للدول��ة ك��اداة ل��راس الم��ال يس��تخدمھا كم��ا يش��ار عن��د 
تق�ود سياس�ة . علفترة طويل�ة ف�ي خدم�ة الجمي�" اللزوم، في حين كانت، أو ھكذا تزعم

إل��ى إط��"ق ي��د راس الم��ال س��واء ف��ي خل��ق   de-regulatinع��دم التض��بيط ھ��ذه 
شركات مختلطة مع راس المال اLجنبي، وھذا يجل�ب اس�تثمارات، أو ف�ي ا�س�تثمار 
منفردا أو مع راسمال أجنبي في مناطق أخرى من الع�الم دونم�ا قي�ود م�ن الدول�ة ب�ل 

  .السليكونبرعايتھا، وھذا وضع مثالي لوادي 
  

  
  إسبرطة وادي السيليكون والعرب

كم��ا اش��رنا بداي��ًة، ف��إن دور القي��ادة السياس��ية والتعبئ��ة ا�يديولوجي��ة ھ��ام ف��ي   
وق��د يس��عف إس��رائيل ف��ي ھ��ذا المس��توى أنھ��ا ولي��دة حاض��نة عالمي��ة . مص��ائر ال��دول

متع��ددة اي مختل��ف دول المتروب��ول الغرب��ي، وليس��ت حال��ة اس��تيطانية ذات ج��ذور 
  ". كا�ستيطان الفرنسي في الجزائر"واحدة  قومية

إن �س�رائيل طموح�ات اقتص��ادية تتج�اوز ال�وطن العرب��ي والش�رق اLوس��ط،   
فھي ترى نفسھا جزءاً اقتصادياً من مركز النظام الع�المي ولھ�ا مص�لحة وحص�ة ف�ي 

م�ن ھن�ا س�عت . عملية الت�راكم عل�ى الص�عيد الع�المي، وتتص�رف عل�ى ھ�ذا اLس�اس
كبريات شركات التكنولوجي�ا العالمي�ة عب�ر ت�وفير البني�ة التحتي�ة الق�ادرة  باكراً لجذب

و& غراب��ة أن ت��ل ابي��ب . عل��ى حم��ل المتطلب��ات ا�داري��ة والخدماتي��ة لھ��ذه الش��ركات
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تعتب��ر المدين��ة العاش��رة ف��ي الع��الم م��ن حي��ث الق��درة عل��ى خدم��ة واجت��ذاب الش��ركات 
  . التشريعية ل�ستثمار اLجنبي العم"قة وتشجيع ا�ستثمارات وتوفير التسھي"ت

تج��در ا�ش��ارة إل��ى أن ال��وطن العرب��ي ھ��و الھ��دف المباش��ر للق��وة العس��كرية   
وخاص�ة ف�ي حقب�ة المعرف�ة "ا�سرائيلية، وھ�و الفض�اء المطل�وب لقوتھ�ا ا�قتص�ادية 

ومن ھنا، يرى استراتيجيوھا وجوب الوصول إل�ى تس�وية م�ع ". واقتصاد المعلومات
ولك�ن ھ�ذه الم�رة " ا�ندماج المھيمن"نسميھا طبقاً لشروط المرحلة العرب، ھي التي 

  .بذراعين قويين لھا، الس"ح والتكنولوجيا
وفي ھذا المستوى، فإن ھدف إسرائيل اLساس�ي ف�ي اجت�ذاب الش�ركات العم"ق�ة ھ�و 
الحلول النھائي محل بيروت على صعيد المنطقة على اLقل فيما يخص الدور البنكي 

وش�ركات الت�أمين وتقل�يص دور ُدب�ي، وإبق�اء ا�قتص�اد المص�ري مفت�وح والخدماتي 
اLبواب لتق�ويض تجرب�ة التنمي�ة الناص�رية، وم�ن ھن�ا كان�ت س�عادة إس�رائيل بت�دمير 
الع��راق، وف��ي نھاي��ة ھ��ذا كل��ه الوص��ول إل��ى انفت��اح اLس��واق العربي��ة ل��يس للراس��مال 

�س��رائيلية وعل��ى راس��ھا اليھ��ودي كم��ا ي��زعم ال��بعض، ب��ل اساس��اً لش��راء الخ��دمات ا
وبغير ھذا، فما معن�ى  تحوي�ل ت�ل ابي�ب إل�ى مرك�ز . الخدمات المعرفية والمعلوماتية

متق��دم  �دارة الش��ركات الغربي��ة &نط"قھ��ا باتج��اه ال��وطن العرب��ي وإفريقي��ا وآس��يا 
وھذا ق�د يفس�ر بدرج�ة أو أخ�رى قل�ق . الوسطى وخاصة المنفلتة من ا�تحاد الروسي

إن ال��وطن . م��ت"ك إي��ران  للتكنولوجي��ا النووي��ة المدني��ة قب��ل العس��كريةإس��رائيل م��ن ا
ف�ي س�عيھا ف. العربي ھو الصيد السمين بالنسبة لراس المال والتكنولوجي�ا ا�س�رائيلية

للتفوق والسيطرة عسكرياً وتكنولوجياً، فإن الميدان الرئيسي لتطبيق ذلك ھ�و ال�وطن 
" الحك�ومي والرأس�مالي"تفكي�ر ا�س�رائيلي وھذا يستدعي النظر في آلي�ات ال. العربي

  . في الصراع العربي ا�سرائيلي
  

  :ومن ھنا يتنازع اصحاب القرار والمال ا�سرائيليين تجاذبان
واح���د باتج���اه تق���ديم مرون���ات للع���رب وص���و&ً إل���ى تس���وية، وواح���د م���ع التص���لب 

وق العرب�ي إ& أن كليھما مفت�وح الش�ھية عل�ى الس�. ا�يديولوجي التوراتي الصھيوني
  .الواسع المنتفج بأموال النفط ولكنه كذلك، وھذا اLھم، غير المنتج

من ھن�ا تتمس�ك الحكوم�ات ا�س�رائيلية المتعاقب�ة باتفاقي�ة الس�"م م�ع الع�رب،   
و& يع��ود ھ��ذا لوج��ود تب��ادل .  270حي��ث تغ��ض الط��رف ع��ن ش��دة ب��رودة ھ��ذا الس��"م

كثي��راً م��ن ع"ق��ات التس��وية  اقتص��ادي م��ع كثي��ر م��ن البل��دان العربي��ة بدرج��ة أعل��ى
السياس��ية، ب��ل ايض��اً Lن إس��رائيل ك��وادي س��يليكون س��تكون وادي س��يليكون �رواء 

  ". تطورا وتقانة"العطش ا�ستھ"كي للصحراء العربية مترامية اLطراف
وكما اشرنا في غي�ر موض�ع ف�إن اس�تمرار ھ�ذا الس�"م حت�ى بدرج�ة حرارت�ه   

س�تثمارات اLجنبي�ة م�ن جھ�ة، وھ�و تأس�يس غ�زو المقاربة الصفر، ھو آلية ج�ذب ل�
  .ذات يوم من جھة ثانية...اLسواق العربية بأكملھا
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فھن�اك اس�تعداد . لكن الحب م�ن ط�رف واح�د يبق�ى ع�ذرياً ف�ي أرق�ى اLح�وال  
عربي للمتاجرة وا&ستحداث مع إسرائيل، وھ�و اس�تعداد يتج�اوز ف�ي أحي�ان اس�تعداد 

  .رجال السياسة، أو سرعة ادائھم
  ":إسرائيل كورب"لذا، يقول إيدان أوفير، رئيس   

إن الحزام اLمني الذي اقامته إسرائيل لمنع ا&نتحاريين الفلسطينيين قطع المن�اطق " 
بلي��ون  4ع��ن الع��الم الخ��ارجي وخن��ق ا�قتص��اد المحل��ي ال��ذي انكم��ش حجم��ه الب��الغ 

... يل ك��ورببالمئ��ة وھ��ذا أص��غر م��ن القيم��ة الس��وقية لش��ركة إس��رائ 8دو&ر بنس��بة 
وأوفي�ر ھ�و م�ن الجوق��ة المتنامي�ة م�ن اص�حاب اLعم��ال ا�س�رائيليين ال�ذين يري��دون 

  .271... "إقامة أعمال مشتركة مع أعدائھم التقليديين
  :ويقول في جانب آخر، ان الفلسطينيين راغبين في ذلك

يقول ط"ل ناصر الدين، مدير شركة بير زيت للمنتج�ات الص�يد&نية، ال�ذي التق�اة " 
  : أوفير

  . 272"إن له مصلحة مشتركة في الس"م على اساس اLعمال" 
أما عب�د المال�ك ج�ابر الم�دير التنفي�ذي لش�ركة ا�تص�ا&ت الفلس�طينية فق�ال ل   

يجب على رجال اLعمال الفلس�طينيين أن & ينتظ�روا رج�ال السياس�ة حت�ى : " أوفير
الخاص��ة تح��ت رحم��ة ل��يس ھن��اك ق��انون او نظ��ام، فاLعم��ال ... يجلس��وا ويتح��دثوا

كم�����ا ل�����يس بوس�����عك ا&نتق�����ال م�����ن مك�����ان wخ�����ر ب�����دون تحك�����م ... العص�����ابات
بالنس�بة . يجب على ا�سرائيليين والفلسطينيين أن يستثمروا مع�اً اwن....ا�سرائيليين

علين�ا الب�دء با�س�تثمار اwن لخل�ق ...للسياسيين فإن حل الصراع يعني فق�دان الس�لطة
ن ھناك مصالح مشتركة للناس ف" ب�د م�ن ت�وفر الرغب�ة فحينما تكو. مصالح مشتركة

  " في المساومة
ويح��تفظ بع"ق��ات م��ع ... إن Lوفي��ر أعم��ا&ً ف��ي بل��دان عربي��ة، ويق��وم أوفي��ر 

كونس��وليديتد "رج��ال اعم��ال فلس��طينيين وم��نھم س��مير خ��وري نائ��ب رئ��يس ش��ركة 
الغ�از ف�ي غ�زة وھي شريكة للشركة البريطانية للغاز التي ت�دير حق�ل " كونتراكتورز

  :يقول خوري الذي يعيش في اثينا
إن عم�" مش�تركاً اwن م�ع إي�دان ...سيبقى أوفير ص�ديقاً إل�ى أن ينتھ�ي ھ�ذا الجن�ون"

  ".يمكن أن يكون انتحاراً Lنھم في الوطن العربي سيعتبرون ذلك خيانة
ويؤمن ايدان بالتكامل كما يقول المحامي محمد الدحلة وھ�و مح�ام عرب�ي م�ن 

فھو يود . 1999يل والذي اختاره اوفير كرئيس لوحدة شركته للكيماويات عام اسرائ
وفيما يخص اLعمال، فھذا يعني ان�ه ج�اھز للمخ�اطرة . ان يعمل ھذا المكان للشعبين

  ". 273حول العالم بما في ذلك العالم العربي
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بقي أن نقول، إن ھذا المد المعرف�ي ا�س�رائيلي أكث�ر خط�ورة عل�ى المس�تقبل 
ف��القوة العس��كرية ھ��ي حال��ة ص��راع بغ��ض النظ��ر ع��ن . ب��ي م��ن الق��وة العس��كريةالعر

الرابح، أما التبعية التكنولوجية والمعرفي�ة، فھ�ي الت�ي تق�ود الت�ابع إل�ى المتب�وع وم�ن 
وف�ي حال��ة . ھن�ا يمك�ن أن تك��ون طوعي�ة، وق��د تص�ل إل�ى درج��ة اس�تدعاء ا�س��تعمار

س�كرية واLخ�رى المعرفي�ة، وLن حصل ھذا، وتمكنت إسرائيل م�ن اس�تخدام الي�د الع
  !، فإن بوسع يدين ان تصفقا"تلطم"يداً واحدة & تصفق ولكن 

Lجل معلومات مفصلة عن مدى تعط�ش راس�ماليين فلس�طينيين أمث�ال عب�د : م"حظة
المالك جابر، ط"ل ناصر الدين، س�عيد خ�وري، للتطبي�ع ا�قتص�ادي م�ع رأس�ماليين 

   274.يھوداً إسرائيليين
ف��إن الكثي��ر م��ن الفلس��طينيين سيحض��رون ) 2007اي��ار  13(ي��دة الق��دس طبق��اً لجر

مؤتمر دافوس بمن ف�يھم رئ�يس الس�لطة الفلس�طينية اب�و م�ازن، ووزي�ر المالي�ة س�"م 
في�اض، ومحم�د مص�طفى رئ�يس ص�ندوق ا�س�تثمار الفلس�طيني، ومني�ب المص��ري، 

  .وآخرين... لةوعبد المالك جابر، وحسن ابو لبدة، وط"ل ناصر الدين، وسمير حلي

  5ھوامش مقال 

  .يمكننا مناقشة الخيار غير العسكري، ا�قتصادي مث"ً، في مقال &حق -1
كان تركيز النظريات العسكرية على مبدأ أن النصر & يتحقق إ& حين تدخل  -2

القوات البرية أرض العدو، وھو مبدأ يقوم على القصف عن ُبعد، حتى من الفضاء، 
وعلى ھذا . برية أرض العدو وھي محترقة لضمان س"متھاكي تدخل القوات ال

المبدأ إرتكزت السياسة العسكرية اLميركية ومن ثم ا�سرائيلية في اعتماد القوة 
وھذا مبدأ يبدأ من  حرب النجوم، وقصف أرض . الجوية كأساس للقصف عن بعد

ئيس اLركان وھذا ما اعتمده ر. العدو من ھناك أو من أجواء الكرة اLرضية نفسھا
ولكن . ا�سرائيلي في الحرب اLخيرة ضد لبنان، وحقق الدمار المطلوب بامتياز

وھذا . اLرض المحروقة لم تسمح لجنوده بدخولھا والبقاء فيھا حتى وھم في دباباتھم
وعليه، فإن عزل رئيس . يمثل مرة أخرى عودة من التكنولوجيا إلى ا�نسان

تضحية أكثر مما ھو بسبب خطئه العسكري،  اLركان كان مثابة اختيار كبش
  .فالنظرية العسكرية ھي التي تحتاج المراجعة من عسكرية واشنطن حتى تل ابيب

& نقصد ھنا أن ھدف إسرائيل الفكاك من ع"قة التبعية للمركز الراسمالي، فھي  -3
. جزء من آلية التراكم على صعيد عالمي، صغير نعم، لكنھا جزء لصيق منه وفيه

فمصيرھا في المنطقة محكوم بمصير الغرب الرأسمالي فيھا سواء في حقب 
يفيد ھنا ما كتبه كارل كاوتسكي في عشرينات . ا�ستعمار، فا�مبريالية فالعولمة

القرن الماضي ناصحاً اليھود بعدم إقامة دولة في فلسطين Lن مصيرھا سينتھي 
ن الطرافة بمكان أن ھذا ما عاد وقد يكون م. بانتھاء مصير ا�ستعمار الغربي ھناك

 .  ليؤكده زبجنيو بريجنسكي في العام الماضي إثر الحرب على لبنان
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  http://www.huffingtonpost.com/nathan-gardels/beginning-
of-the-end-for-_b_26247.html 

 .  
ليس الھدف ھنا تمجيد كارل ماركس، ولكن ا�شارة الحقوقية إلى أن الرجل  -4

اشار إلى دور تحول المعلومة إلى قوة مادية منذ القرن التاسع عشر حيث عاش 
  .وقضى

ح تجدر ا�شارة إلى أن تفوق المركز في البحث والتطوير نقله مؤخراً إلى تسلي -5
حق الملكية الفكرية فلم يعد مسموحاً امت"ك "ا�ستقطاب بقانون جنائي ممث" في 

 . المعرفة وإنتاجھا بل اسھ"كھا
يجادل كثيرون بأن اللحاق لم يعد ممكناً، وأن اليابان كانت آخر من تمكن من  -6

 ذلك، ولكن تجارب ا�تحاد السوفييتي والصين تشيران إلى إمكانية ذلك، وإن بمنھج
  . مختلف

جاء في نص استقالة رئيس اLركان السابق الجنرال دان حالوتس عندما قال "    -7
إن أحد اLمور المركزية التي تعلمنا فيھا من التحقيقات ھو أن المنظومات "

العسكرية ا�سرائيلية تتأثر بشكل عميق من الصيرورات بعيدة المدى، وأحيانا & يتم 
الي & ندرك نحن عواقبھا، فلھذه الصيرورات عواقب ا�حساس بھذا اLثر، وبالت

إن منعة "...على المجتمع ا�سرائيلي عامة وعلى القدرة الشاملة للجيش خاصة
الجيش ا�سرائيلي تنبع من الدعم الشعبي الذي يحظى به، ولdسف الشديد فإن تآك"ً 

  ".قد طرأ على ھذا المجال في السنوات اLخيرة
   
 .& ذكر لمصادر المعلومات - في الحوار المتمدن عبد _ الحسن -8
  
 

  أنظر بھذا الصدد كتاب  -9
Michael Moore, Downsize This, 2001.  

  . ايار 15لم يجد السفير ا�سرائيلي في اLردن فندقاً ليقيم فيه حفل ا�حتفال ب  -10
11- Simon Clark,  Israel Corp., Palestinian Deal Blocked, 

Plans China Car Maker 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601109&sid

=abNkP3XU8o8M&refer=home  
Last Updated: May 1, 2007 23:14 EDT 

  
 .نفس المصدر -12
 نفس المصدر -13
14- Israel Corp., Palestinian Deal Blocked, Plans China 

Car Maker, By Simon Clark 
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  :نمو إسرائيل" معجزة"اءور-6

  نھب وطن، إدارة جادة وإغداق خيالي أميركي

  ")2007صيف  47نشرت في مجلة التراث والمجتمع العدد ("

بعيداً عن كون الكيان قد أقيم على أرض مغتصبة من الش�عب الفلس�طيني، وھ�ذا 
يش�كل ث��روة ھائل�ة & تق��در ب�ثمن، كم��ا انھ�ا م��ن حي�ث حس��اب التك�اليف تش��كل رافع��ة 

تص���ادية ھائل���ة، تمام���اً كم���ا ھ���و ت���اريخ ا�س���تيطان اLب���يض حي���ث احت���ل اLرض اق
  . بالمجان، فإن ھذا كله لم يبيxن ما ھي الصورة الحقيقية له اقتصادياً 

تعرض��ت دراس��ات اقتص��ادية  كثي��رة للكي��ان واص��فة إي��اه باقتص��اد المعج��زة م��ن 
وات من�ذ فرض�ه ف�ي التي تمتع بھا في العديد م�ن الس�ن 275حيث معد&ت النمو العالي

و& ش�ك أن القي�ادة الص�ھيونية اس�تثمرت . فلسطين وعلى اLمة العربي�ة وحت�ى الي�وم
كاف���ة ا�مكان���ات والف���رص بش���كل دقي���ق وعلم���ي، وربم���ا & نج���ازف إذا قلن���ا، ان 

& سيما إذا قورن بالتبذير، وربما التخريب ، ا�قتص�ادي " ثوري"استثمارھا ھذا ھو 
  . أنظمة الحكم العربية على الثروات والمجتمع وا�جتماعي الذي مارسته

لكن ھذا التوظيف الجيد ل�مكانات يجب أن & يحجب عنا الكتابات الخبيثة الت�ي 
، أو حت��ى 1948تغافل��ت ع��ن أن النم��و الكبي��ر ف��ي العق��دين اLول��ين ل�ح��ت"ل اLول 

مص�انع القدرة على ا�ستمرار، قام اساساً على نھ�ب وط�ن وبني�ة أساس�ية ومس�اكن و
  .276الخ...ومزارع

إ& أن كفاءة ا&ستثمار الصھيوني ما كان لھا لُتبق�ي ھ�ذا الكي�ان غني�اً وقوي�اً ل�و& 
ول�يس ھن�ا ب�الطبع مك�ان مناقش�ة ماھي�ة . الدعم الھائل من المركز الراسمالي الع�المي

المح��رك اLس��اس لھ��ذا ال��دعم ال��ذي تثب��ت الوق��ائع أن��ه �عتب��ارات مص��الح الطبق��ات 
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ة الحاكم��ة ف��ي الغ��رب، وتحدي��داً الت��راكم، علم��اً ب��أن ھ��ذا & يقل��ل م��ن دور الرأس��مالي
  .الخ...العوامل اLخرى ثقافية ودينية

يجب اLخذ الجدي با&عتبار أن ھذا الكيان أقيم ووع�ي مؤسس�وه دوره ال�وظيفي 
في المنطق�ة، وأن علي�ه أن يك�ون متم�اث"ً م�ع متطلب�ات المرك�ز الراس�مالي الع�المي، 

ل�ذا، & غراب�ة أن نقل�ت قي�ادة الكي�ان . الدولة التي تمثل مركز ھ�ذا المرك�زوحتى مع 
ارتباطھ��ا م��ن ا�مبريالي��ة البريطاني��ة حينم��ا ش��اخت لت��رتبط با�مبريالي��ة اLميركي��ة 

  . وتتكيف مع شروطھا

وعليه، إذا كانت ھناك فرصة ف�ي فت�رة الرعاي�ة ا�س�تعمارية البريطاني�ة للكي�ان 
، ف�إن ھ�ذا 277اع عام ولدور تدخلي عاٍل للدولة ف�ي ا�قتص�ادالصھيوني، &عتماد قط

الدور قد تراج�ع إل�ى ح�د كبي�ر ف�ي حقب�ة العولم�ة حي�ث أص�بح ارتب�اط الكي�ان أعم�ق 
وأكب�ر ب�المركز الراس�مالي اLميرك�ي ال�ذي كي�Zف ا�قتص�اد الص�ھيوني م�ع المدرس��ة 

لمة منذ منتص�ف اLميركية في الخصخصة والعولمة والنقودية، أي مع متطلبات العو
  .278ثمانينات القرن العشرين

ولك��ن، رغ��م الخصخص��ة، وتلبي��ة الكي��ان لمتطلب��ات العولم��ة فيم��ا يخ��ص تطبي��ق 
السياسات اللبرالية الجديدة، ما يزال للدولة دورھا في ا�قتصاد مما يبقي على سمات 

فالحكوم�ة م�ا ت�زال تمل�ك حص�ة . قطاع عام لم ينت�ه لص�الح القط�اع الخ�اص المع�ولم
  . موسة في الصناعات المتقدمة تكنولوجياً مل

، ك�ان ا�نت�اج اLھل�ي ا�جم�الي ف�ي الكي�ان حس�ب القط�اع عل�ى 2003في ع�ام 
وحص��ة % 30,8، وحص��ة الص��ناعة %2,6تش��كل حص��ة الزراع��ة : النح��و الت��الي

، وبھذا يأتي الكيان م"ص�قاً أو تالي�اً &قتص�ادات ال�دول المتقدم�ة % 66,6الخدمات 
  23,500يقدر معدل دخل  الفرد في دولة الكيان الص�ھيوني ب.  ربيةفي أوروبا الغ

دو&ر طبق�اً ِل كت�اب الحق�ائق  26,200دو&ر سنويا طبق�اً لص�ندوق النق�د ال�دولي و 
وھ�ذا أدن�ى مم�ا ھ�و ف�ي مختل�ف بل�دان أوروب�ا الغربي�ة . إيه.آي. الصادر عن ال سي

  .في كل بلدان أوروبا الشرقيةباستثناء اليونان والبرتغال، إ& أنه أعلى مما ھو 

لقد انتقل اقتصاد الكيان من مرحلة تطور اقتصادي إلى أخرى، وف�ي ك�ل واح�دة 
فق��د اعتم��د ف��ي الخمس��ينات عل��ى الص��ناعة . ك��ان يواك��ب تط��ورات النظ��ام الع��المي

التقليدية، التي كانت آن�ذاك متقدم�ة، وعل�ى زراع�ة اLراض�ي المغتص�بة م�ن الش�عب 
وف��ي الس��تينات رك��ز اقتص��اد ا�ح��ت"ل عل��ى ص��ناعات النس��يج . الفلس��طيني المش��ّرد

)  النق��ب(والم"ب��س، ب��ل اعتب��رت آن��ذاك مح��رك ا�قتص��اد وق��د ترك��زت ف��ي الجن��وب 
وقيل وقتھا ديمونا النسيج وديمونا الذرة حيث أقيم أول مفاعل نووي في الكيان قدمته 

  "!.صديقة العرب"له فرنسا الديغولية 
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انتق����ل الكي����ان إل����ى الص����ناعات اLكث����ر تق����دما  1967وبع����د اح����ت"ل ع����ام   
كالكيماوي��ات والس��لع المعم��رة، وألق��ى باLنس��جة والم"ب��س وبماكيناتھ��ا القديم��ة إل��ى 

أم��ا الثمانين��ات و&حق��اً . 279ورش التعاق��د م��ن الب��اطن ف��ي الض��فة والقط��اع المحتل��ين
  .ةالتسعينات فدفعت اقتصاد الكيان إلى الصناعات البتروكيماوية وا�لكتروني

إن الصناعات الرئيسة في الكي�ان الي�وم ھ�ي الص�ناعات المعدني�ة، وا�لكتروني�ة 
وفيھ��ا قط��اع خ��دمات ذو دور . والتجھي��زات الطبي��ة، وتعبئ��ة اLغذي��ة، والكيماوي��ات

ول�ه دور قي�ادي، . ملموس، وھي أحد أھم المراكز في العالم في تصنيع وقص الماس
فلسطين ھي محط إقبال ھائل للسواح م�ن  ، كما أن"السوفت وير"عالمياً، في تطوير 

كم�ا . 280مختلف بلدان العالم &حتوائھا عل�ى موھوبي�ة ثرواتي�ة ھ�ي اLم�اكن المقدس�ة
عل��ى أنھ��ا إح��دى أكث��ر عش��رة م��دن ذات أھمي��ة  1988أُس��ميت ت��ل أبي��ب ف��ي ع��ام 

تكنولوجي��ة ف��ي الع��الم، حي��ث ت��م التخط��يط وم��ن ث��م التنفي��ذ عل��ى أن يك��ون ف��ي الكي��ان 
الت��ي  وتك��ون ف��ي ت��ل أبي��ب مراك��ز ف��روع الش��ركات ا&س��تثمارية" ليكونوادي س��ي"

�ة ا�نط�"ق ا�س�تثماري  Zإل�ى ال�وطن ) الكولوني�الي(تستثمر في الكيان باعتب�اره منص
: وبالت�الي فھ��ي تحق��ق دوري��ن. العرب�ي وص��و&ً إل��ى الجمھوري�ات الس��وفييتية الس��ابقة

ومرك�ز ا�نط�"ق المھ�يمن  281يدور المركز التكنولوجي وا�داري والخدمي والم�ال
وبھذا تنتظم ھذه الدول�ة ض�من آخ�ر طبع�ات التط�ور . في المنطقة وفي جزء من آسيا
  .282ا�قتصادي الرأسمالي المعولم

ف�ي العق��دين اLول��ين م�ن عم��ر الكي��ان الص�ھيوني ك��ان مع��دل النم�و الس��نوي في��ه 
ن وطن�اً بأكمل�ه فق�د احت�ل الكي�ا. ، وھي نسبة مضلxلة إذا ما ُتركت عل�ى رس�لھا10%

و& ش��ك أن وراء ھ��ذا التض��ليل . ھائ��ل بك��ل المق��اييس" دع��م"م��ن دون أھل��ه، وھ��ذا 
كتاب��ات ا�قتص��اديين والساس��ة وعلم��اء ا&جتم��اع الص��ھاينة ال��ذين يتح��دثون ع��ن ھ��ذا 
الكي��ان كم��ا ل��و ك��ان امت��داداً لم��ا قب��ل ث"ث��ة آل��ف ع��ام، وھ��و اLس��لوب اLمث��ل لتموي��ه 

  . 1948اغتصاب فلسطين عام 

عق�داً ض�ائعاً اقتص�ادياً بالنس�بة  1973بينما كان العقد التالي على حرب تشرين 
. �س��رائيل حي��ث ك��ان التض��خم عالي��اً، كم��ا تض��خم ا�نف��اق الحك��ومي بش��كل ملم��وس

، م�ع %450وصل الوضع حدا كارثياً حيث قف�ز التض�خم إل�ى  1984وبحلول عام 
  . في نھاية ذلك العام% 1000توقع وصوله إلى 

ا انتق��ل اقتص��اد الكي��ان إل��ى الحقب��ة الجدي��دة ف��ي تط��ور راس الم��ال الع��المي، وھن��
حقبة السياسة النيو لبرالية، المتمثلة في مغادرة، النموذج الكين�زي ف�ي ا�قتص�اد إل�ى 
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اLبد، وا&نتقال إلى الخصخصة والتصحيح الھيكلي، وتصفية القطاع العام، وإط�"ق 
  .الخ...لتضبيط ا&قتصاديسياسة السوق المفتوح واعتماد عدم ا

الت�ي ب�دأت " خط�ة ا&س�تقرار ا&قتص�ادي"أسمى الكيان ھذه السياسة الجديدة ب 
، وكان للو&يات المتحدة آنذاك دور كبي�ر ف�ي تبن�ي الكي�ان لھ�ذه السياس�ة 1985عام 

حيث ھدفت الو&يات المتحدة إل�ى تجھي�ز الكي�ان للحقب�ة ا�قتص�ادية العالمي�ة الجدي�دة 
  . دون إبطاء

يزعم اقتص�اديو الكي�ان أن ھ�ذه السياس�ة بم�ا فيھ�ا م�ن إدخ�ال إص�"حات ھيكيل�ة 
بمنظور السوق أعادت ا&قتصاد وعبZدت الطري�ق باتج�اه نم�و س�ريع ف�ي التس�عينات، 

لك��ن ف��ي ھ��ذا . ليص��بح الكي��ان نموذج��اً للبل��دان الت��ي تواج��ه أزم��ات اقتص��ادية مماثل��ة
جي�ة ال�دور اLس�اس ف�ي ھ�ذا المس�توى ايض�اً، فقد كان للعوامل الخار. مجانبة للحقيقة

ھ��ذا دون أن نغف��ل ح��ذر ووع��ي القي��ادات الص��ھيونية لوج��وب التكي��ف م��ع تح��و&ت 
المرك����ز الرأس����مالي ووج����وب ا�س����تثمار اLمث����ل ل�مكان����ات س����واء الموج����ودة أو 

  .الممنوحة

كانت موجات المس�توطنين الج�دد م�ن ا�تح�اد الس�وفييتي الس�ابق ق�د تكثف�ت إل�ى 
وھن��ا تج��در . ان من��ذ حقب��ة حك��م ميخائي��ل جورباتش��وف أي منتص��ف الثمانين��اتالكي��

ا�شارة إلى أن ا�تحاد السوفييتي كان قد دخل أزم�ة اقتص�ادية خانق�ة، ك�ان & ب�د أن 
ل ا�تح��اد الس��وفييتي س��باق . ت��ودي بنظام��ه، وھ��ي أزم��ة الش��ح الم��الي Zفف��ي ح��ين م��و

والثاني��ة  1973ة النفطي��ة اLول��ى التس��لح م��ع الو&ي��ات المتح��دة م��ن ف��وائض الطف��ر
، شھدت بقية سني الثمانين�ات ت�دھور اس�عار ال�نفط وبالت�الي ل�م يع�د ھ�ذا البل�د 1982

وھنا كان تدخل الو&ي�ات المتح�دة . قادراً على تمويل عجزه من الغرف من بئر النفط
 التي كانت قد بدأت منذ نھاي�ة س�بعينات الق�رن الماض�ي بتنش�يط تبادلھ�ا التج�اري م�ع

ا�تحاد السوفييتي المھرول نحو ا�نفتاح على السوق الرأس�مالي الع�المي وا�نخ�راط 
ف�ي ق�انون القيم��ة الرأس�مالي الع��المي، فب�دأت بتنش��يط تبادلھ�ا م��ع ا&نفت�اح الس��وفييتي 

لق�د س�اعدت ھ�ذه . بالتواكب مع سماحه بھجرات أكثر للمستوطنين اليھود إل�ى الكي�ان
ك النم��و حي��ث جلب��ت ل��ه أكث��ر م��ن ملي��ون مس��توطن الھج��رات ا�س��تيطانية عل��ى ذل��

م�ن س�كانه % 16,5، كان الكثير منھم ذوي تعليم ع�اٍل وھ�م يش�كلون الي�وم 283جديد
إن المھ��ارات الت��ي جلبوھ��ا، والطل��ب ال��ذي اض��افوه عل��ى . ملي��ون نس��مة  6.5أل

& ش�ك أن الكي��ان . ا�قتص�اد كمس�تھلكين ق��د أعط�ت ا�قتص�اد دفع��ة قوي�ة إل�ى اLم��ام
انتقائياً إلى درجة عالية في استقبال المس�توطنين الج�دد وھ�ذا م�رتبط إل�ى درج�ة كان 

فالكيان في الثمانينات لم يكن بحاجة إلى قوة عمل . عالية بإستراتيجيته في ا�ستيطان
يدوية تقليدي�ة، فھ�و مقب�ل عل�ى تثبي�ت وادي الس�ليكون، ل�ذا، ھ�و بحاج�ة إل�ى خب�رات 

ك�ي " النومينك"ت�ورا"ھيأتھ�ا ل�ه ا�دارة الس�وفييتية  علمية وإدارية، وھي الثروة التي
تقبض مقابل ذلك تطوي�ل عمرھ�ا ف�ي الس�لطة قل�ي"ً، إل�ى أن تقل�ب البل�د وتحول�ه إل�ى 
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ھ�ذه ھ�ي . النظام الرأسمالي وتش�تري ھ�ي نفس�ھا قاعدت�ه ا&قتص�ادية ببض�عة ق�روش
  .284إذن لعبة رأس المال

 285تمھي�د ال�وطن العرب�ي ل�ستس�"مأما التطور الثاني فكان اس�تفادة الكي�ان م�ن 
، وال�ذي ق�اد إل�ى 1991والشروع في عملي�ة التس�وية حي�ث عق�د م�ؤتمر مدري�د ع�ام 

  . توقيع اتفاقات أوسلو  التي فتحت الباب &تفاقية وادي عربة بينھا وبين اLردن

وحت�ى الي�وم، نقل�ة نوعي�ة ف�ي اقتص�اد الكي�ان م�ن حي�ث  1990لذا، يعتب�ر ع�ام 
اLجنبي لدرجة أصبح الكيان ربما الدولة الثانية في العالم بعد الصين  تدفق ا�ستثمار

الشعبية التي تمور ببحر من الس�يولة المالي�ة ف�ي فت�رة تفتق�ر دول كثي�رة للح�د اLدن�ى 
ش�ھد الكي�ان نم�واً متواص�"ً بع�د اتف�اق التس�وية حي�ث . من تغطية النفقات الضرورية

وھ�و ع�ام  2006تكفي ا�شارة إلى أن عام و. تدفقت إليه عشرات ب"يين الدو&رات
  . بليون دو&ر من ا�ستثمارات اLجنبية 22,5حرب وھزيمة قد جلب للكيان 

حي�ث  2003-2000لم يتعثر ھذا النمو إ& با&نتفاضة الثاني�ة وخاص�ة س�نوات 
تج���در ا�ش���ارة إل���ى أن  مقتض���يات ت���راكم رأس الم���ال، قض���ت . ك���ان النم���و س���الباً 
&ستثمار اLجنبي المباشر رغم ا�نتفاض�ة، بمعن�ى أن النم�و الس�الب باستئناف تدفق ا

  .كان اساساً بأثر ا�نتفاضة أكبر مما ھو بتراجع مقصود من ا�ستثمار اLجنبي

تكمن أھمية اتفاقات التسوية في أن الكيان بدأ ي�رى فرص�ة حقيقي�ة ل�ه با&ن�دماج 
ق آس�يا للتص�دير،  والمھ�م، المھيمن في المنطقة، وفتح�ت ل�ه طريق�اً إل�ى أس�واق ش�ر

  . كما أشرنا، أن الس"م حث تدفقاً من ا&ستثمارات اLجنبية & سابق له

في سياق ا&متثال لمقتض�يات العولم�ة، تح�ول التب�ادل التج�اري الرئيس�ي للكي�ان 
ففي عام . من أوروبا الغربية إلى الو&يات المتحدة لتصبح أكبر شريك تجاري للكيان

بلي�ون دو&ر، وأھ�م ص�ادرات  12.6رة با&تجاھين بينھما إلى وصلت المتاج1997
وقط���ع الط���ائرات   integrated circuitsأميرك���ا للكي���ان ھ���ي الكمبي���وترات 

وأھ�م ص�ادرات الكي�ان Lميرك�ا ھ�ي . وتجھيزات حربي�ة أخ�رى، والقم�ح والس�يارات
الم���اس الج���اھز، والمج���وھرات، وا&لكتروني���ات وماكين���ات الطباع���ة، وتجھي���زات 

، الت�ي ت�نص عل�ى 1985وقد وقعت الدولتان اتفاقي�ة مت�اجرة ح�رة ع�ام . �تصا&تا
ا�زالة المتواصلة للتعرفة الجمركية عل�ى معظ�م الس�لع المتبادل�ة بينھم�ا خ�"ل عش�ر 

، لتح�رر 1996وتم توقيع اتفاقي�ة زراعي�ة بينھم�ا ب�نفس ال�روح ف�ي ن�وفمبر . سنوات
وھن�اك ح�واجز غي�ر جمركي�ة، . قي�ة اLول�ىبقية المنتجات الت�ي ل�م ُتتض�من ف�ي ا�تفا

وجمركي��ة بقي��ت عل��ى بع��ض الس��لع، وللكي��ان اتفاق��ات تع��اون م��ع ا�تح��اد اLوروب��ي 
وكندا، ويس�عى لعق�د اتفاق�ات مش�ابھة م�ع بل�دان أخ�رى مث�ل تركي�ا واLردن وأوروب�ا 

                                                
  
  



 204

كم��ا أن الكي��ان م��ن أكب��ر مص��دري الس��"ح ف��ي الع��الم حي��ث بلغ��ت حص��ته . الش��رقية
  .2007ارة الس"ح العالمية عام من تج% 10

 المساعدات ا+ميركية للكيان

بلي���ون  91يق���در الك���ونجرس مجم���وع قيم���ة المس���اعدات اLميركي���ة للكي���ان ب 
تق���ديم  1992وحس���ب المعل���ن، ف���إن الو&ي���ات المتح���دة ق���ررت من���ذ ع���ام . دو&ر

ويق�در . 286بليون دو&ر س�نوياً كض�مانات ق�روض 2مساعدات إضافية للكيان بقيمة 
بلي�ون دو&ر م�ن  16.4، ھناك 1989وحتى  1974احثو الكونجرس أنه منذ عام ب

الق��روض العس��كرية �س��رائيل تحول��ت إل��ى ھب��ات وھ��و أم��ر ك��ان متف��اھم علي��ه من��ذ 
  .البداية

والحقيق��ة، ف��إن جمي��ع الق��روض المقدم��ة م��ن الو&ي��ات المتح��دة إل��ى إس��رائيل ق��د 
يل ب��الزعم انھ��ا ل�م تخ��ل ب��اي س�ومح بھ��ا م�ن قب��ل الك��ونجرس، وھ�و م��ا س��مح �س�رائ

إن سياس��ة الو&ي�ات المتح�دة ھ��ي أن . ق�رض حك�ومي م�ن ق��روض الو&ي�ات المتح�دة
توازي أو تزيد المساعدات ا�قتص�ادية �س�رائيل ع�ن م�دفوعات ال�ديون ا�س�رائيلية 

وھ�ذا بعك�س البل�دان اLخ�رى الت�ي تحص�ل عل�ى . إلى الو&يات المتحدة ف�ي ك�ل ع�ام
يث تدفع على أساس أربع دفع�ات س�نوياً، أم�ا إس�رائيل فتحص�ل مساعدات أميركية ح

& بل إن إس�رائيل ُتق�رض بعض�اً م�ن ھ�ذه . عليھا دفعة واحدة في بداية كل سنة مالية
  .ثانية عبر كمبيا&ت الخزينة وتحصل على فوائد إضافية

بلي���ون دو&ر ت���ذھب إل���ى إس���رائيل س���نوياً عب���ر  1,5إض���افة إل���ى ھ���ذا، ھن���اك 
بلي��ون دو&ر عل��ى ش��كل م��نح م��ن مقتطع��ات  1يركي��ة خاص��ة، وھ��ي اعتم��ادات أم
إن م��ا يجع��ل تحوي��ل ك��ل ھ��ذه  .ملي��ون ف��ي الس��ندات ا�س��رائيلية 500ض��ريبية ، و 

اLم���وال كمقتطع���ات ض���ريبية Lي حكوم���ة أجنبي���ة ممكن���اً، ھ���و وج���ود ع���دد م���ن 
تش�تمل  و&. المؤسسات الخيرية اليھودية، التي & تتوفر في أي مكان آخر ف�ي الع�الم

ھ��ذه اLرق��ام عل��ى الق��روض التجاري��ة قص��يرة اLم��د م��ن البن��وك اLميركي��ة والت��ي 
  .وصلت إلى بليون دو&ر سنوياً في السنوات اLخيرة

تصل حصة الكي�ان م�ن المس�اعدات اLميركي�ة الس�نوية الكلي�ة إل�ى ثل�ث ميزاني�ة 
تمت�ع بأح�د من عدد سكان الع�الم وت 0,001ھذه المساعدات، رغم أن إسرائيل تشكل 

يف�وق ا�نت�اج الق�ومي ا�جم�الي للكي�ان م�ا ل�دى ك�ل م�ن . أعلى دخل للفرد ف�ي الع�الم
وحسب دخل الفرد فيھا فھ�ي م�ن ب�ين . مصر ولبنان وسوريا واLردن والضفة وغزة

أغنى ستة عشر دولة في العالم، حيث يفوق متوسط دخ�ل الف�رد فيھ�ا دخ�ل الف�رد ف�ي 
وتميي��زاً . ي��ل من��ه ل��دى ال��دول اLوروبي��ة الغربي��ةالعربي��ة الس��عودية، وھ��و أق��ل بقل
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لمس��اعداتھا للكي��ان، ف��إن الو&ي��ات المتح��دة & تس��تخدم كلم��ة مس��اعدات للكي��ان وإنم��ا 
  ".صندوق الدعم ا�قتصادي"

فف�ي . & يعرف معظم اLميركيين كم يذھب من الض�رائب الت�ي ي�دفعونھا للكي�ان
، أعط��ت الو&ي��ات المتح��دة للكي��ان 1997ايل��ول  30الس��نوات المالي��ة المنتھي��ة ف��ي 

بلي���ون تق���ع ف���ي خان���ة  6.194: بلي���ون دو&ر موزع���ة عل���ى النح���و الت���الي 6.72
مليون أتت من وك�ا&ت مث�ل دائ�رة  526مخصصات المساعدات اLجنبية للكيان، و 

بلي�ون  6.72ومبل�غ ال . او وزارة التجارة، ووكالة المعلومات اLميركية والبنت�اغون
على  ضمانات القروض و& الفوائ�د المجمع�ة س�نوياً والت�ي تص�ل إل�ى ھذه & تشتمل 

بليون دو&ر تدفعھا الو&ي�ات المتح�دة عل�ى اLم�وال المس�تعارة لك�ي ُتعط�ى  3.122
و& تتضمن ا�عف�اءات الض�ريبية عل�ى دافع�ي الض�رائب ال�ذين يقول�ون أنھ�م . للكيان

داف�ع الض�ريبة اLميرك�ي م�ا  وھذه تكل�ف. وھبوا أموا&ً إلى الكيان على أسس خيرية
وحينم����ا تض����اف الھب����ات والق����روض والفوائ����د . ملي����ون دو&ر390و  280ب����ين 

، ف�إن 1997ايل�ول  30والمقتطعات الضريبية جميعاً على السنة المالية المنتھية في 
بلي��ون  10الع"ق��ة الخاص��ة ب��ين الط��رفين تكل��ف داف��ع الض��ريبة اLميرك��ي أكث��ر م��ن 

  .دو&ر سنوياً 

. بلي���ون دو&ر 83.205أعط���ت الو&ي���ات المتح���دة الكي���ان  1949ام من���ذ الع���
وبلغ��ت كلف��ة الض��ريبة الت��ي حملھ��ا داف��ع الض��رائب اLميرك��ي بالنياب��ة ع��ن الكي��ان 

 1949بليون دو&ر، وھو ما يوصل المساعدة الكلية إلى الكيان من�ذ ع�ام  49.937
عط��ي مس��اعدات وھ��ذا يعن��ي أن الو&ي��ات المتح��دة ت. بلي��ون دو&ر 133.132إل��ى 

  .فدرالية لكل مواطن في الكيان في السنة الواحدة أكثر مما تعطيه للمواطن اLميركي

ي���رى س���تيفن زين���وس، ان ھ���ذا من���وط بالمص���الح ا�س���تراتيجية اLميركي���ة ف���ي 
يبرر ذلك الرسميون اLميركيون بأنه ضروري &عتبارات أخ"قية، ويزعم . المنطقة

وإذا ك��ان ھ��ذا ھ��و الس��بب ". قات��ل م��ن أج��ل بقائھ��اديمقراطي��ة ت"ال��بعض أن الكي��ان 
الحقيقي، كان يجب أن تكون المس�اعدات اLعل�ى ف�ي الس�نوات اLول�ى لوج�وده، وأن 

بالمئة م�ن المس�اعدات اLميركي�ة للكي�ان  99تقل بعدما قوي، لكن زينوس يكشف أن 
 ، بعد الحرب، حينما أصبح الكي�ان أق�وى مم�ا ك�ان علي�ه ف�ي1967حصلت بعد عام 

لق�د س�اعد الكي�ان ف�ي ھزيم�ة حرك�ات التح�رر ال�وطني الراديكالي�ة، . أي وقت مضى
وھو موقع تجربة اLسلحة اLميركية التي ل�م تج�رب بع�د، كم�ا يق�وم بتص�دير أس�لحة 
إلى البلدان التي & تفضل الو&يات المتحدة التص�دير إليھ�ا مث�ل جن�وب إفريقي�ا س�ابقاً 

كم�ا أن مخابرات�ه . رة العس�كرية وإي�ران الش�اهوالكونتراس وغواتيما& ف�ي ظ�ل الزم�
على تع�اون وثي�ق م�ع المخ�ابرات اLميركي�ة، ورغ�م تزاي�د تع�اون اميرك�ا م�ع بل�دان 
الخل��يج إ& أن ھ��ذه & تتمت��ع ب��نفس ا�س��تقرار ال��ذي ل��دى إس��رائيل، و& بالمس��توى 

  .التكنولوجي المتقدم، و& بالعدد  الكبير من العساكر الكفؤة
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ليد، وھو جنرال إسرائيلي سابق وعضو كنيست،  ل�زونيس، أن�ه ھ�و قال ماتي بي
أكث��ر بقلي��ل م��ن دع��م : "ومعظ��م الجن��را&ت ا�س��رائيليين يعتق��دون أن ھ��ذه المس��اعدة 

آخ�ذاً با&عتب�ار أن معظ�م ھ�ذه المس�اعدات العس�كرية " للتصنيع التسليحي ا�سرائيلي
وأبع�د م�ن ھ�ذا، ف�إن إرس�ال . للكيان تستخدم ف�ي ش�راء أس�لحة م�ن الو&ي�ات المتح�دة

وطبقا لزونيس، فإن . اLسلحة إلى الكيان يخلق طلباً على اLسلحة في البلدان العربية
أنه يدعم فكرة تجميد تدفق اLس�لحة إل�ى الش�رق اLوس�ط  1991الكيان قد أعلن عام 

  ". إ& أن الو&يات المتحدة رفضت ذلك

وني ل��يس دقيق��اً عل��ى اLق��ل ف��ي تج��در ا�ش��ارة ھن��ا أن م��ا يقول��ه الجن��رال الص��ھي
فھذه المساعدات، أو تحديداً، التف�وق . جانب تفسير تدفق المساعدات العسكرية للكيان

إن مض�مون ح�ديث . التسلحي للكيان على القوة العربية ھ�و أس�اس قيام�ه واس�تمراره
فم�ن (الجنرال الص�ھيوني ي�وحي ب�أن الكي�ان طبيع�ي ومقب�ول ف�ي المنطق�ة، وبالت�الي 

  . ، وھذا مجانب للحقيقة)ع أن يسأم جنرا&ته تدفق اLسلحةالمشرو

من جانب آخر، فإن المجمع التسليحي اLميركي ھ�و رافع�ة ا�قتص�اد اLميرك�ي 
منذ قرابة ث"ثة عقود حيث تراجعت حصتھا من ا�نت�اج الم�دني عل�ى ص�عيد ع�المي 

ب، ھ�ي لذا، ف�إن تص�دير اLس�لحة، وحت�ى ش�ن وتص�دير الح�رو. بالمئة 20-50من 
وم�ن ھن�ا، ف�إن اس�تمرار تس�ليحھا للكي�ان ي�دفع . الصناعة الرئيسية للو&ي�ات المتح�دة

دو& عربية لشراء أسلحة كي تحقق التوازن ا�ستراتيجي مما يعني ترويج المنتجات 
وم��ن ال"ف��ت للنظ��ر ھن��ا، أن الكي��ان يلع��ب، ش��اء أم أب��ى، دوراً . التس��ليحية اLميركي��ة

" الخط�ر ال�دو&ني العرب�ي"عل�ى أن تبري�ر ذل�ك ب . مبري�اليوظيفياً لصالح سيده ا�
ل��يس مقنع��اً إل��ى ح��د كبي��ر & س��يما بع��د عق��د ع��دة انظم��ة اتفاق��ات تس��وية م��ع الكي��ان، 

وعليه & بد من رؤي�ة تس�ليح الكي�ان ض�من . وترنح أخريات للسقوط في نفس الشرك
طري�ة العربي�ة، حي�ث دوره العدواني الدائم في المنطقة حتى لو اعترفت به الدول�ة الق

بات معروفاً أن الشعب العربي يرفض ھذا الكيان بدءاً من استيطانه فلسطين وصو&ً 
إل��ى دوره المتواص��ل &حتج��از التط��ور العرب��ي وقط��ع مس��ار المش��روع النھض��وي 

  . العربي

ف��ي " الس��"م"حينم��ا ك��ان ھن��اك أم��" ل��دى الكثي��رين  ب 1993ف��ي خري��ف ع��ام 
عض�و م�ن مجل�س الش�يوخ اLميرك�ي إل�ى ال�رئيس  78 منطقة الشرق اLوسط، كتب

. اLسبق بيل كلينتون يص�رون عل�ى بق�اء المس�اعدات �س�رائيل عل�ى نف�س المس�توى
". الوج�ود الھائ�ل لdس�لحة المعق�دة ف�ي ال�دول العربي�ة: "كان السبب الوحيد لديھم ھ�و

ھ��ل س��بب ھ��ذا ا�ص��رار ش��يء غي��ر إن ھ��ؤ&ء أص��حاب ش��ركات إنت��اج اLس��لحة؟ 
  . بالمئة من ھذه اLسلحة ھو من الو&يات المتحدة 80لطبع تجاھل ھؤ&ء أن وبا

في الت�اثير عل�ى السياس�ة اLميركي�ة، " آيباك"يؤكد زونيس أنه & يقلل من أھمية 
فق��د دف��ع ھ��ذا . ولكن��ه يعتق��د أن مجم��ع الص��ناعات الجوي��ة اLميركي��ة ذو ت��أثير أق��وى

ض��عفي ك��ل المنظم��ات المؤي��دة للكي��ان  المجم��ع أم��وا&ً لحم��"ت ا&نتخاب��ات بمق��دار
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فيما يخ�ص أداء واس�تخدام " كابتول ھيل"ويكرر زيونيس، إن تاثيرھا على . مجتمعة
وھ��و يعتق��د أن السياس��ة اLميركي��ة س��تبقى عل��ى حالھ��ا .الل��وبي، يتج��اوز حت��ى اwيب��اك

 لم تكن ل�دينا حاج�ة إل�ى ل�وبي إندونيس�ي"حتى لو لم تكن آيباك موجودة، مضيفاً أنه، 
  ". كي ندعم إندونيسيا، في عدوانھا الوحشي على تيمور الشرقية لسنوات طويلة

يمك�ن للم�رء أن يخل��ص م�ن اق��وال زون�يس أن�ه يلتق��ي م�ع التحلي��ل ال�ذي يط��وره 
عرب كثيرون، ومنھم كاتب ھذه السطور، بأن للكيان دور وظيفي في خدمة مص�الح 

وتكف�ي . لسياس�ات اLميركي�ةالمركز الرأسمالي في المنطقة، وليس ھو الذي يصوغ ا
، لتوض��يح أن الكي��ان أداة ع��دوان 2006ق��راءة دقيق��ة للع��دوان اLخي��ر عل��ى لبن��ان 

  .لمشروع أوسع من حجمه ھو المشروع اLميركي للشرق اLوسط

  :يقول بيليد لزونيس

ليست ھذه، أي عملية تدفق اLسلحة، في مصلحة اسرائيل ، فھي تدفع إسرائيل "
وأبعد م�ن ھ�ذا، فك�ل دو&ر م�ن . صلب فيما يخص عملية الس"مإلى موقف متشدد مت

دو&رات لت��دريب  3-2اLس��لحة ترس��له أميرك��ا إل��ى الكي��ان، & ب��د لھ��ا أن تنف��ق م��ن 
الناس على استعمال اLسلحة، وشراء قطع غيار، وفي أس�اليب أخ�رى ل"س�تفادة م�ن 

مض�رة ج�داً لمس�تقبل ويقول حتى اقتصاديو الخ�ط الس�ائد ف�ي الكي�ان، أنھ�ا . المساعدة
  ".الب"د

اب "وص��فت ص��حيفة ي��ديعوت أحرون��وت الكي��ان كأن��ه  Zطالم��ا أن " مراس��ل الع��ر
الكيان يقوم باLعمال القذرة للعّراب، الذي يحاول دائماً ان يبدو بمظھ�ر مال�ك اعم�ال 

ھ�ذه الع"ق�ة ) مايك�ل. ب(كم�ا وص�ف الكات�ب الص�ھيوني الس�اخر . واسعة ومحترم�ة
وھ��ذه " أعطن��ي الطع��ام ك��ي آك��ل، وس��أعض م��ن تطل��ب من��ي عض��هس��يدي، : "ق��ائ"ً 

   .تسمى ع"قات تعاون استراتيجي

وينتھي زونيس إلى القول ان استمرار تدفق اLس�لحة إل�ى الش�رق اLوس�ط يزي�د 
من عدائية العرب لنا، كما ل�ن تص�بح المنطق�ة أكث�ر أمن�اً، ويؤك�د أن مس�تقبل أميرك�ا 

معارض�ة ھ�ذه السياس�ة اLميركي�ة & يقتص�ر  وي�رى أن. ھو في ع"قاتھا م�ع الع�رب
عل��ى أص��دقاء الع��رب وإنم��ا يش��مل دع��اة حق��وق ا�نس��ان، ومراقب��ة نش��ر اLس��لحة 
والمھتمين بالقانون ال�دولي وبھ�ذا ي�رى أن فرص�ة تش�كيل حرك�ة عريض�ة ح�ول ھ�ذا 

  .الموقف أمراً ممكناً 

ي�ان، ، أن ھن�اك أكاذي�ب كثي�رة ح�ول المس�اعدات للك287يقول ريتسارد ك�ورتيس
بلي������ون م������ع أن الفعل������ي ھ������و   3ھ������و  1997ف������الرقم الرس������مي م������ث"ً لع������ام 

 525,8بلي���ون كض���مانات ق���روض و  2دو&راً حي���ث ھن���اك  5,525,800,000
ق�د يل�وم الم�رء ا�ع�"م عل�ى . مليون حصلت عليھا من عدة ميزانيات فدرالية اخرى
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ج���ان إن ك���ل أعض���اء ل. ع���دم التط���رق، ل���ذلك، ولك���ن س���لطات الك���ونجرس & تفع���ل
وغالب�اً ف�إن مختل�ف . مساعدات الكيان ھم ف�ي الع�ادة يوقع�ون عل�ى ذل�ك بك�ل بس�اطة

اLعضاء في اللجان ذات الع"قة ھم يھود، وھم على ع"قة بآيب�اك ويتقاض�ون أج�راً 
  . على الترويج لدعمه

بلي����ون دو&ر  62,5، حص����ل الكي����ان عل����ى 1996-1949ف����ي الفت����رة م����ن 
فس الفترة ك�ل دول الع�الم الت�ي تس�اعدھا الو&ي�ات كمساعدات أجنبية بينما حصلت لن

دو&ر، وھ��ي  6,497,800,000المتح��دة عل��ى نف��س المبل��غ بالض��بط تقريب��اً وھ��و 
لق�د بلغ��ت حص�ة إفريقي��ا ش��به . إفريقي�ا ش��به الص�حراوية، اميرك��ا ال"تيني�ة، الك��اريبي

دو&ر وع�دد  24,415,700,000الصحراوية من المس�اعدات ف�ي الفت�رة المعط�اة 
. في افريقيا ش�به الص�حراوية. دو&ر للفرد 42,99مليون شخص، أي  568سكانھا 

ملي�ون نس�مة، وك�ل م�ا تلقت�ه  486كما أن عدد سكان أميركا ال"تينية والكاريبي ھ�و 
بينم��ا وص��لت حص��ة الف��رد . دو&ر للف��رد 79دو&ر، أي  28,254,400,000ھ��و 

دو&ر، أي أن�ه  10,775.48ل�ى في الكيان من المساعدات اLميركية ل�نفس الفت�رة إ
 250,65ح��ين تنف��ق الو&ي��ات المتح��دة دو&راً عل��ى الف��رد ف��ي إفريقي��ا فإنھ��ا تنف��ق 

ومقاب�ل ك�ل دو&ر تنفق�ه عل�ى الف�رد ف�ي نص�ف الك�رة . دو&راً على الفرد في الكي�ان
وق�د تك�ون مفارق�ة أن نق�ول ھن�ا، . دو&راً  214الغربي فإنھ�ا تنف�ق عل�ى ا�س�رائيلي 

ساعدات اLميركية لمختلف دول العالم ھي إنفاق شكلي مقارن�ة بم�ا تنھب�ة م�ن بأن الم
البلدان المتلقية للمساعدات، اي ان المس�اعدات ھ�ي مس�ھ"ت لتس�ييل الت�راكم، ولك�ن 
الحصة اLكبر للكيان لھا أسباب عدة أحدھا أن ما تنھبه الو&يات المتحدة م�ن ال�وطن 

لثروات العربية، كما أنھا أصبحت شبه حالة العربي يفوق الوصف، فھي شبه مالكة ل
  !استيطانية في العراق

للس�نوات "  واش�نطن ريب�ورت"كتب كل م�ن فران�ك ك�ولينز، وش�وان توين�غ ف�ي 
بلي��ون  1.271، أن ھن��اك زي��ادة ف��ي المس��اعدات للكي��ان بمق��دار 97-1996المالي��ة 

 525.8، و 1996مليون للس�نة المالي�ة  355.3، و 1993دو&ر في السنة المالية 
عل�ى المب�الغ الكلي�ة % 12.2وھذه تشكل زي�ادة بمق�دار . 1997مليون للسنة المالية 

 12.2وعليه، من المفترض بن�اء عل�ى ذل�ك، ان . المسجلة رسمياً وربما ليست كاملة
. زي��ادة مخفي��ة م��ن المس��اعدات ك��ان يتس��لمھا الكي��ان عل��ى م��دار كاف��ة الس��نوات% 

، 1997اكت�وبر  31م�ن المس�اعدات اLجنبي�ة ف�ي  وعليه، إذا ك�ان م�ا تس�لمه الكي�ان
بلي����ون  3.08، و 1997بلي����ون دو&ر كمس����اعدات أجنبي����ة للس����نة المالي����ة  3.05

، ف��إن مجم��وع ھ��اتين الس��نتين إض��افة لم��ا 1998كمس��اعدات أجنبي��ة للس��نة المالي��ة 
دو&ر كمس�اعدات وق�روض  74,157,600,000ھو  1949حصل عليه منذ عام 

 83,204,827,200يكون المجم�وع % 12,2ا اضفنا إلى ھذا وإذ. وھبات أجنبية
وابعد من ذلك، فحي�ث يحص�ل الكي�ان عل�ى المس�اعدة الس�نوية خ�"ل اLش�ھر  .دو&ر

اLولى من السنة، المالية، بد&ً م�ن أن يحص�ل عليھ�ا عل�ى دفع�ات خ�"ل الس�نة، كم�ا 
رس لص��الح ھ�و ح��ال المتلق��ين اwخ��رين، ف��إن ھ��ذا امتي��از آخ��ر يص��وت علي��ه الك��ونج

أي ان . فھو يسمح له بأن يستثمر ھذه اLموال داخل خزينة الو&ي�ات المتح�دة. الكيان
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الو&يات المتحدة ھي التي تقترض اLموال التي أقرضتھا للكيان، وت�دفع مس�بقاً فائ�دة 
وتض�يف . على اLموال التي منحتھا له، بينم�ا يجم�ع الكي�ان فوائ�د عل�ى ھ�ذه اLم�وال

بلي��ون إل��ى المجم��وع الكل��ي الب��الغ  1,650ي تجن��ى س��لفاً م��ا قيمت��ه ھ��ذه الفوائ��د الت��
ھ��ذا ھ��و المبل��غ ال��ذي يج��ب تس��جيله كمس��اعدات كلي��ة . دو&ر 84,854,827,200

. دو&راً  14,346وبالتالي تصبح حصة كل ف�رد في�ه، رج�"ً ام�رأة أو طف�"ً . للكيان
مية للكيان، والتي من الجدير الم"حظة أن كل ھذا & يشمل ضمانات القروض الحكو

وھذه تقلل نسبة الفائدة التي تدفعھا حكومة الكيان . بليون دو&ر 9.8بلغت حتى اwن 
عل�ى الق�روض التجاري�ة وتض�يف عبئ�اً ض�ريبياً عل�ى داف�ع الض�رائب اLميرك�ي، & 

وحي�ث ان�ه & م�دخرات الكي�ان و& . سيما إذا ما تأخرت حكومة الكي�ان ع�ن أي منھ�ا
ل�ى داف�ع الض�ريبة اLميرك�ي يمك�ن تق�ديرھا بدق�ة، فإنھ�ا ل�ن تؤخ�ذ الكلف التي تق�ع ع

  .با&عتبار ھنا

ومع ذلك يزعم اص�دقاء الكي�ان أن�ه ل�م يت�أخر ف�ي دف�ع أي�ة دفع�ات إل�ى الو&ي�ات 
المتح���دة، والمھ���م أن أح���داً ل���م يطل���ب م���ن الكي���ان أن يعي���د دف���ع ق���روض الحكوم���ة 

طل���ي عل���ى داف���ع الض���ريبة الحقيق���ة معق���دة، وق���د ص���يغت ك���ذلك ك���ي تن. اLميركي���ة
إن معظ��م الق��روض للكي��ان ل��م ت��دفع، والكثي��ر منھ��ا وض��ع عل��ى ش��كل . اLميرك��ي

وبعملية تمييع وإخفاء الق�روض عل�ى ش�كل ھب�ات، ف�إن . تفاھمات تقود إلى مسامحته
بالنس�بة لق�روض أخ�رى، . أعضاء الكونجرس المتعاونين مع الكي�ان إنم�ا يس�امحونھا

Lوباختص�ار، إن أي�اً م�ن المس�اعدات أو الق�روض . ساسيفإن ما يدفعه ھو القرض ا
  . طويلة اLمد أو المنح أو القروض المقدمة للكيان لم يتم إعادتھا إلى الخزينة

فف���ي ح���ين أن معظ���م البل���دان الت���ي تتس���لم . ويحظ���ى الكي���ان بامتي���ازات أخ���رى
ة، مساعدات عسكرية من الو&يات المتحدة يفترض بھا أن تشتري بھا أسلحة أميركي�

وذخائر وتدفع مقابل تدريبات، أما الكيان فبوسعه أن ينفق جزءاً من ھذه المس�اعدات 
وحت�ى حينم�ا تنف�ق المس�اعدات العس�كرية . على شراء أسلحة م�ن ص�نع الكي�ان نفس�ه

اLميركية على منتجات أميركية، فإن الكيان غالباً ما يطل�ب م�ن الب�ائع اLميرك�ي أن 
وھكذا، ففي حين ي�زعم الساس�ة ف�ي . انع في الكيانيشتري مكونات أو مواداً من مص

الكيان أن مصانعھم ومصدريھم تجعلھم بشكل متواصل أقل اعتماداً على المس�اعدات 
اLميركية، ففي الحقيقة أن ھؤ&ء المصدرين والمصانع في الكيان مدعومين جداً م�ن 

دات م��ن وتج��در ا�ش��ارة إل��ى أن الكي��ان يحص��ل عل��ى مس��اع. المس��اعدات اLميركي��ة
ص��حيح أن اس��اس المس��اعدات . بل��دان أخ��رى مدني��ة وعس��كرية وخاص��ة م��ن ألماني��ا

اLلمانية كانت مدفوعات عن ضحايا النازية، ولكن ھناك مساعدات عس�كرية ألماني�ة 
للكي��ان خ��"ل ح��رب الخل��يج كم��ا أن كثي��راً م��ن المس��اعدات اLلماني��ة ھ��ي م��نح تعل��يم 

بل��غ مجم��ل م��ا قدمت��ه ألماني��ا إل��ى . كي��انوأبح��اث ت��ذھب للمؤسس��ات الص��ھيونية ف��ي ال
دو&ر  5,345بلي���ون دو&ر، أو  31الحكوم���ة واLف���راد والمؤسس���ات ا�س���رائيلية 

للفرد الواحد وھذا ما يجعل حص�ة الف�رد م�ن كلت�ي المس�اعدتين ا�ميركي�ة واLلماني�ة 
م�ن % 20وحيث أن ما ينفق على العرب م�ن س�كان الكي�ان وھ�م . دو&ر 20,000
إن . و أقل القليل، فإن ھذا يزيد حقيقة م�ن حص�ة الف�رد اليھ�ودي ف�ي الكي�انالسكان ھ
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ما يكلفه الكيان لدافع الضريبة اLميرك�ي ھ�و اق�ل مم�ا يدفع�ه، والف�ارق الرئيس�ي ھن�ا 
ھو انه طالم�ا تق�ع الو&ي�ات المتح�دة تح�ت عج�ز كبي�ر ف�ي الميزاني�ة فك�ل دو&ر م�ن 

    .ي من استدانة الحكومة اLميركيةالمساعدات اLميركية للكيان يكون قد ُجب

وھن��اك تك��اليف ض��خمة سياس��ية وعس��كرية تق��ع عل��ى ع��اتق أميرك��ا لتمس��كھا 
فھن��اك عش��رة ب"ي��ين . بمس��اعدة الكي��ان ف��ي عق��ود حربھ��ا م��ع الع��رب والفلس��طينيين

بليون من إعفاءات الضرائب لليھ�ود اLمي�ركيين من�ذ  20دو&ر ضمانات قروض و 
 134,8ن مجم��وع م��ا يتكلف��ه داف��ع الض��رائب اLميرك��ي ھ��و وھك��ذا، ف��إ. أق��يم الكي��ان

  . بليون دو&ر، ھذا دون تعديله على ضوء التضخم

بقي أن نشير إلى أن الكيان عانى طوي"ً من المقاطع�ة الرس�مية العربي�ة إل�ى أن 
وتق��در . دخل��ت اLنظم��ة العربي��ة حقب��ة التس��وية وب��دأت قبض��ة المقاطع��ة ف��ي التراخ��ي

  . بليون دو&ر 40المقاطعة ب  خسائر الكيان جراء

وعليه، فإن تراخي المقاطعة، وط�رح المب�ادرات السياس�ية الرامي�ة إل�ى التطبي�ع 
م��ع الكي��ان، س��وف تق��دم ل��ه مس��اعدات تتج��اوز، ب��" موارب��ة، المس��اعدات اLميركي��ة 

س�وف تف�تح ل�ه س�وق اLم�ة العربي�ة وا�س�"مية ف�ي فت�رة يھ�يمن . واLلمانية وغيرھا
اعي والتقن��ي والثق��افي عل��ى ھ��ذه البل��دان مم��ا يس��مح للكي��ان ب��أن يك��ون التخل��ف الص��ن

القاع��دة التقني��ة، لھ��ذه البل��دان، وھ��و أم��ر إن حص��ل، س��وف ُيبق��ي عل��ى ھ��ذه البل��دان 
  .متخلفة لعقود طويلة مقبلة

  

  

  6ھوامش مقال 

  

 
 
رغم خسارة الكيان الح�رب ض�د لبن�ان ف�ي الع�ام الماض�ي، إ& أن اقتص�اده حق�ق  -1

بالمئ��ة وھ��ذا مع��دل ع��ال بك��ل المع��ايير، أنظ��ر، ع��ادل  5ف��ي تل��ك الس��نة بمع��دل  نم��ًواً 
 3،  156، ف�ي المش�ھد ا�س�رائيلي الع�دد "ھكذا يستمر النمو رغ�م الح�رب"سمارة، 
  .2007نيسان 

-29من اLمثلة الحديثة على ھذا الكذب مقالة سيفر بلوتسكر في جريدة القدس .  -2
م��ن اش��تراكية نامي��ة إل��ى ... دى اربع��ين عام��اً اقتص��اد إس��رائيل عل��ى م��"، 4-2007

وھي مقالة & تتطرق ق�ط إل�ى ظ�روف خل�ق ھ�ذا الكي�ان، و& إل�ى ". رأسمالية ناجحة
  . المساعدات الراسمالية الغربية له، علماً بأنه لو& ھذا الدعم لما أقيم اص"ً 
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وز من المناس�ب الت�ذكر أن فت�رة ف�رض ھ�ذا الكي�ان ف�ي فلس�طين كان�ت فت�رة تج�ا -3
، وال��ذي ع��ولج كم��ا ھ��و 1929الرأس��مالية العالمي��ة الكس��اد الكبي��ر ال��ذي حص��ل ع��ام 

س��ائد عل��ى ي��د طبي��ب ا�قتص��اد الرأس��مالي آن��ذاك ج��ون مين��ارد كين��ز، وھ��و ال��داعي 
" دول�ة الرف�اه"لتدخل اوسع للدولة في ا�قتصاد وما نتج عنه من تعمي�ق ل�دور الدول�ة 

رس�ة التأس�يس الرأس�مالي wدم س�ميث وھي مدرس�ة تخ�رج إل�ى درج�ة عالي�ة ع�ن مد
  .الذي ينادي بأدنى حدود تدخل الدولة في ا&قتصاد

 1977حينما تمكن الليكود من الوصول إلى الحكم في الكيان للم�رة اLول�ى ع�ام  -4
كان أن اعتم�د النظري�ة النقودي�ة ل�قتص�ادي اLميرك�ي ملت�ون فري�دمان المت�وفى ف�ي 

وكان قد . ب ا�قتصادي الروحي للمحافظين الجددوفريدمان ھو اL. نوفمبر الماضي
ُدعي من قبل أول حكومة ليكودية �سداء النصح ا�قتصادي لھا، كم�ا ك�ان مستش�اراً 

  . إقتصادياً لنظام بينوشيه الفاشي في تشيلي
 The Political Economy of the West  أنظ�ر، ع�ادل س�مارة ،  -5

Bank: From Peripheralization to Development . Khamisn 
Publications 1988, chapter five. (English)  

تعتبر اLماكن المقدسة موھوبية ثرواتية & يمكن منافستھا بتقليدھا بما ھي ليس�ت  -6
و& ننس�ى أن�ه . سلعة صناعية، ولذا، تشكل ميزة اقتصادية نسبية لكل بلد تتواج�د في�ه

فق��د تمت��ع الكي��ان ) 1967والث��اني  1948ا&ح��ت"ل اLول (ب��احت"ل كام��ل فلس��طين 
وم�ن ھن�ا كان�ت ا&نتفاض�ة اLول�ى . بسيطرة على كافة اwث�ار التاريخي�ة ف�ي فلس�طين

وكذلك الثانية مص�در ت�أثير مق�اوم ض�د الس�ياحة للكي�ان حي�ث كان�ت خس�ارته بمئ�ات 
  .م"يين الدو&رات، نظراً لتوقف وتقطع تدفق السواح إليه

ت مركزاً مالياً كذلك لتضاھي ُدبي من جھ�ة ولك�ي ت�رث & بل إن تل أبيب قد غد -7
بي��روت م��ن جھ��ة ثاني��ة، وبھ��ذا يتحق��ق للكي��ان من��اخ ا�ن��دماج المھ��يمن عل��ى ال��وطن 

و& ش��ك أن إص��رار الكي��ان عل��ى ت��دمير لبن��ان منس��جم م��ع مخط��ط الس��بق . العرب��ي
ھ"كي الخدماتي والتمويلي لھذا القطر العربي ليبق�ى ال�وطن العرب�ي مثاب�ة س�وق اس�ت

وھ�ذا م�ا ي�وحي ب�أن المطل�وب م�ن المرك�ز الرأس�مالي . للسلع والخ�دمات الص�ھيونية
اللبناني ھو إما احتراب داخلي يفتح الطريق لعدوان صھيوني جديد عليه، أو ع�دوان 

  .صھيوني مباشر
لعل ما يكمن وراء إص�رار الكي�ان عل�ى من�ع إي�ران م�ن ام�ت"ك الس�"ح الن�ووي  -8

على منع إيران من التحول إل�ى دول�ة متقدم�ة ف�ي التكنولوجي�ا أمر آخر ھو ا�صرار 
المدنية، Lن ھذا يسمح لھا باقتطاع جزء من السوق ا�قليم�ي عربي�اً وإس�"مياً، وھ�و 

ف�إذا م�ا امتلك�ت . السوق المھيمن عليه من قبل المركز الراسمالي ومن ض�منه الكي�ان
وج�ب ت�وازن الرع�ب، لكنھ�ا إيران الس"ح النووي فل�ن تش�كل خط�راً عل�ى الكي�ان بم

ھ��ذا م��ع اLخ��ذ با&عتب��ار أن وج��ود الس��"ح الن��ووي يحم��ي . تش��كل خط��راً اقتص��ادياً 
وھو اLمر الذي تمكنت الو&يات المتح�دة والكي�ان . التطوير الصناعي المدني �يران

إي�ران "انظر عادل سمارة، . (وبريطانيا ومختلف بلدان المركز من منعه عن العراق
". دولرة ا�قتصاد دون دولرة العملة الورقي�ة: ي & نووي على إسرائيلخطر اقتصاد

  .2007نيسان  17،  157في المشھد ا�سرائيلي، العدد 



 212

فب�ين . & يرتاح العرب الذين يھربون من الحقائق للوص�ف غي�ر الخط�ابي للكي�ان -9
س�افة م" عك�س استش�راقية -اس�تغرابية"أن نفھم العدو جيداً وبين أن نخلق ل�ه ص�ورة 

كيف تمكن الكيان من استيعاب مليون مس�توطن جدي�د . وعي وصدق مع الذات ھائلة
بدون أزمة، بل حول ذلك إلى طفرة؟ صحيح أن ا�مبريالي�ة اLميركي�ة كان�ت داعم�ه 
التمويلي، لكن السيولة المالية لم تكن ابداً وحدھا وراء أي نمو حقيقي في أي بل�د ف�ي 

فإذا ما قوبل ت�وفر الس�يولة المالي�ة بالھ�در الم�الي . يليست ھي الشرط اLساس. العالم
لق�د ش�كل . ، ن"حظ الفارق الكبي�ر1982و  1973كما ھو شأن الطفرتين النفطيتين 

تدفق بضعة آ&ف من ال"جئين العراقيين أزمة خانقة لسوريا واLردن وتراكم ھؤ&ء 
م ال�دول الغربي�ة المساكين عل�ى الح�دود الص�حراوية ف�ي منتھ�ى ا�ھان�ة ك�ي تق�دم لھ�

بعض الطعامـ بينما اس�توعب الع�راق الس�بعينات والثمانين�ات ملي�ون ونص�ف عرب�ي 
  ! من مصر

في سنوات التحضير �غتصاب فلس�طين، أعط�ت القي�ادة الص�ھيونية اLولوي�ة  - 10
  . في استج"ب المستوطنين الرأسماليين اليھود على الفقراء

ربي�ة المحتمل�ة س�واء مباش�رة أو & مباش�رة كان & ب�د م�ن تفكي�ك ب�ؤر الق�وة الع -11
�خض��اع ال��وطن العرب��ي &ح��ت"ل العولم��ة، ل��ذا، ت��م ت��دمير الع��راق، وض��م ال��يمن 
الجنوبي كمشاكس يساري إلى اليمن الشمالي باسم الوح�دة ليص�بح ك�ل ال�يمن حارس�اً 
Lميركا على البحرين اLحمر وبح�ر الع�رب، وخلخل�ة اLوض�اع الداخلي�ة ف�ي مص�ر 

ائر بالصراع بين اLنظمة الحاكمة بما ھي كمبرادور مع المعارضة ا�س�"مية والجز
ف .ت.الرافضة للھيمنة الغربي�ة عام�ة واLميركي�ة خاص�ة، ھ�ذا إض�افة إل�ى إدخ�ال م

في مطھر التسوية لتجري�دھا م�ن قوتھ�ا اLخ"قي�ة ف�ي الت�اثير عل�ى الطبق�ات الش�عبية 
  .العربية

12- Dr. Zunes is an assistant professor in the Department 
of Politics at the University of San Francisco 

13- Richard Curtiss, a retired U.S. foreign service officer, 
is the executive editor of the Washington Report on Middle 

East Affairs.  

 
 

  

  ...ألوان من الفساد -7
  ؟"رخوة دولة"ھل أصبحت إسرائيل 

  )2008ايار :، قبيل الفضيحة الجديدة Lولمرت نيسان2007كتبت عام "
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حين يدور الحديث عن الفساد يستدعي ذلك الحديث عن الس�لطة بم�ا ھ�ي آلي�ة   

لتحقي�ق مص��الح ومن��افع & يغطيھ��ا الق��انون، ولك�ن يوفرھ��ا ا�قت��راب م��ن الس��لطة اي 
ة ف��ي المجتمع��ات، & يمك��ن وھ��ذه أم��ور عام��. الحل��ول فيھ��ا،  أو مم��ن ف��ي الس��لطة

لمجتمع يقوم على الملكية الخاصة، أن يزعم النأي عنھا، وإن كانت تنتش�ر أكث�ر ف�ي 
مجتمعات بعينھا، كما أن شفافية مجتمعات ما تكشفھا سريعاً في حين أن بيروقراطية 

  .مجتمعات أخرى، تغطيھا لمدًى أطول
ل��ة مثالي��ة ف��ي كاف��ة ال��دارج ل��دى كثي��ر م��ن الع��رب، أن الكي��ان الص��ھيوني دو  

اLمور، وھو ما يشجع العرب كثيرا عل�ى جل�د ال�ذات، ح�ين مقارن�ة انفس�ھم بالكي�ان، 
وفي الجانب اwخ�ر، يح�رص الص�ھاينة عل�ى الظھ�ور بمظھ�ر المث�ال . دون ضرورة

وذل��ك ض��من مش��روع التمي��ز اس��تعانة ب��الحرب النفس��ية م��ن جھ��ة، و�كتس��اب ق��وة 
ي مص�درھا ا�قتن�اع حت�ى ا�م�ت"ء ب�أن الع�رب إضافية ب" رصيد م�ن جھ�ة ثاني�ة، ا

لذا، م�ث"ً ُص�دموا حينم�ا اخت�رق المص�ريون خ�ط ب�ارليف وص�دموا . ضعفاء بامتياز
من موجات الھجوم السوري بالمدرعات المكشوفة في الج�و&ن، وم�ن دور المق�اتلين 

حزب الفلسطينيين الجريىء فوق العادة في أعلى المواقع في جبل الشيخ، وأخيراً من 
_.  

تع��رض ف��ي اLش��ھر اLخي��رة " إس��بارطي"لك��ن ھ��ذا البن��اء ال��ذي ي��زعم أن��ه   
  :لمستويات ث"ث من ا�نكشاف

ا�نكشاف اLخ"ق�ي، س�واء ف�ي ش�خص رئ�يس الدول�ة أو وزي�ر الع�دل، وھ�و  •
اLم��ر ال��ذي س��مح ل ب��وتين با&س��تھزاء ب��رئيس الدول��ة أثن��اء زي��ارة أولم��رت 

وھ�ذا ". يقص�د كتس�اف؟ -ه أن يفعل كل ھ�ذاكيف كان ل: "لروسيا قبل شھرين
ا�نكشاف ھو ف�ي ج�وھره فس�اد أخ"ق�ي لم�ن ھ�م ف�ي موق�ع الس�لطة ووج�وب 

  ". مثال"الظھور كقوة 
ث��م ا�نكش��اف العس��كري، الھزيم��ة ف��ي ح��رب لبن��ان، رغ��م إس��تماتة الكي��ان  •

، ولكن لم يكن ھناك م�ن س�بيل، 1973وأميركا �نھائھا كنھاية حرب أكتوبر 
وھ�ي الھزيم�ة الت�ي أك�د .  لى غي�ر م�ا انتھ�ت إلي�ه الح�روب الس�ابقةفانتھت ع

ا&عت���راف الص���ھيوني بھ���ا م���ا فعل���ه دان ح���الوتس رئ���يس أرك���ان الج���يش 
 .الصھيوني حيث استقال قبل ان تصدر لجنة التحقيق تقريرھا

وأخيراً، وربما ليس آخراً، كان  الفس�اد الم�ألوف ف�ي ك�ل اLنظم�ة، وال�ذي ل�م  •
ص�حيح أن ا�قتص�اديين طالم�ا ! .  ي الع�ادي أن�ه س�يقع في�هيتصور ا�س�رائيل
كم�ا وض�عھا ا�قتص�ادي الس�ويدي جون�ار " الدول�ة الرخ�وة"نسبوا الفساد إلى 

مي���ردال، والدول���ة الرخ���وة بالنس���بة لمي���ردال ليس���ت غربي���ة أوروبي���ة عل���ى 
اLرج��ح، ب��ل عالمثالثي��ة، & يس��ود فيھ��ا حك��م الق��انون، و& ت��زعم أنھ��ا دول��ة 

فھي رخوة اساساً Lن فيھا فس�اد يع�يش ض�من النظ�ام الع�ام، . المدني المجتمع
وھ�ذا أم�ر يرب�أ الكي�ان الص�ھوني . ويتم احترامه كما لو كان ھ�و النظ�ام الع�ام

  .بنفسه القام به
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لكن ھ�ذا م�ا وج�دت حكوم�ة أولم�رت نفس�ھا متورط�ة في�ه، ب�ل ك�ان الت�ورط ل�دى 
لكن الت�ورط المؤك�د ھ�و ف�ي . يه اليومأولمرت نفسه، وھو التورط الذي يتم التحقيق ف

مكت��ب أولم��رت نفس��ه حي��ث وض��عت س��كرتيرته الخاص��ة قي��د ا�قام��ة الجبري��ة بتھم��ة 
التورط في الغ�ش والفس�اد وإس�اءة ا�ئتم�ان واس�تخدام موقعھ�ا الحس�اس ف�ي توظي�ف 

كي��ف & والس��يدة تراف��ق أولم��رت من��ذ ث"ث��ين عام��اً،  كم��ا .م��وظفين كب��ار ف��ي الدول��ة
مس�ؤول  20ويتم التحقيق مع . جانبھا رئيس سلطة الضرائب جاكي ماتسااعتقل إلى 

  .في الجھاز الضريبي واربعة مقاولين بتھم تلقي وتقديم رشىً 
ولكي & نتصور أن الكيان في وضع متھالك، & بد من ا�شارة إلى أن عيون   

عل��ى . مراق�ب الدول��ة مفتوح��ة ھن�اك، وھ��ذا م��ا كش�ف غط��اء برمي��ل الفس�اد للجمھ��ور
ك��ان رئ��يس الط��اقم ف��ي دي��وان . س��بيل المث��ال، حت��ى ص��غائر اLم��ور ج��رت مراقبتھ��ا

ش�يكل، ول�م  300اولمرت، يورام توربوفيتش قد تسلم ھدية من مفعال ھب�ايس بقيم�ة 
  .يسلمھا لمخزون الدولة، لكنھا سجلت عليه، حتى لو لم يكن يعرف بھا كما يزعم ھو

  
  :وھذا يستدعي الحديث في أمرين  إنما، ھل ھذا الفساد طارئاً، أم ضرورياً؟

إن الكي��ان ل��م يع��د الدول��ة الت��ي تمث��ل المجتم��ع باس��ره، بمعن��ى انھ��ا ف��ي : اLم��ر اLول
. يمنع، ولو أخ"قياً ا�نحراف، على اLقل لشعور كل ف�رد انھ�ا دولت�ه" ثوري"وضع 

ي، فمع السنوات، تزايدت الفوارق الطبقية، وتبلورت طبقة متداخلة براس المال الدول
ولم�ن . وتمكنت ھذه الطبق�ة م�ن تحوي�ل الدول�ة ك�أداة لتوس�يع حص�تھا ف�ي ك�ل ش�يىء

رفض رؤية ذلك عليه أن يعود إلى ال�وراء قراب�ة ث"ث�ين عام�اً، حينم�ا ص�عد الليك�ود 
فقد استفاد من�احيم ب�يجن ذل�ك ا�رھ�ابي . إلى الحكم، في حالة أو لحظة شعبوية فريدة

حيث قيد لنفسه حساباً بالعملة الصعبة في الخارج الخبيث من تورط رابين في الفساد 
بينما كان رئيساً للوزراء وھو ما أطاح به على اية حال، وطرح نفسه ممث"ً للبرالي�ة 
الجديدة وا&تجاه النقودي في ا�قتصاد فعين إيرليخ للمالي�ة وجل�ب ھ�ذا اس�تاذه ملت�ون 

  . ي بينوشيت وحكومة بيجنفريدمان ليكون مستشاراً لحكومتين فقط في العالم،  تشيل
  . في خدمة تلك الطبقة) اي موظفيھا(ھو شعور ھذه الطبقة بأن الدولة : واLمر الثاني

والمھم أن بيجن وصل للحك�م مم�ث"ً للنقيض�ين، فح�افظ عل�ى ش�عور الم�واطن 
  :أن الدولة دولته، لكنه شعور زائف

عل��ى ص��عيد ع��المي ھ��ي الرأس��مالية المعولم��ة، الت��ي تج��د مص��الحھا : النق��يض اLول
  .وليس فقط داخل الكيان،وبالتالي فھو  جاھز للخصخصة، وا&نفتاح

والنقيض الث�اني، وھ�و اLكث�ر فق�راً وتخلف�اً، اليھ�ود الش�رقيين ال�ذين ص�بوا اص�واتھم 
الدول�ة "ولھذا ارتباط عميق على ما يبدو بإس�ھام غرامش�ي ف�ي ق�درة . لصالح الليكود

خ�داع الطبق�ات الفقي�رة بحي�ث تتمث�ل تثقي�ف الدول�ة  ، على"الطبقة الحاكمة-السلطة –
إذن ك�ان ب�يجن أو حزب�ه مكتش�ف . وتستدخله كما لو كان لصالحھا وھ�و عل�ى جل�دھا

  . الكنزين، فاستثمرھما
فاصحاب اLعمال يھتم�ون ج�داً ب�أن يك�ون لھ�م .  & عجب من حصول الفساد

تھم، أو بم��ا يجع��ل ت��أثير عل��ى الحكوم��ة لتس��ھيل أعم��الھم الخاص��ة، وتس��ريع مع��ام"
اLب��واب إل��ى اص��حاب الق��رار مفتوح��ة أم��امھم،  دون إنتظ��ار باعتب��ار الوق��ت ھ��و 
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وھنا علينا التنب�ه إل�ى ع�دم الخل�ط ب�ين ك�ون الس�لطة أو الدول�ة ف�ي خدم�ة ". رأسمال"
راس الم��ال أو أداة لdغني��اء كمجم��وع، كطبق��ة، وب��ين تن��افس نف��س الراس��ماليين فيم��ا 

  .ل شرائح وحتى أفراد الطبقة الواحدةبينھم، اي التنافس داخ
إما أن تكون له شخصيته القوية ألتي : فمسؤول الجھاز الضريبي أمام خيارين  

اي . & تسمح لرجال السياسة بإخضاعه، وإما أن يحتووه ھؤ&ء فيص�بح ف�ي خ�دمتھم
  .إما خدمة المھمة أو اصحاب النفوذ

  ولكن، متى يمكن أن يحصل أمر كھذا بمستوى أعلى؟  
للسياسة ا�قتصادية لبلد ما دور في خلق مناخ الفس�اد و& س�يما ف�ي المس�توى   

فقد اعتمدت الحكومة الصھيونية في السنوات اLخي�رة السياس�ة الض�ريبية . الضريبي
التي تقضي بتقليص نسبة المدفوعات " خطة ويسكنسن"الجديدة في الو&يات المتحدة 

سياس�ة تص�ب ف�ي مص�لحة اLكث�ر غن�ى ف�ي الضريبية وھي تخدم اLغنياء بالتحديد، 
المجتمع، بمعنى أن ھذه السياسة توفر على اصحاب المداخيل العالي�ة مب�الغ ض�خمة، 

وب�الطبع تب�رر الس�لطات . في حين أن اصحاب الدخل المحدود & يوفرون شيئاً ي�ذكر
مم�ا ھذه السياسة بأنھا آلية �نعاش ا�قتصاد حيث تتوفر سيولة عالية بأيدي اLغني�اء 

لك�ن ھ�ذا . يشجعھم على ا�ستثمار، وھو اLمر الذي ينتھي إلى ا�زدھار ا�قتص�ادي
يقوم على أرضية طبقي�ة، خدم�ة اLغني�اء واس�تح"ب " الصحيح"التفسير ا�قتصادي 

فھ�ل ھ�ذا فس�اداً؟ ! الفقراء للحفاظ على النمو، فالنمو ھو اLساس، شاء الفقراء أم أب�وا
  . أكثر من آلية �نعاش ا�قتصاد بمعنى ما ، نعم، Lن ھناك

م�ن ش�ابه اب�اه فم�ا . "وھنا علينا إدخال بعد آخر، ھو بعد التشبه بالسيدة الوالدة  
فرأس المال في إسرائيل ممعن في تعولمه، و& سيما على الط�راز اLميرك�ي، ". ظلم

فتقل�يص الض�رائب، وحت�ى إع�ادة مرتجع�ات ض�ريبية للم�واطن . وتحديداً الجمھوري
اس��ة اتبعتھ��ا حكوم��ة ال��رئيس اLميرك��ي الح��الي من��ذ فترت��ه اLول��ى، وك��ان ھ��ي سي

ملخص��ھا إع��ادة م"ل��يم للطبق��ات الش��عبية وإع��ادة م"ي��ين للش��ركات الكب��رى، بعب��ارة 
ھ��ذه السياس��ة الت��ي تبنتھ��ا الدول��ة ! أخ��رى، كلم��ا تض��خم حجم��ك، أع��دنا إلي��ك أكث��ر

، و& يھم بعد ذلك أن اس�ميناه الصھيونية و& تزال، فطبيعي أن تصل إلى ھذه النتائج
  .فساداً أو اجتھاداً 

وطالما أن سياسة الحكومة ممالئة للطبقة العليا مالياً، ف" بد لھ�ؤ&ء أن يج�دوا   
طريقھم إلى من يمسكون بالمناصب الحساسة في القطاع الض�ريبي وي�ؤثرون عل�يھم 

لس��لة م��ن وحينم��ا تك��ون الحكوم��ة ف��ي س. مم��ا يخل��ق مص��لحة متبادل��ة ب��ين الفئت��ين
  .ا�خفاقات، يكون الجو للفساد أكثر دفئاً 

ولكن، اي نوع ھ�ذا الفس�اد؟ فالفس�اد متن�وع أيض�اً، ھن�اك فس�اد الع�الم الثال�ث،   
وھو الفساد ا�ستھ"كي، أو التبذيري والتصديري، اي ضخ الفائض " الدول الرخوة"

ا  الف�ائض ف�ي إلى الخارج حيث اLمان والفوائد اLعلى من البن�وك الت�ي تس�تخدم ھ�ذ
وھن�اك الفس�اد ا�س�تثماري، اي توظي�ف اLم�وال المتحقق�ة ف�ي . قروض عالية الفائدة

. البل��د نفس��ھا، مم��ا يح��رك ا�قتص��اد ويزي��د النم��و كم��ا ھ��و ش��أن دول النم��ور اLربع��ة
فف�ي حقب�ة العولم�ة، . ويبدو أن الفساد في إس�رائيل ھ�و فس�اداً مرّكب�اً، اي م�ن ا�ثن�ين

ذ اخت"ق�ه، & يمك�ن �قتص�ادھا أن ينع�زل ع�ن الش�ركات المختلط�ة والكيان معولم من
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و& سيما بعد الخصخصة التي بدأھا شمعون بيرس منذ منتص�ف الثمانين�ات، وكان�ت 
وLن ف��ي إس��رائيل قاع��دة ص��ناعية . الو&ي��ات المتح��دة تل��ح علي��ه ل�س��راع ف��ي ذل��ك

ين المحلي واLجنبي، متقدمة، فإن فرص ا�ستثمار المحلي المربح متوفرة ل�ستثمار
 Foreign Direct& س���يما بع���د أن ھ���يمن ا�س���تثمار اLجنب���ي المباش���ر   

Investment FDIعلى الحراك المالي العالمي .  
على العموم، ھناك أكثر م�ن ل�ون م�ن الفس�اد، وھن�اك  ك�ذلك عيون�ا مفتوح�ة،   

"ً، حت�ى م�ث. عيون مراقب الدولة، ولكن، من يدري اي�ن يتج�ه التحقي�ق ف�ي ك�ل منھ�ا
اLن، الصورة مطمئنة لرئيس اLركان المس�تقيل ال�ذي نج�ح ف�ي تحوي�ل التحقي�ق ف�ي 

أي ضمن الرجل عدم إدانته مباشرة  رغم أن�ه . ھزيمة الجيش إلى مشروع ل�ص"ح
ي��وم أس��ر ح��زب _ للجن��ديين ك��ان يم��ارس فس��اداً ص��غيراً، ك��ان يت��ابع اس��ھمه ف��ي 

فذلك Lن�ه ش�خص، يفھ�م العولم�ة ويع�رف ك�م البورصة، وإن كان معه في ذلك حقاً، 
ھو مربح إتقان لعبة المضاربة، ناھيك عن أن وضع العرب الم�ألوف تھافت�ه مطم�ئن 

وقريب��اً س�وف يعلن��ون نت�ائج التحقي��ق ف�ي الفس��اد اLخ"ق�ي، لن��رى مص��ير ! �س�رائيل
  .أما فساد مكتب رئيس الوزراء، فقرائته & تزال طازجة. كتساف ورامون

حكوم��ة "فالحكوم��ة الحالي��ة، و . ص��يد، ربم��ا يكم��ن ف��ي مج��ال آخ��ربي��ت  الق  
  :، اي قيادة الجيش، كل يمسك باwخر بطريقتين"العسكر
إمس��اك ت"بي��ب زميل��ه حنق��اً وتناقض��اً، م��ث" أولم��رت وبي��رتس، أو ب��ريتس  •

    وحالوتس، أو ألمرت وليفني، 
ل�ى فك�ل ح�ريص ع" إط�ار"ولكن الجميع يتخانق عل�ى حاف�ة ظھ�ر س�فينة ب�"  •

 .خصمه في البحر Lنه سيجره معه/عدم إلقاء زميله
ھذا الوضع تحديداً ھو درجة من الفساد، وھو ما لم تعتد عليه إسبارطة، أو ربما ھ�و 

  .ھناك ونحن & ندري
  
  
 
 
 

  

لماذا لم تؤثر الحرب على النمو اLقتصادي  -8
  Lسرائيل؟

  
  )2007نشرت في ملحق المشھد الصادر عن مؤسسة مدار في نھاية (

  
ق��د تك��ون الح��رب م��ع ح��زب _ م��ن الح��روب الطويل��ة نس��بياً ف��ي الص��راع   

ورغ�م . العربي ا�سرائيلي إذ دامت ث"ثة وث"ثون يوماً، وبرأي البعض س�تة اس�ابيع
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ط��ول ھ��ذه الح��رب مقارن��ة بغيرھ��ا وب��القرار ا�س��رائيلي المع��روف تقلي��دياً، ب��أن اي��ة 
إ& أن من أھم وقائعھا أنھ�ا دفع�ت  حرب تخوضھا إسرائيل يجب أن & تكون طويلة،

قرابة ثلث السكان إلى الشوارع ھرباً من الص�واريخ الت�ي ك�ان بوس�عھا ال�ذھاب إل�ى 
ف�ي الح�رب " اLم�ان الت�ام"وھم الس�كان ال�ذين اعت�ادوا !". ما بعد ما بعد ما بعد حيفا"

ي�ك وھو أمان نجم في اLساس عن التف�وق التس�ليحي ا�س�رائيلي، ناھ. حتى لو طالت
عن توفر الجاھزية اLميركية لمد جسر التع�ويض التس�ليحي �س�رائيل اثن�اء الح�رب 

، كم��ا يق��وم ھ�ذا ا�عتق��اد عل��ى ت�راث ع��دم دخ��ول اي 1973كم�ا حص��ل ف��ي أكت�وبر 
  . جندي واية قذيفة عربيين إلى العمق

ق��ادت ھ��ذه الح��رب إل��ى إغ��"ق كاف��ة الص��ناعات ف��ي الش��مال ط��وال اس��تمرار 
  . ذلك على خسائر اصحاب اLعمال والعمال والمزارعين الحرب، بما اشتمل

لماذا لم يكن لھذه الحرب تاثيرھا القاسي على النم�و : لكن السؤال المفارق ھنا  
  ا�قتصادي ؟ 

طبق��اً لتق��ديرات مكت��ب ا�حص��اء �س��رائيل، ف��إن ا�نت��اج اLھل��ي ا�جم��الي   
بالمئ��ة  8بنس��بة  )ع��ام الح��رب( �2006س��رائيل نم��ى ف��ي الرب��ع اLخي��ر م��ن ع��ام 

ليص�ل إل�ى  2006بمعنى أن الحرب أدت إلى تباطؤ النمو في الربع الثالث من ع�ام 
أي اقل من واحد بالمئة، وھ�و الرب�ع ال�ذي دارت الح�رب ف�ي ج�زء من�ه، إ& % 0,7

  .أن الربع الرابع لنفس العام شھد نمواً عالياً 
  Lھل��ي ا�جم��الي فق��د ب��ين مكت��ب ا�حص��اء المرك��زي �س��رائيل أن ا�نت��اج ا

% 0,7بالمئة بينما تدنى النمو في الربع الثال�ث إل�ى  8قدرھا  ھناك نمى بنسبة ھائلة
. وھ��و الرب��ع الس��ابق للح��رب%  6,3وك��ان النم��و ف��ي الرب��ع الث��اني م��ن الع��ام نفس��ه 

مقارن�ة بنس�بة نم�و للع�ام الس�ابق علي�ه % 5,1وبھذا تكون نس�بة النم�و للع�ام بمجمل�ه 
يك��ون التفس��ير اLق��رب لھ��ذا النم��و ف��ي العق��د الراب��ع لع��ام وق��د %. 5,2وھ��ي  2005
  . ھو تحرك الطلب الُمعاق نتيجة الحرب ليحقق نفسه في الربع اLخير 2006
للطلب " مؤقتاً "فإذا كان النمو المعاق . إن قراءة أخرى ضرورية لھذه اLرقام  

م��و ق��د ج��رى تعويض��ه ف��ي أعق��اب الح��رب، فل��يس ش��رطاً أن يك��ون توزي��ع ن��اتج الن
توزيعاً منصفاً، حتى لو كان الطلب ال"حق ھ�و ال�ذي رف�ع ا�نت�اج اLھل�ي ا�جم�الي 

فق�د كان�ت ھن�اك ش�كاوى كثي�رة . في الربع اLخير م�ن نف�س ع�ام الح�رب% 8بنسبة 
من اصحاب اLعمال والمساكن المتصررة مفادھا أنھم لم يحصلوا عل�ى التعويض�ات 

  .المناسبة عن خسائرھم
آثارھ�ا ا�قتص�ادية عل�ى قط�اع المنتج�ين وم�"ك الص�ناعات م�ن  وعليه، فإن للحرب

  .جھة، وآثارھا ا�جتماعية التي تشير إلى تزايد عدم المساواة من جھة ثانية
& توجد بعد تقديرات فيما إذا أدت الحرب إلى توقف الشحن إل�ى الخ�ارج، اي إعاق�ة 

ع�ين، وبالت�الي صفقات كان يجب أن تخرج وأن تص�ل إل�ى مس�تورديھا ف�ي  ت�اريخ م
و& نع��رف بع��د ك��ذلك كي��ف . أعاق��ت الح��رب تس��ليمھا أو اس��ت"م ص��فقات مس��توردة

اي ھ�ل حص�ل . تعاطى المستوردون وخاصة من ا�تحاد اLوروبي مع إعاقة التسليم
  تعاٍط سياسي وليس محض اقتصادي مع ھذه اLمور الطارئة؟
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ط اLخض�ر ك�ان كما دار حديث بأن التعويض للع�رب الفلس�طينيين داخ�ل الخ�  
  .اقل مما ھو لليھود المتضررين من الحرب

وباختصار، Lن الحساب العام للنمو شأنه شأن تقدير متوسط دخل الفرد يبقى   
وھنا أھمية ھذا اLمر في إسرائيل الت�ي . بالمتوسط و& يعني بالقطع تساوي المداخيل

ك�ي يبق�ى تمس�ك ترض�ي مختل�ف الم�واطنين " دول�ة" تعتبر نفسھا، وتھتم ب�أن تك�ون 
  .  وتماسك ھؤ&ء بالدولة وإيديولوجيتھا وعدواناتھا في درجة عالية

إس���رائيل "حت���ى اwن، نتح���دث ع���ن إس���رائيل الدول���ة وا�نت���اج المحل���ي ھن���ا   
أي يھ�ود الع�الم و& " إس�رائيل المخ�زون الم�الي"، فماذا عن إسرائيل  الثانية "اLولى

رع��اتھم الھائل��ة دوم��اً & س��يما ف��ي أعق��اب ھ��ل ُحس��بت تب. س��يما ف��ي الو&ي��ات المتح��دة
  " المخزون البشري ليھود العالم"الحرب؟ و& نتحدث ھنا عن إسرائيل الثالثة 

وھناك جانب آخر في حسابات كلف الحرب  & يظھر في حساب معدل النم�و   
فھل ُيعقل أن & تك�ون كل�ف الح�رب . ا�قتصادي وھو النفقات غير المنظورة للحرب

ى ا�قتص��اد ا�س��رائيلي؟ وھ��ي كل��ف كبي��رة س��واء م��ن حي��ث تحري��ك ق��د اث��رت عل��
عشرات آ&ف الجن�ود بن�اق"تھم ودباب�اتھم، والمق�دار الھائ�ل م�ن الق�ذائف الت�ي ألقي�ت 
على لبنان وخاص�ة الجن�وب، وكلف�ة واس�تھ"ك وإھ�"ك تحري�ك س�"ح الطي�ران ف�ي 

  .ذلك العدوان، وحتى س"ح البحرية
أن ح���رب اكت���وبر التھم���ت ا&نت���اج اLھل���ي  1973قي���ل ف���ي إس���رائيل ع���ام   

وحت�ى اwن & توج�د  تق�ديرات . فم�ن ال�ذي ع�وض ذل�ك. ا�جمالي لھا في ذل�ك الع�ام
لكل��ف ھ��ذه الح��رب ، أو عل��ى اLق��ل، إع��ادة تعبئ��ة مخ��ازن ال��ذخيرة وقط��ع الغي��ار 

ال�خ أم أن ھ�ذه تن�درج ف�ي ...والدبابات والمركبات المحترفة ونسبة إھ"كھا، والوق�ود
التي كررتھا السيدة رايس، والتي يكمن اساس�ھا ف�ي نظري�ة " التدمير الخ"ق"ظرية ن

ا�قتصادي اLميركي المع�روف م�ن اص�ل ألم�اني ، جوزي�ف ش�ومبيتر؟ وھن�ا تك�ون 
وف�ي حال�ة إس�رائيل يك�ون ا�نف�اق . الحرب محرك نمٍو، بل المح�رك اLساس�ي للنم�و

ع التفس�ير السياس�ي لح�روب إس�رائيل وإذا صح تقديرنا ھذا، فھو يتساوق م�. خارجياً 
و& سيما ھذه الحرب التي خاضتھا إسرائيل بالنيابة، وقد تخوض غيرھا في الصيف 

  .القادم، أي الوظيفة الحربية كجزء من الدور الوظيفي �سرائيل في المنطقة
وعلي��ه، يمك��ن الق��ول أن إس��رائيل & تب��ين ھ��ذه الخس��ائر ف��ي حس��ابات ا�نت��اج 

وإذا ص��ح ھ��ذا، تك��ون . ي Lن تعويض��ھا ي��تم كعائ��دات غي��ر منظ��ورةاLھل��ي ا�جم��ال
قس�م ُم�درج وآخ�ر غي�ر : ميزانية الجيش والح�رب ف�ي إس�رائيل منقس�مة إل�ى قس�مين 
وبالت��الي يمك��ن لھ��ا أن . م��درج إل��ى جان��ب المس��اعدات العس��كرية الممنوح��ة ب��الطبع

داف�ع الض�ريبة تظھر في الحسابات اLميركية وليس ا�سرائيلية وتكون عل�ى حس�اب 
أن إسرائيل تخوض حقاً حرب�اً وتلع�ب دوراً : اLميركي، وھذا يفتح على بعد آخر ھو

  .وھذا ليس موضوعنا. وظيفياً في المنطقة
م��ن جھ��ة ثاني��ة، حقق��ت إس��رائيل فائض��اً ف��ي ك��انون ث��اني م��ن الع��ام الج��اري   

بلي����ون ش����يكل حس����بما ص����در ع����ن المراق����ب الع����ام ل����وزارة المالي����ة  4.3بمق����دار 
ويعتقد المحللون ا�سرائيليون أن شھر كانون ث�اني طالم�ا حق�ق فوائض�اً، .�سرائيليةا

وذل��ك راج��ع إل��ى ك��ون نفق��ات الحكوم��ة ُتحس��ب عل��ى اس��اس موس��مي وتمي��ل إل��ى 
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فق�د ك�ان الف�ائض ف�ي ك�انون ث�اني . ا�نخفاض، في حين يكون دخ�ل الض�رائب عالي�اً 
  .بليون شيكل 5,6لى إ 2006بليون شيكل وفي عام  4.9إلى  2005من عام 
بلي��ون ش��يكل ف��ي ك��انون ث��اٍن أي بأق��ل م��ن م��ا ك��ان  14.1فق��د أنفق��ت الدول��ة   

وھ��ذا رقم��اً عالي��اً (بلي��ون ش��يكل  17.4وكان��ت م��داخيل الض��رائب ھ��ي . مخطط��اً ل��ه
). لھ�ذا الع�ام(بالمئة من كانون ث�اني الماض�ي  6.7، وبأعلى ب )مقارنة مع اي شھر

بلي�ون ش�يكل، لك�ن ھ�ذه  17.1إل�ى  2006آب لعام كما بلغت مداخيل الضرائب في 
بليون شيكل وھي متأتية من بيع  3.7تتضمن مدفوعات ضرائب لمرة واحدة بمقدار 

لك�ن مص�ادر الخزين�ة تق�ول  Warren Buffettشركة إسكار لشركة واري�ن باف�ت 
  .إن نتائج شھر كانون الثاني & تمثل اي مؤشر ينسحب على ا�نفاق في المستقبل

  
  
  :و اLنتاج ا+ھلي اLجمالي لسنوات مختارةنم
  

& شك أن النمو ا�قتصادي لسنة الحرب ھ�و نم�و متمي�ز بم�ا ھ�ي س�نة ح�رب   
من جھة، وبما أن النمو فيھا ظل في أعلى نسب النم�و ف�ي العق�ود اLخي�رة ل�قتص�اد 

  . ا�سرائيلي من جھة ثانية
  
 

Economic GrowthقتصاديLالنمو ا 

  )9(لوحة رقم 
  نتاج المحلي ا�جمالي لعدة سنواتأ�
 

1990  6.2%  
1991  5.9%  
1992  6.7%  
1993  3.3%  
1994  7%  
1995  6.8%  
1996  5%  
1997  3.3%  
1998  2.4%  
1999  2.3%  
2000  5.9%  
2001 -0.9% 
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2002 -0.7% 
2003 1.3% 
2004 4.2% 

  زارة المالية ا�سرائيلية وزارة الخارجية ا�سرائيلية، و: ألمصدر
  

يتناول الجدول أع"ه خمس عشرة سنة،  بنمو متوسط لھ�ذه الفت�رة يص�ل إل�ى   
سنوياً، وھذه نسبة عالية مقارنة بالنمو في بلدان المركز ألرأس�مالي الغرب�ي، % 4,3

فحينم��ا يص��ل النم��و ف��ي . ا&تح��اد اLوروب��ي والو&ي��ات المتح��دة مجتمع��ين ومنف��ردين
  !.بالمئة يكون الوضع جيداً  2,8-2,5ق المركز ما فو

 2003والنم��و الض��عيف لع��ام  2002و  2001ُيظھ��ر النم��و الس��الب لع��امي   
وق�د يك�ون ھ�ذا الت�أثير الملم�وس، . تأثير ا�نتفاضة الثانية على ا�قتص�اد ا�س�رائيلي

مقارنة مع تأثير الحرب على لبنان، ناجم عن ا�متداد لھذه الحرب ول�يس ع�ن الَش�ّدة 
ھ��ذا م��ن جھ��ة، وم��ن جھ��ة ثاني��ة، ف��إن لتراج��ع . ا ھ��ي ح��ال الح��رب عل��ى لبن��انكم��

ا�ستھ"ك  الفلس�طيني م�ن المنتج�ات ا�س�رائيلية دوره ف�ي ھ�ذا المس�توى مم�ا يعن�ي 
توق��ف نس��بة عالي��ة م��ن القط��اع ا�نت��اجي الك"س��يكي وخاص��ة الغ��ذائي ال��ذي ُيس��وق 

  .لقطاعمنتجاته بنسبة عالية با&عتماد على اسواق الضفة وا
ل�م ت�ؤثر عل�ى النم�و  1991كما ن"حظ من الجدول أن الح�رب عل�ى الع�راق   

ا�قتصادي في إس�رائيل، رغ�م إع�"ن حال�ة الط�وارىء حي�ث ظل�ت م�ن أعل�ى نس�ب 
  . النمو في الفنرة المعطاة
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  تطور البرنامج اLقتصادي الصھيوني-9
 تجاه الضفة الغربية وقطاع غزة

  
لورق�����ة لم�����ؤتمر ا�قتص�����اد الفلس�����طيني ، اربع�����ون عام�����ا عل�����ى قُ�����دمت ھ�����ذه ا"

ك�انون  -5-4اربعون عاماً من إحباط التنمية، الم�ؤتمر الس�نوي ل م�اس، ...ا�حت"ل
  ". 2007اLول 

  
  : لكن في المقدمة...كلمة أخيرة 

اً لبرنامج اقتصادي صھيوني للمناطق المحتلة، في "  Zغرابة أن & يجد الباحث نص &
  !.ھرب من تعيين حدوده في حيxز اغتصبه،  كما لم يضع دستوره بعدكيان يت

  
  :مدخـــل
    

محيط، /ل مركز" انتقالية"مدخل ھذه الورقة ھو ا�قتصاد السياسي مقاماً على ع"قة 
وترتد انتقاليتھا إلى تشاركھا مع المستوطنات الرأسمالية البيضاء في أمور واخت"فھا 

  :عنھا في أمور أخرى
  طان اليھودي في فلسطين ھو استعمار استيطاني فا�ستي •
والھ��دف النھ��ائي لھ��ذا ا�س��تعمار ا�س��تيطاني ھ��و الط��رد ف��ي حالت��ه المباش��رة  •

أو ا�زاح���ة �يص���ال الفلس���طينيين ف���ي الض���فة ) 1948كم���ا حص���ل ع���ام (
 .، الطرد الناعم288إلى ا�نزياح ذاتياً ) ا�حت"ل الثاني(والقطاع 

ھ��و م��ا ل��م يحص��ل ف��ي ا�س��تيطانات البيض��اء وج��ود حال��ة لج��وء فلس��طيني، و •
    .اLخرى، بعكس ا�ستغ"ل

  :والسؤال المطروح لموضوعنا
ھل كان لدولة ا�حت"ل الصھيوني برنامجاً رسمياً ص�يغ س�لفاً تج�اه الض�فة والقط�اع 

  ؟ وھل  لھا برنامج اقتصادي حالياً تجاه ھذه المناطق؟ 1967289قبيل عام 
نت�ه م�ن ص�ياغة سياس�ات، ف�ي المي�دان،  أم أن دينامية النظام السيا Zسي لھ�ذا الكي�ان مك
  متجاوبة مع التطورات؟

  . فيما يخص سياسة محددة �سرائيل في المناطق المحتلة
  :يقول سيمحا باھيري 
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يرى بعض المراقبين أن القيود التي تواجه الص�ناعة والتنمي�ة الص�ناعية ھ�ي نت�اج " 
عل��ى المن��اطق المحتل��ة كس��وق مفتوح��ة  سياس��ة إس��رائيلية مص��ممة خصيص��اً ل�بق��اء

ولكنن�ا اوض�حنا ف�ي . ل�غراق السلعي ا�سرائيلي، وكمخ�زون لق�وة العم�ل ال�رخيص
ان  رؤيا دقيقة وعن قرب لعملي�ة اتخ�اذ الق�رار  -1986تقريرنا لعام  –موضع آخر 

ليس��ت إ& مج��رد رد فع��ل  -المتماس��كة–ا�قتص��ادي ا�س��رائيلي، تب��ين أن السياس��ة 
س�مارة، احتج�از " (لضغط السياسي لق�وى الض�غط ا�قتص�ادي ا�س�رائيليةعشوائي ل

  )63، ص 1987التطور 
ولك����ن، إذا ل����م تك����ن ھن����اك سياس����ة مص����اغة س����لفاً، ھ����ل اعتم����د ا�ح����ت"ل 
س��يناريوھات وم��ن ث��م ق��ام بتجريبھ��ا ف��رادى او ب��التوازي عل��ى م��دار س��ني ا�ح��ت"ل 

  وحتى اليوم وربما &حقاً؟
النظ��ام السياس��ي، أو ف��ي العوام��ل الت��ي تس��اھم ف��ي  م��ا ھ��و الثاب��ت ف��ي موق��ف

  تشكيل سياسة ا�حت"ل في ھذه المناطق،  وما ھو المتحول؟
  التربوي /الثقافي/الديني/العامل ا�يديولوجي - 
 العامل السياسي - 
 العامل ا�قتصادي - 
 )لقووي(العامل العسكري  - 
 العامل القانوني - 
 )من ثابت إلى متحول(العامل الفلسطيني المحلي  - 
 العامل ا�قليمي - 
 العامل الدولي - 

  
في حدود م�ا ُينش�ر م�ن الخط�اب السياس�ي لمختل�ف حكوم�ات  الكي�ان الص�ھيوني، & 

السياس�ات ا�س�رائيلية ف�ي اLراض�ي : "توجد ھناك دراس�ة أو مخطط�اً يحم�ل عن�وان
ق�د يك�ون ھن�اك أرش�يفاً س�رياً خاص�اً لھ�ذا اLم�ر، وق�د " . 1967الفلسطينية المحتل�ة 

  :مستويين يكون من
  عاماً  30أرشيف يمكن فتحه للدارسين بعد  - 
أنظ�ر أدن�اه م�ا كتبت�ه .(وارشيف آخر محتمل الوجود لكن غير مس�موح ب�ه - 

 )طاليتا ساسون
وبغض النظر عن أي ا�حتمالين اقوى، ف�إن م�ا ھ�و ممك�ن لدراس�ة كھ�ذه ھ�و تجمي�ع 

ع�ات ومن ث�م تص�نيف كتاب�ات، وتص�ريحات، وسياس�ات ا�س�رائيليين ساس�ة ومجمو
وبالت�الي ا�س�تنتاج م�ن ھ�ذه جميع�اً م�ا ھ�ي . بحث ومتخصصين بش�أن ھ�ذه المن�اطق

وكي�ف . او اس�تنباط الخط�ة م�ن الوق�ائع. السياسات ا�سرائيلية تجاه المناطق المحتل�ة
  . الخطط المؤقتة بالطبع وبين الوقائع/يتوازى حراك التغذية المتبادل بين الخطة

وھ�ي وإن . و ھامش�ية، فھ�ي ولي�دة النظ�ام الع�الميلكن إسرائيل ليست دول�ة عادي�ة، أ
أنجبھا ھذا النظ�ام ف�ي حقب�ة ا�مبريالي�ة، ف�إن إرھاص�ات الحم�ل بھ�ا ب�دأت ف�ي حقب�ة 

وإذا كان�ت ھن�اك دول�ة أُم لك�ل . ا�ستعمار، وھا ھي تواك�ب العولم�ة كتف�اً عل�ى كت�ف
ل مثاب���ة مس��توطنة بيض���اء، ف���إن المرك���ز الراس���مالي بأس���ره، تقريب���اً، ك���ان و& ي���زا
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وعليه، فإذا كان وجودھا مديناً لھذا المركز، ف" ب�د لسياس�تھا ف�ي . متروبول إسرائيل
المناطق المحتلة أن تتاثر بموقفه، كما &بد لمصالح ھذا المركز ان تف�رض تحدي�دات 
على موقف إسرائيل وسياساتھا، وتكفي في ھذا الصدد قراءة الموق�ف اLميرك�ي م�ن 

  .290 2006الحرب على لبنان 
يف��تح ھ��ذا الح��ديث عل��ى وج��وب ق��راءة البع��د ا�قليم��ي، وم��ا نس��ميه ب��العمق   

، بمعنى مدى وطبيعة تاثيره على إسرائيل في ع"قتھا أو "العربي للقضية الفلسطينية
  .وضعھا داخل المناطق المحتلة، وھو وضع ُيترجم فيما ُيترجم فيه إلى ا�قتصاد

دة الدول��ة القطري��ة العربي��ة م��ع ھ��ذا م��ع وج��وب اLخ��ذ با�عتب��ار ت��وازي و&  
و&دة الكيان الصھيوني، ودور المركز في خلقھما، بمعن�ى أن الدول�ة القُْطري�ة ليس�ت 
الحام�ل الطبيع��ي للمش��روع الق��ومي بم��ا ھ�و الم��دخل الوحي��د �س��تعادة حق��وق الش��عب 
الفلس��طيني وخاص��ة ح��ق الع��ودة، وال��ذي يج��ب ان تبق��ى مواجھ��ة إس��رائيل عل��ى قم��ة 

  .أولوياته
  

  :ھناك م"حظتين اساسيتين يرتكز عليھما مبنى ھذه الورقة
مع أن موضوع الورقة ھو البرن�امج ا�قتص�ادي للمش�روع الص�ھيوني تج�اه : اLولى

الض��فة والقط��اع، إ& أن تع��ام"ً م��ع العوام��ل اLخ��رى & ب��د من��ه ف��ي ح��دود خدم��ة 
  .الموضوع اLساسي

الصھيوني فيما يخص الضفة الغربي�ة سلطة ا�حت"ل " برنامج"يمكن تقسيم : والثانية
وقطاع غزة إلى مرحلة التأسيس للتبعي�ة ممثل�ة ف�ي السياس�ات والمواق�ف ا�س�رائيلية 

وحتى بداية ا�نتفاضة اLولى باعتبار أن ھذه الفترة ھ�ي  1967خ"ل الفترة ما بين 
ض�ة ومرحل�ة مح�او&ت التطبي�ق، اي من�ذ ا�نتفا.   التي بلورت البرنامج ا�س�رائيلي

اLولى واتفاق أوسلو وحتى الوقت الحالي، بما ھي امتداد واستجابة بدرجة أو أخرى 
  .لمرحلة التاسيس

  
  وا+وامر العسكرية 291المؤسسة العسكرية، صناعة ا+من

من الذي يصوغ السياسة ا�سرائيلية تجاه الع�رب وخاص�ة المن�اطق المحتل�ة؟   
ص��ناعة اLم��ن، واLم��ن ھ��ي  أليس��ت ھ��ي المؤسس��ة العس��كرية الت��ي يمك��ن تس��ميتھا

ش��ماعة تض��ع عليھ��ا إس��رائيل ك��ل م��ا تري��د تنفي��ذه بم��ا ھ��ي الغط��اء اLفض��ل وال��ذي 
يصعب تحديده، كما أنه يسمح بع�دم تق�ديم د&ئ�ل علني�ة يمك�ن أن ينق�دھا ال�رأي الع�ام 

.  وص��ناعة اLم��ن ھ��ي ف��ي اLس��اس اح��ت"ل اLرض والمزي��د م��ن اLرض! الع��المي
لمؤسس��ة، دون الخ��وض ف��ي إمكاناتھ��ا التس��لحية ب��دءاً م��ن ولك��ي ن"ح��ظ ق��وة ھ��ذه ا

لن���ا أن ن"ح���ظ أن معظ���م رؤس���اء " أوزي"الترس���انة النووي���ة وص���و&ً إل���ى رش���اش 
الحكومة في إسرائيل ھم جنرا&ت سابقون، وقس�م كبي�ر م�ن رؤس�اء الدول�ة، والعدي�د 

 حامي��ة عس��كرية"ھ��ذا م��ا يس��مح با&س��تنتاج أن دول��ة إس��رائيل ھ��ي . م��ن ال��وزراء
ومن المھم جداً ھنا أن & نغفل أن ھذه التسمية تتضمن ". دينيا/راسمالية مدقرطة إثنياً 
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م�ن " إس�بارطة"التحديث المتواصل، بمعنى أن إسرائيل تحرص دوماً على أن تكون 
  .292جھة ووادي سليكون من جھة ثانية

  
كان أول نص Lمر عسكري عل�ى ش�كل أق�رب م�ا يك�ون ل�نق�"ب العس�كري 

إن ق�وات :" 1، الم�ادة رق�م 1967-8-11المنشور في   1العسكري رقم  وھو اLمر
ج��يش ال��دفاع ا�س��رائيلي الت��ي دخل��ت المنطق��ة الي��وم مخول��ة بحف��ظ اLم��ن والنظ��ام 

  "  293فيھا
ل ھ���ذه الق���وات ص���"حية  Zم���ن والنظ���ام، وم���ا ھ���ي " حف���ظ"م���ن ال���ذي خ���وLا

ھ��و أن اLوام��ر لك��ن م��ا يھ��م موض��وعنا . ش��رعيتھا؟ ھ��ذه أم��ور خ��ارج نط��اق النق��اش
ا�جرائية التي ارتكزت عليھا مختل�ف الب�رامج " القانونية"العسكرية ھذه ھي القاعدة 

ھذا مع وج�وب ا�ش�ارة، إل�ى أن . ا�قتصادية لسلطات ا�حت"ل في المناطق المحتلة
الراي العام العالمي الرسمي تعاطى م�ع ھ�ذه اLوام�ر كم�ا ل�و كان�ت أوام�ر عس�كرية 

  )سنناقش العامل الدولي &حقاً . (بلد من جيش البلد نفسه �نق"ب عسكري في
أم��راً عس��كرياً اص��درتھا المؤسس��ة العس��كرية ل�ح��ت"ل  1950ھن��اك قراب��ة  

أمراً متعلقة با�قتصاد، الض�رائب، المك�وس،  995، منھا 1984حتى منتصف عام 
والمياه  البنوك، التمويل والتأمين والزراعة والصناعة، والحرف والتجارة، واLرض

والعم��ل والجباي��ة الض��ريبية ومن��ع التص��دير وا�س��تيراد وإغ��"ق البن��وك وأي نش��اط 
وم�ن يت�ابع مختل�ف ا�ج�راءات يج�د . اقتصادي أو احتجاز  لنشاط اقتصادي وغيرھا

بعب��ارة . انھ��ا تق��وم جميع��اً أو ترتك��ز عل��ى أح��د أو أكث��ر م��ن واح��د م��ن ھ��ذه اLوام��ر
ي���تحكم  ب���اLرض والس���كان وكاف���ة " ق���انون"أخ���رى، اص���بحت ھ���ذه اLوام���ر مثاب���ة 

  .اLنشطة ا�قتصادية في المناطق المحتلة و& تزال سارية المفعول حتى اليوم
: عل�ى أن��ه   1967-8-11والمنش�ور بت�اريخ  8ي�نص اLم�ر العس�كري رق��م 

ُيحظرعلى اي شخص من خارج الض�فة الغربي�ة أن يبي�ع أو يش�تري اي�ة بض�اعة إ& 
وھذا يعني أن ا�ستيراد والتص�دير & يمك�ن أن ي�تم ". أعينهبإذن مني أو من شخص 

من قبل اي شخص من سكان المناطق المحتلة أو م�ن خارجھ�ا، إ& ب�إذن م�ن الح�اكم 
  .العسكري لكامل الضفة الغربية أو قطاع غزة

عل��ى ص��"حية الحك��م العس��كري بجباي��ة  28وي��نص اLم��ر العس��كري رق��م 
ن��ت الحاكمي��ة العس��كرية حكوم��ة  فلس��طينية ض��رائب ال��دخل واLم��"ك، كم��ا ل��و كا

  .فمخصص للمكوس 78أما اLمر العسكري رقم . شرعية
  

& يحق Lحد إدخ�ال أو : "على أنه 2مادة : " 47وينص اLمر العسكري رقم 
" . إخ���راج أي���ة منتوج���ات زراعي���ة م���ن المنطق���ة إ& ب���إذن م���ن الس���لطات المس���ؤولة

ا�س��رائيلي، وھ��ذا اLم��ر & يكتف��ي والس��لطات المس��ؤولة ھن��ا ھ��ي س��لطات الج��يش 
واضعه باLمر المتعل�ق با�س�تيراد والتص�دير، ب�ل ُيخص�ص نص�اً للحظ�ر الزراع�ي 
مما يعيق حرية الفلسطينيين في تطوير الزراع�ة وفق�اً &تفاق�ات تجاري�ة ق�د يعق�دوھا، 

                                                
 
  



 225

ولك��ي يقط��ع اي��ة ارتباط��ات تجاري��ة س��ابقة لھ��ذه المن��اطق م��ع الخ��ارج، والت��ي كان��ت 
وھ�و أم�ر يوج�ه ا�نت�اج المحل�ي . مع البلدان العربية وأوروبا الشرقية وإي�ران بالفعل

لتلبي���ة متطلب���ات الس���وق ا�س���رائيلية، س���واء &س���تھ"كھا أو &رتباطاتھ���ا التجاري���ة 
  . .الخارجية

وتي��رة  1967-9-26والمنش��ور بت��اريخ  49وُيص��عد اLم��ر العس��كري رق��م
  الحظر ليقرنھا بالعقوبات

شخص أن يخرج أو يدخل إلى المناطق المحتلة اية بضائع يحظر على اي  " 
ويعاقب من يخرق ھذا اLمر بالس�جن لم�دة ث�"ث ...بدون إذن من السلطات المسؤولة

كم�ا ُخص�ص " .  سنوات أو بغرام�ة ق�درھا ث"ث�ة آ&ف دين�ار أردن�ي أو ك"ھم�ا مع�اً 
  .�ستيرادالمخصص لضريبة ا 1118ل�ستيراد امراً عسكريا ھو اLمر العسكري 

بمسح العقارات، مما حص�ر البن�اء ف�ي  54وقد خصص اLمر العسكري رقم 
سلطات الحكم العسكري، وھو اLمر الذي أبقى مسطحات المدن وخاص�ة الق�رى ف�ي 
أضيق مساحة ممكنة لكي تبقى اLرض فارغة لتسھيل وضع س�لطات ا�ح�ت"ل ي�دھا 

حياتي�ة مم�ا يحف�ز الش�باب ، ولك�ي تك�ون مس�ألة الس�كن إح�دى الص�عوبات ال294عليھ�ا
 60م��ا ت��زال رخ��ص البن��اء ف��ي الق��رى، أي منطق��ة ج حس��ب أوس��لو وھ��ي . للھج��رة

واLھ���م أن . ،  عملي���اً بي���د س���لطات ا�ح���ت"ل1967بالمئ���ة م���ن اLراض���ي المحتل���ة 
مسطحات البناء في القرى محصورة من قبل ھذا اLمر العسكري واLوام�ر اLخ�رى 

لي للس��كان الفلس��طينيين ف��ي الض��فة والقط��اع وحص��ر ونظ��راً للنم��و الع��ا. المش��ابھة
مساحة مسطحات القرى، يصل اليوم ثمن دونم اLرض للبناء في الق�رى الفقي�رة إل�ى 

  .ألف دينارأً أردنياً  50
للمي�اه حي�ث وض�عت س�لطات ا�ح��ت"ل  92ُ◌خص�ص اLم�ر العس�كري رق�م 

بتقن��ين حص��ة  ي��دھا عل��ى كاف��ة المص��ادر المائي��ة، فھ��ي ت��تحكم ب��الحفر وا�س��تخدام
وم��ا زال ھ�ذا ال��تحكم قائم�اً حت��ى الي�وم، ھ��ذا . المن�اطق المحتل��ة م�ن مخزونھ��ا الم�ائي

رغ��م أن بوس��ع إس��رائيل  ا�س��تغناء ع��ن م��ا تغتص��به م��ن المي��اه ف��ي الض��فة الغربي��ة 
بالمئ��ة م��ن انتاجھ��ا الق��ومي ا�جم��الي ف��ي تحلي��ة مي��اه البح��ر لتن��تج نف��س  1باس��تثمار 

الض��فة الغربي��ة مم��ا يؤك��د أن اLم��ر ھ��و سياس��ة حص��ار  الكمي��ة الت��ي تغتص��بھا م��ن
  )انظر &حقاً .(واستنزاف أكثر مما ھي مأزق مائي

  
وفيم��ا يخ��ص اLرض حص��راً، فق��د خصص��ت لھ��ا ع��دة أوام��ر عس��كرية منھ��ا 

بشان اLماكن المغلقة، اي قطع اLرض التي تغلقھا قوات  383اLمر العسكري رقم 
نتھ�ي إم�ا إل�ى مص�ادرتھا Lغ�راض ا�س�تيطان، الجيش ا�سرائيلي، وھي إغ"قات ت

أو ا�حتفاظ بھا كأماكن تدريب عسكري، وھو اLمر الذي صيغ ل�ه اLم�ر العس�كري 
  .المخصص لمناطق التدريب 1101

المتعل�ق ب�اغ"ق المراع�ي والحظ�ر عل�ى الُرع�اة  544واLمر العسكري رقم 
اول��ة للقض��اء عل��ى الفلس��طينيين دخولھ��ا، وف��ي ھ��ذا مص��ادرة ل��dرض م��ن جھ��ة ومح

وف��ي ھ��ذا الص��دد تج��در ا�ش��ارة إل��ى أن س��لطات . الث��روة الحيواني��ة م��ن جھ��ة أخ��رى
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ا�ح�ت"ل أغلق��ت المراع��ي الممت��دة م��ن ش��رقي بي��ت لح��م جن��وب الض��فة الغربي��ة إل��ى 
ش��رقي الخلي��ل وبمح��اذاة البح��ر المي��ت، وھ��ي تخط��ط م��ع مؤسس��ة ران��د اLمريكي��ة 

نطقة لتوطين مليون &جىء فلسطيني ف�ي محاول�ة الصھيونية �قامة مدينة في تلك الم
  .295ل�لتفاف على حق العودة

ب�اLم"ك الحكومي�ة، وھ�و ام�ر جع�ل وض�ع  59ويتعلق اLمر العسكري رق�م 
اليد ا�سرائيلية على مساحات ھائل�ة م�ن اLراض�ي بحج�ة أن س�لطات ا�ح�ت"ل ھ�ي 

��رت س��لطات ا�ح��ت"ل نفس��ھا ب��" . الحكوم��ة" Zأن تنتق��ي الق��انون وف��ي ھ��ذا الص��دد خي
اLنس���ب لك���ل وض���ع أو حال���ة عل���ى ح���دة، اي تطبي���ق الق���انون اLردن���ي، أو ق���انون 

وتس���اعد . 1945اLراض���ي العثم���اني أو ق���انون الط���وارىء ل�س���تعمار البريط���اني 
إسرائيل في ھذا ع"قاتھا ب�المركز ا�مبري�الي و& س�يما الو&ي�ات المتح�دة الت�ي تق�دم 

دم اعتبار فترة الحكم اLردني سيادة شرعية على الضفة لھا الغطاء اLنسب بمعنى ع
  .296الغربية على سبيل المثال

لق��د خصص��ت ع��دة أوام��ر لتغطي��ة البن��وك واLنش��طة المالي��ة ف��ي المن��اطق 
ال�ذي ) 7(ومنھا أحد اLوامر التي أًصدرت مبكراً، أي اLمر العسكري رقم . المحتلة

وھ�و اLم�ر ال�ذي ترت�ب . س�كريوضع البنوك وموجوداتھا تحت تص�رف الح�اكم الع
عليه إغ"ق كافة البنوك العاملة في المناطق المحتلة وإح"ل بنوك تجاري�ة إس�رائيلية 

فرعاً لھا، وبالطبع ل�م يك�ن Lيٍ م�ن ھ�ذه البن�وك  38محلھا حيث افتتحت ھذه البنوك 
  . نافذة تنموية

 ف�ي س�نة لم تسمح سلطات ا�حت"ل Lي من فروع البنوك اLردنية بالعمل إ&
إن مراق��ب حس��ابات : " ، وم��ن نص��ه1880وذل�ك بموج��ب اLم��ر العس��كري  1986

الدولة في إسرائيل مخول بالموافقة على عضوية إدارة البن�ك، عل�ى أن & يزي�د ع�دد 
عضواً، وله الحق في إيقاف أعمال البنك الطارئة لمدة محددة كم�ا  15أعضائھا عن 

). 33ص  1987بنفنس���تي، ( "س���رائيليعل���ى البن���ك أن يعم���ل بموج���ب الق���انون ا�
  .بخصوص حق المفتش بإغ"ق اي حساب بنكي)  9(وھناك اLمر العسكري رقم  

وحت���ى الي���وم، يق���وم ج���يش ا�ح���ت"ل باقتح���ام اي بن���ك وا�ط���"ع عل���ى الحس���ابات 
وتتع��اون ال��دول ". ا�رھ��اب"ومص��ادرة ارص��دة م��ن يعتب��ره ناش��طاً سياس��ياً بحج��ة 

المتحدة مع اسرائيل في ھذا المس�توى تح�ت ش�عار تجفي�ف  الغربية وخاصة الو&يات
وھي سياسة ھ�دفھا تنفي�ر المس�تثمرين والمس�تحدثين م�ن ا�س�تثمار " ا�رھاب"منابع 

وفيما يخ�ص . 297في المناطق المحتلة، وھو ما قاد عملياً إلى انكماش السوق المحلي
ر بن�ك مرك�زي أو سلطة النقد الفلسطينية، فقد حصرتھا إسرائيل في ما دون لع�ب دو

والحكم الذاتي، بالمعنى الواسع . إصدار عملة فلسطينية، اي على مقاس الحكم الذاتي
له ھو إعطاء منطق�ة خاص�عة للحكوم�ة المركزي�ة ف�ي بل�د م�ا ص�"حيات إدارة ذاتي�ة 

ولك��ن ل��يس ش��رطاً أن يتمت��ع ھ��ذا الحك��م ال��ذاتي ب��التحكم بم��وارده , لش��ؤونه الداخلي��ة
  . كاملةً 
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ت اLوام���ر العس���كرية أُس���س إلح���اق اقتص���اد المن���اطق المحتل���ة بع���د أن أرس���
،  تحديداً للص�"حيات التش�ريعية للحك�م 87-1986واحتجاز تطوره، جرى في عام 

فما يطبق ف�ي من�اطق الحك�م ال�ذاتي ھ�و . 298العسكري، ولكن دون إلغاء ھذه اLوامر
لمناطق المحتل�ة وبالطبع جرى الزعم بأن ا. جوھرياً ما تم فرضه باLوامر العسكرية

ورغ�م . ُوضعت تحت إشراف ا�دارة المدنية التي ھي ش�كل م�دني لج�وھر عس�كري
وعليه، فإن ھذه . أتفاقات أوسلو، فإن ھذه ا�دارة ما تزال قائمة، بل ھي المعمول بھا

وھو المرتكز الذي قامت . اLوامر ھي المرتكز اLساسي لبرنامج اقتصادي ل�حت"ل
  . والسياسات ال"حقة عليه مختلف القرارات

  
  

  ا+رض واLستيطان والسكان
يمكن القول إن يجئال آلون، ھ�و مھن�دس السياس�ة الجغرافي�ة لوض�ع المن�اطق 
المحتل��ة، او ال��تحكم ب��الحيxز ف��ي الض��فة الغربي��ة بش��كل خ��اص بم��ا ُيبقيھ��ا ج��زءاً تابع��اً 

ران ع�ام وضع آلون خطت�ه ف�ي حزي�. �سرائيل أمام اية تطورات سياسية وإقتصادية
، وتقضي ببن�اء سلس�لة م�ن المس�توطنات ح�ول المن�اطق الس�كنية الفلس�طينية، 1968

لذا، يمكننا قراءة جدار التوسع الحالي على أنه أحدث ترجمة . كحزام أمني �سرائيل
وتقض��ي ك��ذلك بع��زل  ش��مال الض��فة الغربي��ة ع��ن جنوبھ��ا م��ع . وتجس��يد لخط��ة آل��ون

مستقب" ، وا�بقاء على ممر " ردنية الفلسطينيةاL"احتمال ان تكونا جزءا من الدولة 
بالمئ�ة م�ن أراض�ي  50وأن على إس�رائيل أن تص�ادر " ممر أريحا"يربطھما يسمى 
 1977-1968وھ�ذه الخط�ة ھ�ي الت�ي اتبعتھ�ا حكوم�ات العم�ل م�ن . الضفة الغربية

، 1984-1977أم��ا حكوم��ة الليك��ود . 299حت��ى أت��ى الليك��ود للس��لطة للم��رة اLول��ى
خط��ة آل��ون، وزادت مص��ادرة اLراض��ي وبن��اء المس��توطنات رافع��ة ش��عار  فواص��لت

تھويد الضفة الغربية، وھي السياسة المسماة خطة  متتياھو دروبلس لخمس س�نوات، 
والت��ي يق��ول فيھ��ا ب��أن ھ��ذه الخط��ة ھ��ي خط��ة لليھ��ود، و& يعنين��ي قب��ول الع��رب او 

  . رفضھم لھا
ي ف��ي الض�فة الغربي��ة، عل��ى ان أم�ا موش��يه دي�ان فك��ان معني��ا بالتقاس�م ال��وظيف

تكون اLرض واLمن بيد إسرائيل  وان ُيترك الحد اLدنى ، اي مھ�ام الحي�اة اليومي�ة 
  . 300للسلطات اLردنية او اية إدارة،  عربية أخرى

ل��يس ھن��اك س��طو عل��ى : " ف��ي تبري��ره لمص��ادرة اLرض ق��ال اس��حق ش��امير
   301"اLرض، نحن نعود إلى أرض  اwباء

لق��ول، أن��ه إذا كان��ت ھن��اك خط��ة إس��رائيلية للبق��اء ف��ي المن��اطق ھ��ل يس��عنا ا  
المحتل��ة من��ذ اLي��ام اLول��ى ل�ح��ت"ل، فھ��ي خط��ة ا�س��تيطان وف��رض الوق��ائع عل��ى 
اLرض، وعلي��ه، ف��إن ا�س��تيطان ھ��و أكث��ر م��ا يش��ير إل��ى سياس��ة اقتص��ادية مس��بقة 

وجي كما أنه يتق�اطع وھذا التوجه يستقيم مع الموقف ا�يديول. ل�حتفاظ بھذه المناطق
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وھن���ا يتض���ح دور الج���يش ف���ي ا�س���تيطان لتنفي���ذ البرن���امج . م���ع الوض���ع الق���ووي
  .ا�قتصادي ا�سرائيلي في المناطق المحتلة

المي��زان المن��اطقي ف��ي  1967ج��ادل م��اتي ج��و&ني بأن��ه حينم��ا غي��رت ح��رب "...
إن خط�ة . ئ�مالشرق اLوسط، أعلن التنقيحيون الج�دد ف�وراً دعمھ�م لتغيي�ر من�اطقي دا

في أواخر السبعينات، ھدفت في التحليل اLخير إلى ضم الضفة " للحكم الذاتي"بيغن 
وفي حين أن صھاينة آخرين ح�اولوا عق�د ت�وازن ب�ين . والقطاع، وكذلك فعل نتنياھو

ھ���وروفتش، ليس���اك، (ق���يمھم القومي���ة واLفك���ار الدولي���ة وا�عتب���ارات البرجماتي���ة 
التنقيحيين الج�دد ك�انوا دوم�اً ذوي بع�د واح�د فيم�ا يخ�ص ، فإن التنقيحيين و)إزراحي

يق��ول مردخ�اي نيس��ان، أح�د التنقيحي�ين الج��دد المس�تجدين، معب��راً . التوس�ع المن�اطقي
من��ذ ب��زوغ الت��اريخ اليھ��ودي، ف��إن الص��لة : " ع��ن الُمُث��ل التوس��عية للحرك��ة ب��القول 

د & معن��ى ل��ه & ب��أرض إس��رائيل أقام��ت مب��دأ مف��اده أن وج��ود غي��ر اليھ��ود ف��ي ال��ب"
  .302.أخ"قيا و& سياسياً في نظر اليمين السياسي بحيث يقطنوا أو يتملكوا أرضاً 

وح���ين نتح���دث ع���ن التنقيحي���ين الج���دد  ف���نحن نتح���دث ع���ن موق���ف اليم���ين   
وحينم�ا يتح�دث ھ�ذا اليم�ين ع�ن ع�دم . ا�سرائيلي الذي ُيحتم�ل تس�نمه الس�لطة ھن�اك

ن، فھو يتح�دث ع�ن اق�ت"ع، وح�ين يع�ود &س�ت"م أحقية غير اليھود بالبقاء في فلسطي
وبالنسبة لبعض الكتاب، فإن ھذا اليم�ين ل�يس . السلطة سيكون ھذا برنامجه اقتصاديا

فق���ط تنقيحي���ون ج���دداً، وإنم���ا مح���افظين إس���رائيليين ج���دداً، اي امت���داد تح���الفي م���ع 
  !المحافظية الجديدة اLميركية

طان محم�ي اساس�اً ب�الجيش ال�ذي ھ�و لكن اLمر ابع�د بكثي�ر م�ن ھ�ذا، فا�س�تي  
  ".جيش له دولة مرتبطة به: "كما يقول يوآف بيليد

إن ھناك دائماً ع"ق�ة تكاف�ل ب�ين الج�يش والمس�توطنين، لدرج�ة ان للمس�توطنين "... 
كلمة في تعيين وفصل ضباط كبار، بل ان الكثيرين منھم أصبحوا ھم أنفسھم صباطاً 

خن فيم�ا إذا ك�ان ج�يش ال�دفاع س�وف يق�وم عملي�اً ھناك قض�ية مث�ار نق�اش س�ا. كباراً 
  ". 303بإخ"ء مستوطنات إذا ما أمرته بذلك الحكومة

   
إنما، ھل ا�ستيطان مشروع اقتصادي أم فقط أمني، أم كليھما؟ فالمستوطنات 
إضافة إلى أنھا مصادرة لdرض بم�ا ھ�ي العام�ل اLس�اس ف�ي ا�قتص�اد، ھ�ي ايض�اً 

وعلي�ه، . إل�ى الخ�ارج أو التس�ريب إل�ى المن�اطق المحتل�ةمواقع إنتاج سواء للتصدير 
  . كلما تقوى ا�ستيطان، فذلك معناه استمرار الخطة ا�سرائيلية  لبقاء ا�حت"ل

أن السلطات ) حركة كفى ل�حت"ل(كشفت حركة أوروبية مناھضة ل�حت"ل 
ش��ق  ب��أن تم��ول 2007وع��ام  2000ا�س��رائيلية حاول��ت إقن��اع ال��دول المانح��ة ع��ام 

طرق خاصة بالمستوطنين، منفصلة ع�ن الط�رق الفلس�طينية، تخت�رق مختل�ف أنح�اء 
الض����فة الغربي����ة وت����ربط مواق����ع ا�س����تيطان ب����المراكز المديني����ة داخ����ل إس����رائيل 

وھ���ذا تأكي���د ب���الطع عل���ى وج���ود برن���امج إس���رائيلي �بق���اء ا�ح���ت"ل ". 304مباش���رة
  . لحاليوا�ستيطان وعدم السماح للحكم الذاتي بتجاوز وضعه ا
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ليس��ت إس��رائيل دول��ة موج��ودة بش��كل طبيع��ي ف��ي المنطق��ة إل��ى ج��وار دول 
ومن ھنا لم يكن الصراع في المنطقة اقتصادياً ف�ي اLس�اس، وإن ك�ان ھن�اك . عربية

تنافس اقتصادي تقصد به إسرائيل أن تندمج في المنطقة العربي�ة إن�دماجاً مھيمن�اً ف�ي 
إن الص�راع ھ�و ف��ي . رة والسياس�ة ك�ذلكمس�توى ا�قتص�اد أو&ً وف�ي مس�توى العس��ك

اLساس على الحيز، على المكان إلى درجة يتخذ معھ�ا الص�راع حال�ة التس�ابق عل�ى 
لذا، تصر إسرائيل على إعط�اء الفلس�طينيين ف�ي الض�فة والقط�اع، . 305الدونم الواحد

تص�ر عل�ى بق�اء الس�يادة عل�ى . إذا اضطرت، حكماً على الن�اس ول�يس عل�ى اLرض
وھذه أمور اتضحت في اتفاقات أوسلو، وخلو تلك ا�تفاق�ات م�ن اي . بيدھا الجغرافيا

ال��خ وف��ي الوق��ت ال��ذي ...ن��ص عل��ى ا�نس��حاب ا�س��رائيلي  و& اق��ت"ع المس��توطنات
تكتب فيه ھذه الورقة تصر إسرائيل الذاھبة بتردد واضح إلى م�ؤتمر أن�ابوليس عل�ى 

  "!تجميد ا�ستيطان فقط في فترة المؤتمر"
ت طاليا ساسون من انتھاك صارخ للتعھدات ا�س�رائيلية ام�ام ال�رئيس حذر" 

اLميرك�ي بك��ل م��ا ل��ه ع"ق��ة بتوس��يع المس��توطنات والمواق��ع ا�س��تيطانية ف��ي الض��فة 
وان مشروع القرار ال�ذي اعلنت�ه وزارة الع�دل ا�س�رائيلية يتض�من اض�فاء  ...الغربية

س�طينية خاص�ة ويص�ادق عل�ى الشرعية على مواقع استيطانية اقيم�ت عل�ى اراض فل
  "306تمويل الدولة للمواقع ا�ستيطانية

وھ��ذا موق��ف متص��ل م��ع الب��دايات اLول��ى ل�س��تيطان اليھ��ودي ف��ي فلس��طين أي من��ذ 
يج�ب  . "إنشاء الصندوق القومي اليھودي المتخصص في شراء اLرض في فلسطين

ن ارص��دته  أن يك��ون  الص��ندوق الق��ومي اليھ��ودي  ملكي��ة ابدي��ة للش��عب اليھ��ودي، إ
وك��ل ھ���ذا ينس��جم م��ع ك���ون . يج��ب أن & تس��تخدم إ& لش��راء اLرض ف���ي فلس��طين

إس��رائيل حال��ة اس��تيطان أب��يض ف��ي فلس��طين، بمعن��ى أن اب��ت"ع اLرض ھ��و بھ��دف 
وھ�و اLم�ر . 307ا�ستيطان وم�ن ھن�ا اھمي�ة الق�راءة الفلس�طينية المتعمق�ة ل�س�تيطان

ت��ى الي��وم مرك��زاً لدراس��ات ا�س��تيطان ال"ف��ت، بمعن��ى أن الفلس��طينيين ل��م يقيم��وا ح
  .ا�سرائيلي" اLمن"تماماً كما لم ينئشوا مركزاً لبحوث ما يسمى ! واLرض

  :محفوزة بنفس ا�يديولوجيا والثقافة والتربية، قامت
مستوطناً م�ن مس�توطنات الجلي�ل   30، مجموعة من 1967تموز  15في "  

، قام���ت مجموع���ة م���ن 1967، ايل���ول 27وف���ي . با�نتق���ال إل���ى ھض���بة الج���و&ن
المس��توطنين المت��دينين با�س��تيطان ف��ي كف��ر عص��يون، ال��ذي ك��ان معس��كرا للج��يش 

  . 1970308وقد تم بناء كيبوتصين ھما جلجال و يتوف عام . اLردني
ھذه كانت التحركات اLولية ل�ستيطان ف�ي الض�فة الغربي�ة وقط�اع غ�زة بع�د 

ى اللحظ�ة، كم�ا أن اتفاق�ات أوس�لو ، وھي التحركات التي لم تتوقف حت1967حرب 
وعلي�ه، فق�د وص�ل ع�دد س�كان المس�توطنات بم�ا . لم تنص على اق�ت"ع المس�توطنات

  . ألف مستوطن 400فيھا القدس الشرقية وضواحيھا إلى أكثر من 
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قد يكون أوضح ما كتب مؤخراً م�ن إس�رائيليين  بش�أن ا�س�تيطان ھ�و الت�الي 
موقف فيرجينيا تيلي قولھا بأن حل الدولتين ليس حيث يقتطف يوآف بيليد من مقالة و

 ُ   :ممكنا
فإس��رائيل & . إن ش��بكة المس��توطنات ف��ي الض��فة الغربي��ة ل��م تع��د قابل��ة للنق��ل"

. يمكنھا و& ترغب في  ترك مصادر المياه، المختزنة تح�ت أراض�ي الض�فة الغربي�ة
 –طنات نفس�ھا وكما توثxق تيللي، فإن ش�بكة المس�توطنات بم�ا فيھ�ا ل�يس فق�ط المس�تو

ولكن شبكة كاملة م�ن الط�رق الت�ي  –وبضعة منھا أصبحت بلدات بكل معنى الكلمة 
عل�ى (تربطھا والمخصصة للمواطنين ا�سرائيليين فق�ط، والس�ور ال�ذي أق�يم م�ؤخراً 

لق���د ُص���ممت الش���بكة عل���ى ض���وء كثاف���ة . ايض���اً ) طريق���ة أبرتثاي���د اLفريك���انوس
المستوطنات غير قابلة ل�زاحة عب�ر تش�ظية  المستوطنات بتوزعھا الجغرافي لتجعل

إن . المنطق���ة المخصص���ة للدول���ة الفلس���طينة المحتمل���ة ولجع���ل ا�زاح���ة مس���تحيلة
أل�ف ش�خص ناھي�ك ع�ن ال�ذين ف�ي مح�يط الق�دس  200المستوطنات مسكونة بقرابة 

إن ھ��ؤ&ء القراب��ة نص��ف ملي��ون مس��توطن . ال��ذي ض��مته إس��رائيل وھ��و نف��س الع��دد
. اً م��ن قب��ل س��كان مرك��ز ال��ب"د وھ��م اLكث��ر م��نھم ع��ددا بم��راتالم��دعومين سياس��ي

والكثير من ھؤ&ء ال�داعمين أق�ارب  للمس�توطنين أو اش�خاص يطمح�ون ف�ي تحس�ين 
شروط حياتھم ا�قتصاددية با�نتقال إل�ى الض�فة الغربي�ة بم�ا ھ�ي الج�زء الوحي�د م�ن 

إن ا�س�تيطان ف�ي . يلدولة إسرائيل الذي ما زال يتمتع بنظام الرف�اه ف�ي دول�ة إس�رائ
. 1967الضفة الغربية ھو المشروع الوطني اLكبر الذي قامت به إسرائيل منذ عام 

-1974، ديني��اً ب��ين 1974و  1967وفيم��ا يخ��ص ش��رعيته، فق��د ب��دأ عس��كرياً ب��ين 
ومن ثم السوق  1973، حينما اقامت غوش إيمونيم في أعقاب حرب اكتوبر 1977

لق���د س���اھمت كاف���ة المؤسس���ات  ا�س���رائيلية ف���ي . 1977الح���رة ف���ي حك���م الليك���ود 
  "309ا�ستيطان

يوض���ح  ھ���ذا المقتط���ف مركزي���ة ا�س���تيطان ف���ي دول���ة الكي���ان الص���ھيوني   
وھ�و . وبالتالي، فا&ستيطان مكون اساسي في برنامجھا ا�قتصادي في ھذه المن�اطق

ھن�ا، وم�ن .يتم بمساھمة، بل تباري، مختلف اLطي�اف السياس�ية والعقيدي�ة ف�ي الكي�ان
ف���إن مركزيت���ه ھ���ذه ت���وحي باس���تحالة القب���ول الط���وعي والتفاوض���ي للكي���ان بخل���ع 

  . المستوطنات
ُتقر المحامية طاليا ساسون، الرئيسة السابقة للقس�م الجن�ائي ف�ي مكت�ب الم�دعي الع�ام  
انھا وجدت صعوبة كبيرة في الحصول عل�ى معلوم�ات م�ن اج�ل اع�داد تقري�ر ح�ول 

قيم�ت ب�دون ت�راخيص رس�مية وأن المس�ؤولين الحك�وميين المواقع ا�ستيطانية التي ا
وتؤك�د ...رغم ان الحكومة ھي التي كلفتھا يإعداد ذلك التقرير...تھربوا من ا�جابات

اي ) ملي��ار دو&ر 14,126(ملي��ار ش��يكل  36نتيج��ة البح��ث ان ا�س��تثمارات بلغ��ت 
ن الدول�ة من ا�نتاج القومي ا�جمالي وقد وص�ل نص�ف ھ�ذا المبل�غ م�% 15حوالي 

وم�ع ذل�ك ف�إن حس�ابات الكلف�ة للدول�ة & . والنصف اwخر من ا�س�تثمارات الخاص�ة
تتض���من ا�متي���ازات المختلف���ة الت���ي حص���ل عليھ���ا م���ن انتقل���وا إل���ى المن���اطق مث���ل 
ا�متي��ازات الض��ريبية والھب��ات وم��ا ش��ابه وإذا م��ا حس��بت ھ��ذه س��يتبين أن م��ا دفع��ه 
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مليون متر مربع منھا مساكن ومب�ان  14بناء  تم بھذه اLموال. الجمھور أعلى بكثير
عامة ومبان ص�ناعية وتجاري�ة وش�وارع وبن�ى تحتي�ة، ولك�ن ل�يس مب�ان &حتياج�ات 

  . 310أمنية
ت��درك الص��ھيونية أن حي��ازة مزي��د م��ن اLراض��ي تتطل��ب جل��ب المزي��د م��ن   

المستوطنين إليھا، قرار استج"ب ملي�ون مس�توطن م�ن ا�تح�اد الروس�ي،  م�ن جھ�ة 
ول��ذا، تعم��ل إس��رائيل . غ المن��اطق المحتل��ة م��ن أھلھ��ا اLص��ليين م��ن جھ��ة ثاني��ةوتفري��

وب�الطبع ف�إن خل�و اLرض م�ن . منھجياً على تطبيق معادلة أرض ب" سكان ما أمكن
الس��كان يعن��ي فيم��ا يعني��ه تق��ويض البني��ة ا�نتاجي��ة مم��ا يق��ود إل��ى رحي��ل ط��وعي 

ھا، كما ھو باٍد على س�بيل المث�ال م�ا للفلسطينيين، وھذه بالطبع معادلة تعيد إنتاج نفس
ن"ح��ظ حت��ى ھ��ذا الموض��ع م��ن مس��ار البح��ث كي��ف تتك��اتف ع��دة . 87-1967ب��ين 

عناص��ر او مكون��ات وھ��ي دور الج��يش فا�س��تيطان فجل��ب مس��توطنين م��ن الخ��ارج 
فمص��ادرة اLرض بحي��ث تق��ود مجتمع��ة إل��ى ط��رد الع��رب الفلس��طينيين م��ن اLرض 

الح��ل الص��ھيوني لمش��كلة ال��ديمغرافيا بط��ردھم م��ن وھ��و اLم��ر ال��ذي يمك��ن تس��ميته 
  .  الجغرافيا
قراب��ة   1967فف��ي ح��ين ك��ان ع��دد س��كان الض��فة الغربي��ة عش��ية ا�ح��ت"ل " 

ألف�ا ف�ي الق�دس، ف�إن س�كان الض�فة الغربي�ة الي�وم  90الف نسمة ، بما في ذل�ك  900
الع�دد  ألف�اً Lص�بح 135الف نسمة ولو أضفنا ال�يھم س�كان الق�دس وض�واحيھا  813
ف�ي ح�ين . ألفاً عما كان عليه الوض�ع عش�ية الح�رب 38ألفاـ أ ي بزيادة  938الكلي 

بالمئ�ة، ف�إن ھ�ذا  2,5أن عشرين سنة مضت عل�ى ا�ح�ت"ل، وبنم�و س�كاني يق�ارب 
تتخ��وف وكم��ا سنوض��ح  أدن��اه ً، . 311.الع��دد ك��ان يج��ب أن يقت��رب م��ن التض��اعف

  .ن التساوي العددي للطرفينمختلف سيناريوھات ا�سرائيليين حول السكان م
إن مواص���لة إس���رائيل لسياس���ات الحص���ار والقم���ع وا�غتي���ا&ت وتجري���ف 
اLراضي ومنع التصدير وا�س�تيراد، وس�حب ھوي�ات م�ن يغ�ادر اLراض�ي المحتل�ة 

الخ ھي سياسة تحاول إيصال الم�واطن الفلس�طيني إل�ى ...لفترة تتجاوز ث"ث سنوات
، فإن استمرار ھذه السياسة ا�س�رائيلية حت�ى اللحظ�ة ، وبالتالي312قرار الرحيل ذاتياً 

ھي مثابة طرد غير مباشر للفلسطينيين & يختلف في نتائجه عن الطرد المباشر ع�ام 
1948.  

وھك��ذا، ف��إن إخ��"ء اLرض ووض��ع الي��د عليھا،وا�س��تيطان فيھ��ا ھ��ي آلي��ات 
اتج��اه الرحي��ل، لتق��ويض البني��ة ا�قتص��ادية للمن��اطق المحتل��ة، وبالت��الي دف��ع الن��اس ب

وتعميق عامل القلق على اي استثمار لدى من يتبقى داخل ال�ب"د مم�ا ي�زيحھم باتج�اه 
ا�عتماد على المساعدات الخارجية سواء العربية أو غير العربي�ة، والت�ي تنتھ�ي ف�ي 

. قنوات ا�قتصاد ا�س�رائيلي بم�ا ھ�و المج�ال الوحي�د المفت�وح ل�س�تھ"ك الفلس�طيني
أم�ا طالم�ا ان الرحي�ل . المانحين إلى ممولين ل�قتص�اد ا�س�رائيليوھو تطور يحول 

الشامل ليس قيد الحدوث، يظل الھاجس الديمغرافي مسيطر على اليھود ف�ي فلس�طين 
  . حيث يتبارون في وضع سيناريوھات لحله وكلھا على حساب العرب الفلسطينيين
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م��ا حص��ل ف��ي اقت��رح إس��رائيليون آخ��رين ا�نفص��ال م��ن جان��ب واح��د، وھ��ذا   

ع�ن خط�ة انفص�ال وض�عھا م�ع المح�امي ) جن�رال احتي�اط(يقول اوري ساجي . غزة
   :جلعاد شير وقدماھا إلى شارون

. إذا لم ينفصل المجتمعان الفلسطيني وا�سرائيلي، فسيكون ا�نھي�ار ال�ديمغرافي" ...
 فق�ط% 51حتى نھاي�ة العق�د س�يكون ب�ين نھ�ر اLردن والبح�ر غالبي�ة يھودي�ة بنس�بة 

 2050فق��ط وف��ي % 47س��يتحول اليھ��ود إل��ى أقلي��ة، وس��يكونون  2020وف��ي ع��ام 
وبالمقاب�ل، إذا م�ا تح�دد . من مجموع السكان بين النھر والبح�ر% 37سيكون اليھود 

خط سياسي واضح على اساس الخط اLخضر سيكون في نھاية العقد للس�كان اليھ�ود 
اليھود في دول�ة اس�رائيل  سيشكل 2050في دولة اسرائيل وفي % 78غالبية بنسبة 

لكن ھ�ذا الفص�ل يتعم�د ع�دم الح�ديث ع�ن ج�وھر ا�نفص�ال، أي  313%74ما نسبته 
ھ��ل ھ���و س���كاني، او اقتص��ادي او جغراف���ي أم كلھ���ا؟ فالبرن��امج ا�قتص���ادي، وھ���و 

  . موضوع بحثنا متأثر بطبيعة ا�نفصال، أو مبني عليه
  

  :المياه
طق المحتل��ة؟ وھ��ل المي��اه آلي��ة ھ��ل توج��د �س��رائيل سياس��ة مائي��ة تج��اه المن��ا

" : للضغط والص�راع ا�قتص�ادي؟ ق�د تك�ون ا�جاب�ة ف�ي م�ا قال�ه ديفي�د ب�ن غوري�ون
نحن في حرب مياه مع العرب، إن مصير الدولة اليھودية معلق بنتيجة ھذه الح�رب، 

ل�م يقص�د ب�ن غوري�ون ب�العرب فلس�طينيي . 314"التي إذا لم نكسبھا، فلن نكسب ش�يئاً 
ع و& كل الفلسطينيين وحدھم، بل قصد الع�رب جميع�اً وب�الطبع مص�ر الضفة والقطا

  . ولبنان وسوريا واLردن على وجه الخصوص
لذا،  خصص الحكم العسكري عدة أوامر لمسألة المياه ومنھا اLمر العسكري 

، أي في وقت مبكر م�ن ا�ح�ت"ل، حي�ث قض�ت 1967تموز 7الصادر في  87رقم 
كم إس��رائيل ب��المخزون الم��ائي ف��ي اLراض��ي المحتل��ة، اLوام��ر العس��كرية ب��أن ت��تح

وخاصة تلك الت�ي تح�ت الجھ�ة الغربي�ة لسلس�لة جب�ال ب�"د الش�ام الغربي�ة، واص�رت 
واصرت على ذلك ايضاً ف�ي . إسرائيل على أن تبقى ھذه المخزونات تحت سيطرتھا

  .اتفاقات أوسلو وباريس
  

ال��ذاتي، ف��إن إس��رائيل خ��"ل الحك��م : " ورد ف��ي ص��حيفة ھ��آرتس ا�س��رائيلية
ويق��ول من��احيم .  315  الغربي��ة الض��فةستواص��ل س��يطرتھا عل��ى مص��ادر المي��اه ف��ي 

كل دونم ُيروى أو ُيستغل م�ن قب�ل الع�رب، س�يقود :  "كنتور، مدير شركة طال للمياه
  "   إلى عطش دونم في إسرائيل

، مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربي�ة 100وكما أشرنا، تنھب إسرائيل   
بالمئ�ة 1وھي كمية يمكن الحصول عليھا من تحلية مياه البحر إذا ما انفق�ت إس�رائيل 

فلماذا & تقوم بذلك؟ واضح ان السبب ھو ممارسة اشد . من انتاجھا القومي ا�جمالي
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ح��رب اقتص��ادية ممكن��ة عل��ى الفلس��طينيين؟ إن ال��تحكم بالمي��اه واس��ت"بھا ھ��و مك��ون 
. ل تجاه المناطق المحتلة س�واء ك�ان كتاب�ًة أم عرف�اً اساسي لبرنامج اقتصادي ل�حت"

وليس شرطاً أن ينحصر اLمر في التنافس ا�قتصادي، بل كذلك ف�ي تق�ويض الق�درة 
أو م�ا يس�مى "ا�نتاجية &قتصاد الضفة والقط�اع عل�ى اعتب�ار أن�ه حت�ى ف�ي التس�وية 

  .ھو بالنسبة �سرائيل  ليس إ& طبعة أخرى من الحرب" س"ماً 
  
  
  ت$ل عسكري لكنه مشروع اقتصادي مجدٍ إح

  الراسمالية وتشريك الع$قات اLقتصادية
  

تقودن���ا الوق���ائع المادي���ة عل���ى اLرض، ا&ح���ت"ل ومص���ادرة اLرض، ودور   
المؤسس��ة العس��كرية، ا&س��تيطان، والتف��وق الع��ددي لليھ��ود باس��تج"ب المس��توطنين 

الطبقية في الكيان في ع"قتھا تأثرا  الخ كل ھذا يقودنا إلى قراءة المبنى والع"قات...
  . وتأثيرا على المناطق المحتلة وموقع البرنامج ا�قتصادي في ھذا كله

م��ن المفي��د الت��ذكر ب��أن اق��وى مؤسس��تين وأكثرھم��ا ت��اثيراً عل��ى سياس��ة ا�ح��ت"ل ف��ي 
المناطق المحتل�ة ھم�ا المؤسس�ة العس�كرية ومؤسس�ة راس الم�ال، وھم�ا مع�اً المك�ون 

. لس��لطة ف��ي إس��رائيل، ھم��ا من��دمجتان ف��ي الحك��م والملكي��ة وا�س��تراتيجياالرئيس��ي ل
ف���الجيش يمھ���د ب���القوة، يف���رض الوق���ائع عل���ى اLرض، . وكي���ف تخ���دمان بعض���ھما

وك"ھما . والراسمالية تحاول تكريس ذلك بالتطبيع واستثماره ربحياً وتغطيته سياسياً 
تين المؤسس��تين ھم��ا ش��به وتج��در ا�ش��ارة إل��ى ان ھ��ا. يتض��منان ا�س��تيطان ب��الطبع

  .احتكار ل�ثنية الرأسمالية ا�شكنازية
  :كتب بن كاسبيت  

ـ لكل أولئك الذين & يعرفونھ�ا،  أن العس�كرية 2001بدا واضحاً في إسرائيل لعام " 
إنھ��ا ھ��ي الت��ي تح��دد ا�يق��اع،  وت��دع اLح��داث ... ھ��ي الت��ي تص��نع وتطب��ق السياس��ة

ر عل�ى ض�بط المس�توى العس�كري و& ف�رض فالمستوى السياس�ي  غي�ر ق�اد. تتحرك
ق�د بين�ت ف�ي التحلي�ل اLخي�ر  2000إن تجربة اLيام الصعبة في أيلول . النظام عليه

إن الف�رع التنفي�ذي .  أن إسرائيل ليست دولة لھا جيشاً، بل جيش له دولة مرتبط�ة ب�ه
ل�ى م�دار الحقيقي ليس الوزارة، بل النظام اLمني الھائل الذي استس�لمت ل�ه الدول�ة ع

  "316السنين
وب��دوره، ف��إن ي��ورام بي��ري، ال��ذي يص��فه ي��وآف بيلي��د بأن��ه تلمي��ذ &م��ع ف��ي   

العسكرية ھي شريك عل�ى ق�دم "المدنية في إسرائيل، يستنتج بأن -الع"قات العسكرية
وف��ي ح��ين ي��رى كاس��بيت، أن . المس��اواة ف��ي عملي��ة ص��نع السياس��ات، وأحيان��اً أق��وى

س��واء نظ��راً : ك��ان بي��ري  اكث��ر تش��اؤما بقول��هالج��يش ك��ان يتح��دى سياس��ة ب��اراك، 
للضعف، أو Lنه موافق على ذلك، ، فمن الواض�ح أن ب�اراك تبن�ى سياس�ة المؤسس�ة 

  "317العسكرية خ"ل الكثير من فترته
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، ورد أن ب��اراك 2007-11-21ف��ي خب��ر لرادي��و إس��رائيل  بالعربي��ة ص��باح   
وأت�ى ذل�ك ب�الطبع , راءيؤيد مطالب المستوطنين، وھو موقف على يمين رئيس ال�وز

وح�ين يت�وفر ھ�ذا الس�باق السياس�ي عل�ى . قبل ايام من موعد انعق�اد م�ؤتمر أن�ابوليس
دع��م المس��توطنين فھ��و بح��د ذات��ه مك��ون اساس��ي لبرن��امج اقتص��ادي إس��رائيلي ف��ي 

كم��ا ورد عل��ى لس��ان مص��در أوروب��ي أن مجم��وع م��ا اس��تثمرته . المن��اطق المحتل��ة
طبع�اً ف�إن تق�ديرات ) 318ملي�ار دو&ر 11وص�ل إل�ى إسرائيل في بناء المس�توطنات 

  . كلفة ا�ستيطان تتباين من مصدر إلى آخر، لكنھا ضخمة لدى الجميع
إض��افة إل��ى دوره السياس��ي وا�ي��ديولوجي وال��ديني، ف��إن ا�ح��ت"ل مش��روع   

اقتص��ادي م��ربح �س��رائيل، وھ��و عملي��ة اس��تح"ب اس��تعماري فعل��ي ي��تم م��ن خ"ل��ه 
وھذا ينفي المزاعم ب�أن . Lراضي المحتلة للراسمالية ا�سرائيليةتحويل الفائض من ا

إسرائيل تمارس ا�ستيطان وتوسعه في الضفة الغربية Lغ�راض ديني�ة وإيديولوجي�ة 
  .بحتة

ومنع��اً Lي التب��اس، ف��إن المن��اطق المحتل��ة ل��م تك��ن اب��داً عبئ��اً عل��ى الحكوم��ة   
  . ا�سرائيلية

ان الم���داخيل المحلي���ة س���وف "    1987ص���رح رس���ميون إس���رائيليون ع���ام   
تصل في السنة المالية الحالية إلى وضع تغطية كاملة وأنه ل�ن تك�ون ھن�اك ض�رورة 

وأعلن�ت ا�دارة المدني�ة رس�مياً ... لتغطية العجز ع�ن طري�ق تح�وي"ت م�ن إس�رائيل
أنھ��ا ل��ن تطل��ب أي��ة مس��اھمة م��ن الحكوم��ة ا�س��رائيلية ف��ي ميزانيتھ��ا وأن ا�نف��اق 

وأنھ��ا لب��ت حاج��ات ... ر الع��ام الي��وم ف��ي أقص��ى وض��ع يمكنھم��ا وص��ولهوا�س��تثما
دو&راً  1350ك�ان  -الم�دني فق�ط–وأن ا�ستھ"ك الع�ام ف�ي إس�رائيل ...الفلسطينيين

دو&راً للف��رد ف��ي المن��اطق  185بالنس��بة للف��رد الواح��د، ف��ي ح��ين أن��ه  1985ع��ام 
  )319بالمئة من حصة ا�سرائيلي 13,7المحتلة، اي حوالي 

م تش��كل المن��اطق المحتل��ة أب��داً عبئ��اً ض��ريبياً عل��ى الخزين��ة ا�س��رائيلية، ل��
. وبالعكس، يساھم السكان الفلسطينيون بكمية كبيرة م�ن ا�س�تھ"ك الع�ام ا�س�رائيلي

ميزاني��ة "وف��ي الس��ابق ك��ان قس��م م��ن ھ��ذا يع��اد إل��ى المن��اطق المحتل��ة، لتغطي��ة عج��ز 
وتتكون المساھمة من الضرائب ...وضعفقد تغير ال 1986أما عام " الحكم العسكري

المفروض����ة عل����ى الفلس����طينيين الع����املين رس����مياً ف����ي إس����رائيل،  320والحس����ومات
والضرائب غي�ر المباش�رة ك�التي تف�رض عل�ى البض�ائع الفلس�طينية المس�توردة عب�ر 
الموانىء ا�سرائيلية وضريبة القيمة المضافة على البضائع والخدمات التي يش�تريھا 

  .من إسرائيلالفلسطينيون 
كان��ت فت��رة ا�ح��ت"ل المدي��د مثاب��ة ح��افز للراس��مالية ا�س��رائيلية  ك��ي تبن��ي   

ع"قات سوق مستديمة مع المناطق المحتلة، وذلك ف�ي عملي�ة اعتم�اد متب�ادل ش�كلياً، 
  . Militarized Unequal Exchange 321لكنه تبادل &متكافىء مسلح 
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لص��عيد، وھ��ي & ش��ك ش��رائح م��ن ھن��اك ع��دة فئ��ات الت��ي نم��ت مص��الحھا عل��ى ھ��ذا ا
صحيح أن الراسمالية الصناعية التقليدي�ة ف�ي . مصلحتھا بقاء احت"ل الضفة والقطاع

إسرائيل ھي المستفيد اLول من ا�حت"ل، لكن إنتق�ال ش�رائح منھ�ا، لنق�ل الرأس�مالية 
المالي��ة الكبي��رة إل��ى الص��ناعات ا�لكتروني��ة والبتروكيماوي��ة وطبع��ا التس��ليحية ف��ي 

ف�ي " الجدي�د"لسبعينات وانخراطھ�ا الع�ولمي بحث�اً ع�ن ع�ش ف�ي ا�قتص�اد الع�ولمي ا
الثمانينات، دفعھا لترك أو إحال�ة ع"ق�ات الس�وق م�ع المن�اطق المحتل�ة إل�ى م�ا تبق�ى  
من البرجوازية التقليدية أو الوسيطة، علماً بأن المستھلك الفلسطيني & خيار لدي�ه إ& 

دد البرنامج أ�قتصادي الصھيوني با�نتقال الطبقي ف�ي إذن يتح. شراء ھذه المنتجات
لكن علين�ا التنب�ة إل�ى أن الوض�ع الطبق�ي & يق�رر . إسرائيل، تغير المواصع الطبقية،

وحده ھنا، بمعنى أن المصلحة ا�ستراتيجية والعام�ل ا�ي�ديولوجي وال�دور ال�وظيفي 
طق المحتل�ة بي�د ا�ح�ت"ل، للكيان في المنطقة تلعب  دورھا ومساھمتھا في بقاء المنا

  الخ...بغض النظر عن الدرجةـ أي ھل ھي انسحاب كامل، جزئي
داخ�ل  Class Differentiationيف�تح ھ�ذا الح�ديث عل�ى التف�ارق الطبق�ي   

إسرائيل نفسھا، فالشرائح الطبقية المستفيدة من احت"ل المناطق المحتلة  & سيما ھذه 
ات التقليدية، وكذلك العمال ووسطاء العمل ف�ي الفترة ھي الرأسمالية صاحبة الصناع

ل��ذا، & . ھ�ذه الص�ناعات، وھ�م أص�بحوا ف�ي الغال�ب ھ�ذه اLي�ام م�ن اليھ�ود الش�رقيين
وھ�ذا الموق�ف & . غرابة أن ھؤ&ء أكثر تشدداً ض�د ا�نس�حاب م�ن المن�اطق المحتل�ة

ف�ه ب�ذلك، يقوم أساساً على أرضية التمسك الديني وا�يديولوجي، حت�ى ل�و ج�رى تغلي
ل�ذا، يمي�ل ھ�ؤ&ء للتص�ويت لح�زب . بل على أرضية المصالح المادية لھ�ذه الش�رائح

الليكود بزعامة نتنياھو الذي ينادي بالتنصل من اتفاقات أوسلو وبالتشدد ضد الع�رب 
  : بشكل عام

أما ما نفتق�ده فھ�و السياس�ة ذات التص�ميم الت�ي  تتوق�ع م�ا : " ...كتب بنيامين نتنياھو 
" 322سياسة & تتأرجح بين انسحاب ومغامرة سياسية تض�ع راس�ھا بالرم�ل سيحدث ،

ھ��ذا عل��ى ال��رغم م��ن أن نتني��اھو ھ��و الداعي��ة الرئيس��ي للسياس��ة اللبرالي��ة الجدي��دة، . 
ات م�ن /ممثلة في الخصخصة، ورفع الدعم عن السلع اLساسية، وإرغ�ام المس�تفيدين

اس�مالية الكبي�رة المنخرط�ة ف�ي مكافآت البطالة على العم�ل، وھ�ذه سياس�ة لص�الح الر
والحقيق��ة، أن ھ��ذا يعي��د إل��ى . 323العولم��ة عل��ى حس��اب الطبق��ات العامل��ة والوس��يطة
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ال��ذاكرة م��ا ورد  ف��ي رس��الة إس��رائيلي  إل��ى جول��دا مئي��ر يطالبھ��ا فيھ��ا با�بق��اء عل��ى 
  )أنظر &حقاً (العمال العرب من المناطق المحتلة للشغل في اLشغال  السوداء 

أو البرجوازي�ة الوس�يطة /مالية ا�س�رائيلية مالك�ة الص�ناعات التقليدي�ة، وليست الراس
وح��دھا المس��تفيدة م��ن التس��ويق ف��ي المن��اطق المحتل��ة، فالمص��انع ا�س��رائيلية تش��غل 
عم��ا& إس��رائيليين لينتج��وا م��ا تحتاج��ه ھ��ذه المن��اطق، ھ��ذا ناھي��ك ع��ن الم��وظفين ف��ي 

وك��ذلك م��وظفي الج��يش والش��رطة  .ال��خ...ا�دارة المدني��ة وف��ي خ��دمات ا�س��تيراد
والمخابرات، فالعاملين من ھؤ&ء في المناطق المحتلة أو بع"ق�ة معھ�ا حص�لوا عل�ى 
وظائفھم بسبب ا�حت"ل، وعليه، فھم جزء من البرنامج ا�قتصادي ل�ح�ت"ل، عل�ى 

  .اLقل كمستفيدين، وھم غالباً ضد ا�نسحاب
كف��ي ا�ش��ارة إل��ى أن  اس��رائيل ول��يس ھن��ا مج��ال التفص��يل ف��ي ھ��ذا اLم��ر، في  

تح��وز عل��ى أرب��اح ھائل��ة م��ن ف��وارق اLج��ور ب��ين عم��ال المن��اطق المحتل��ة والعم��ال 
ا�سرائيليين، واستخدام عشرات اw&ف كعمال بالتھريب، اي بدون اي�ة حق�وق، ھ�ذا 

أي ك�التي ُتقتط�ع م�ن أج�ور % 20ناھيك عن المقتطعات من أجورھم للت�أمين وھ�ي 
نفس��ھم وھ��ي كت��أمين وطن��ي & يق��دم إ& للعم��ال ا�س��رائيليين وم��ن العم��ال اليھ��ود أ

ضمنھم الذين في المستوطنات، وأخيراً & آخراً القيمة الزائدة التي تحص�لھا إس�رائيل 
إن المس�تفيد اLساس�ي م�ن ھ�ذا . ال�خ...جراء التشغيل عل�ى اس�اس اس�تغ"ل راس�مالي

وم�ن ھن�ا وج�وب التفري�ق ب�ين  ا�ستغ"ل الناتج ع�ن ا�ح�ت"ل  ھ�ي الدول�ة بأس�رھا،
مص��الح طبق��ات وش��رائح طبقي��ة ك��ل عل��ى ح��دة، وب��ين م��ا تس��تفيده خزين��ة الدول��ة 

  . ا�ستعمارية ا�ستيطانية نفسھا
ولكن، إذا كان عمال المناطق المحتلة مربحين �سرائيل إلى ھذا الحد، فلم�اذا   

ا�س�رائيلية تج�اه  تتخلص إسرائيل منھم؟ يردنا ھذا الس�ؤال إل�ى السياس�ة ا�قتص�ادية
المناطق المحتلة ببعديھا ا�قتصادي وا�يديولوجي من جھة والبعد الع�المي م�ن جھ�ة 

  . ثانية
بأن إسرائيل بصدد 324لقد جادلنا في ھذا الشأن منذ بدايات ا�نتفاضة اLولى،   

التخلص التدريجي من عمال المناطق المحتلة، وذل�ك ج�زءاً م�ن الح�رب ا�قتص�ادية 
نيين،وھذا ھ��و الس��بب اLس��اس، ولك��ن إل��ى جانب��ه بس��بب الص��دمة الت��ي ض��د الفلس��طي

أح���دثتھا مقاطع���ة العم���ال الفلس���طينيين للعم���ل داخ���ل إس���رائيل ف���ي الفت���رة اLول���ى 
رغم التقليل من تأثير مقاطعة العمال الفلسطينيين للعم�ل داخ�ل إس�رائيل و. ل�نتفاضة

تفاض�ة ق�ال ان نس�بة العم�ال ، فإن موشيه كتساف وزير العمل ا�س�رائيلي خ�"ل ا&ن
  .بالمئة 42المقاطعين وصلت إلى 

  
وق��د جائ��ت تط��ورات النظ��ام الع��المي، حقب��ة العولم��ة تحدي��داً لتق��وي الن��زوع   

ا�سرائيلي للتخلص من العمال الفلسطينيين والبحث عن عمالة مؤھلة وممھنة علمي�اً 
ي�ث ت�وفرت لھ�ا عمال�ة وتقنياً كي ت"ئم متطلب�ات الص�ناعات المتقدم�ة تكنولوجي�اً   ح

ماھرة وغير مكلفة أمنياً بما ھ�ي & تنتم�ي إل�ى قومي�ة ھ�ي ط�رف ف�ي الص�راع، م�ن 
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بعبارة أخرى، وبمع�زل ع�ن .  325أوروبا الشرقية وحتى من بلدان جنوب شرق آسيا
ا�ي��ديولوجي الص��ھيوني، ف��إن العمال��ة الفلس��طينية ل��م تنتق��ل علمي��اً /العام��ل السياس��ي

دم���ة الس���يد الراس���مالي الص���ھيوني ال���ذي انتق���ل ب���دوره م���ن ومھني���اً بم���ا يؤھلھ���ا لخ
الص��ناعات التقليدي��ة إل��ى الص��ناعات المتقدم��ة تكنولوجي��اً والت��ي اص��بح س��وقھا ھ��و 

  .السوق العالمي
  

ف��ي فت��رة التس��عينات تطلب��ت إس��رائيل عم��ا& مھ��رة م��ن الخ��ارج، وخاص��ة عن��دما "...
لت نس�بة العم�ال اLجان�ب لق�د وص�...تحولت أكثر م�ن ا�نت�اج العس�كري إل�ى الم�دني

  . 326%"10فيھا من البلدان الفقيرة 
ھن��اك عوام��ل أخ��رى دفع��ت إس��رائيل &س��تج"ب عمال��ة أجنبي��ة، منھ��ا تفك��ك   

  ا�تحاد السوفييتي وتوفر عمالة ماھرة كانت جاھزة ل�ستيطان في إسرائيل
  
ش�خص مع�دل  711,000ھاجر من ا�تحاد السوفييتي السابق  1997-1990من "

... اطب�اء 12,200يعرفون أنفسھم كمھندسين،  57,400سنة منھم  14,5ھم دراست
  ".  327ترافق تدفق ھؤ&ء المھاجرين مع تدفق راس المال اLجنبي إلى إسرائيل

وھناك كما أشرنا، انتقال الصناعة ا�سرائيلية إلى التكنولوجيا المتقدمة، وتدفق راس 
  . أعقاب التسوية المال اLجنبي وخاصة المباشر إلى إسرائيل في

  
، حص��ل 1990لك��ن بع��د ...1990ك��ان ا�س��تثمار اLجنب��ي المباش��ر ھامش��ياً قب��ل "

تط���ور س���ريع ف���ي قط���اع التكنولوجي���ا المتقدم���ة، إل���ى جان���ب افتت���اح قط���اع المالي���ة 
وا�تص��ا&ت  ال��ذي ك��ان العام��ل الك��امن وراء ج��ذب كمي��ات كبي��رة م��ن رأس الم��ال 

، ت�دفق اس�تثمار اجنب�ي ليص�ل 2000فف�ي ع�ام . اLجنبي المباشر وا�سھم والسندات
ووصل ا�س�تثمار . من ا�نتاج اLھلي ا�جمالي% 9بليون دو&ر، ما يوازي  9إلى 

م�ن % 46,4من مجم�ل ال�دفوقات  اLجنبي�ة و %   53,2في اLسھم والسندات إلى 
مجم��ل رؤوس اLم��وال المتجھ��ة للخ��ارج، ووص��ل راس الم��ال اLجنب��ي المباش��ر ف��ي 

لق�د وص�ل الحج�م التراكم�ي لموج�ودات ... بلي�ون دو&ر 4.4لع�ام رقم�ا قياس�ياً ذلك ا
 21بلي�ون دو&ر، الت��ي منھ��ا  117إل��ى  2000راس الم�ال اLجنب��ي م��ع نھاي�ة ع��ام 

  " 328بليون دو&ر ھي راسمال أجنبي مباشر
  

ا�قتصادية في ا�قتص�اد ا�س�رائيلي و& س�يما " ا�ص"حات"ھذا إضافة إلى   
الدولة في ا�قتص�اد وبش�كل خ�اص الخصخص�ة وھ�ي السياس�ة الت�ي ق�د  تقليص دور

يخيل أن ناقلتھا ھي حركة اليمين في إسرائيل، ولك�ن حقيق�ة اLم�ر تش�ي ب�أن اليس�ار 
لك�ن أھمي�ة ھ�ذا اLم�ر كامن�ة ف�ي انتق�ال أو تغيي�ر أو .  الصھيوني ھو الذي ب�ادر بھ�ا

ال الم��الي ق��د تعولم��ت فأخل��ت بمعن��ى أن ش��ريحة م��ن راس الم��. تب��ادل المواق��ع طبقي��اً 
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وبن�اء علي�ه، . مواقعھا في الصناعات الك"سيكية لش�ريحة أخ�رى أو غط�ت المج�الين
جرى ا�نتق�ال أو تب�ادل اLدوار السياس�ية، اي اص�بحت الراس�مالية التقليدي�ة الجدي�دة 
ھي المتمسكة أكثر با�حت"ل وإن كانت المعولم�ة ق�د غي�رت نم�ط أو طبيع�ة تمس�كھا 

  . به
  
واص��ل رئ��يس ال��وزراء ا�س��رائيلي  الس��ابق، ش��معون بي��رس، ف��ي ظ��ل الحكوم��ة  "

ا�ئت"فية الحالية عملية الخصخصة بموافق�ة اللجن�ة الحكومي�ة للوص�ول إل�ى اص�"ح 
ك�ان لھ�ذه الص�دمة دورھ�ا ف�ي . اسواق رأس المال ا�سرائيلية، وتقل�يص دور الدول�ة
ُيبط�ىء عملي�ة نم�و ال�دين الع�ام  توفير فرصة للقطاع الخاص كي يجند تموي"  ولكي

  " 329الداخلي في إسرائيل
وفي حين أوقفت إلى درجة كبيرة تشغيل عمال المن�اطق المحتل�ة ل�ديھا، رغ�م   

اLم�ن، فق�د احتفظ�ت " ص�ناعة"مناقضة ذلك &تف�اق ب�اريس ا�قتص�ادي متذرع�ة ب 
المحتل�ة، ببرنامجھا في استح"ب المناطق المحتلة وذلك عبر إبقاء واردات المن�اطق 

اي إس��تھ"ك ھ��ذه المن��اطق، م��ن منتج��ات إس��رائيلية أو منتج��ات ت��اتي عب��ر إس��رائيل 
ق��د & تك��ون ھ��ذه النق��اط الھام��ة أج��زاء معلن��ة لبرن��امج . وتتقاض��ى عليھم��ا ض��رائب

  . اقتصادي صھيوني، ولكنھا أجزاء عملية لبرامج قيد التطبيق
  

ال��ة الفلس��طينية،  & تج��در ا�ش��ارة إل��ى أن توق��ف اس��رائيل ع��ن اس��تخدام العم
يرت�د إل�ى العام�ل السياس��ي وح�ده، ومحاص�رة الفلس�طينيين �رغ��ام أكب�ر ع�دد ممك��ن 
عل��ى الھج��رة، ب��ل إن دخ��ول إس��رائيل عص��ر التكنولوجي��ا المتقدم��ة، والقط��اع الم��الي 
وا�تصا&تي، افقد العمالة الفلسطينية ميزتھا النسبية حيث لم يجاري ھؤ&ء متطلبات 

  .330لمتقدم بوتائر عاليةھذا ا�قتصاد ا
  

وحيث كان العمال الذين يعملون داخل إسرائيل  ينفقون مداخيلھم عل�ى ش�راء   
السلع ا�سرائيلية، اصبح ھؤ&ء وكافة الموظفين الفلس�طينيين ف�ي الس�لطة ومنظم�ات 

الخ ، اي متلقي المساعدات اLجنبية ينفقون ما يأتيھم على ش�راء منتج�ات ...اLنجزة 
بعب���ارة أخ���رى ظ����ل ا�س���تح"ب قائم���اً، أو أن م���آل، حت����ى . ئيليةوخ���دمات إس���را

  .المساعدات، ھو إلى قنوات المال ا�سرائيلي 
  

  تخارج طبقي للفلسطينيين 
ع��ود عل��ى ب��دء، ص��حيح أن البرن��امج الص��ھيوني تج��اه المن��اطق المحتل��ة ھ��و   

ق��ة لك��ن تنفي��ذ ھ��ذا البرن��امج، ل��م يك��ن ممكن��اً بطري. الحص��ول عل��ى أرض ب��" س��كانھا
ل�ذا، ك�ان & ب�د م�ن وض�ع وتنفي�ذ . 1948الطرد الش�امل والمباش�ر كم�ا حص�ل ع�ام 
م�ن ب�ين ھ�ذه الس�يناريوھات، سياس�ة رب�ط . أكثر من سيناريو في سياق ھذا الص�راع

وإلح��اق التركي��ب ا�جتم��اعي الطبق��ي الفلس��طيني باقتص��اد ا�ح��ت"ل وھ��و المش��روع 
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يحق��ق ف��ي الح��د اLدن��ى تبعي��ة  ، وھ��و مش��روع1967ال��ذي ب��دأ مبك��راً من��ذ اح��ت"ل 
اجتماعي���ة اقتص���ادية بنيوي���ة باقتص���اد ا�ح���ت"ل، ويح���ول، ب���رأي واض���عيه، دون 

لكن�ه ل�يس ب�الطبع ب�دي"ً ع�ن المش�روع النھ�ائي وھ�و الط�رد . ا�نخراط ف�ي المقاوم�ة
كم��ا ان��ه & يقص��د ب��أي ح��ال دمج��اً اجتماعي��اً طبقي��اً للفلس��طينيين الع��رب م��ع . الش��امل

بمكاس�ب وأرب��اح وذل��ك " التض��حية"ل�و تطل��ب ذل��ك، أي ع�دم ال��دمج،  اليھ�ود، وحت��ى
النقي�ة م�ن جھ�ة، وLن الھ�دف اLس�اس ل�ح�ت"ل ھ�و " اليھودي�ة"للحفاظ على الدول�ة 

  .331إخ"ء اLرض من أھلھا
بع��د بض��عة اش��ھر م��ن اح��ت"ل الض��فة والقط��اع، وص��دور اLوام��ر العس��كرية   

جي تدفق تجار الض�فة والقط�اع عل�ى تعبئ�ة بتقطيع الروابط التجارية مع العالم الخار
وھو اLم�ر . مخازنھم الفارغة من المصدر الوحيد المتوفر، اي المنتجات ا�سرائيلية

  !ولكن...الذي كان يجب أن تجابھه الحركة الوطنية حينھا بالمقاطعة
وترت����ب عل����ى ھ����ذا اض����طرار المس����تھلك لش����راء المنتج����ات ا�س����رائيلية،   

د الخ��ام م��ن إس��رائيل، و&حق��اً اض��طر العم��ال للعم��ل ف��ي والص��ناعية لش��راء الم��وا
. 332وبھذا تحقق ا�لحاق ا�جتماعي الطبقي باقتص�اد ا�ح�ت"ل. المنشآت ا�سرائيلية

مقاوم��ة "وربم��ا يفس��ر ھ��ذا ك��ون المقاوم��ة ق��د بقي��ت حت��ى اش��تعال ا�نتفاض��ة اLول��ى 
  . مقاومة بالجماھير"وليست " بالنخبة
تج��ات ا�ح��ت"ل، وسماس��رة العم��ل ھم��ا أكث��ر ق��د تك��ون ش��ريحتي مس��وقي من  

الش��رائح ا�جتماعي��ة اس��تفادة م��ن الع"ق��ة ب��ا�حت"ل، اLكث��ر تخارج��اً، وابتع��اداً ع��ن 
، وھم�ا اLكث�ر تض�رراً م�ن ا�نتفاض�ة و& حق�اُ  333المبنى �جتماعي المحلي للتراكم

  .من قرار السلطات ا�سرائيلية التخلص من العمالة الفلسطينية
د اص�يبت ھ�ذه الفئ�ة بقل�ق اقتص�ادي، فھ�ي ليس�ت مس�تعدة للمخ�اطرة باس�تيراد لق"... 

منتج��ات اس��رائيلية جدي��دة، وإن حص��ل فبكمي��ات أق��ل، ھ��ذا م��ا يش��كو من��ه المنتج��ون 
كم��ا ان الفئ��ة الفلس��طينية وج��دت نفس��ھا ف��ي م��أزق ع��دم الق��درة عل��ى ... ا�س��رائيليون

نھ�ا م�ن التحص�يل بع�د البي�ع ورد الدفع النقدي نظرا لخوف ا�سرائيليين من عدم تمك
  "334النقود، & سيما انھا اعطت كثيرا من الشيكات ب" رصيد

ولك��ن اتف��اق أوس��لو واتف��اق ب��اريس ا�قتص��ادي، أع��ادا إل��ى ش��ريحة وك��"ء   
الش��ركات ا�س��رائيلية فرص��تھم & س��يما بع��د أن أوقف��ت الس��لطة الفلس��طينية نش��اط 

أما بالمقاب�ل، فق�د . بأن حقبة الس"م قد حلتمقاطعة البضائع ا�سرائيلية مبررة ذلك، 
مارست إسرائيل خروقات لمعظم بنود ھذه ا�تفاقات بحجج أمني�ة، وھ�و اLم�ر ال�ذي 
ما زال قائماً وھو يش�كل ج�زءاً رئيس�ياً، وإن ل�يس مكتوب�اً، م�ن البرن�امج ا�قتص�ادي 

  ).تابع &حقاً (ا�سرائيلي للمناطق المحتلة 
  

ات ا�سرائيلية ھناك عملي�ة التعاق�د م�ن الب�اطن الت�ي إلى جانب تسويق المنتج
. تشكل استثماراً إسرائيلياً ھائ"ً،ولكنه قلما ت�م تس�جيله، ف�ي اقتص�اد المن�اطق المحتل�ة
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والمھ�م أن ھ��ذا النش��اط ق��د ول��د ش�ريحة اجتماعي��ة فلس��طينية متخارج��ة، وھ��ذا النش��اط 
  . Joint venturesنفسه ھو درجة أدنى من الشركات المختلطة 

بدأ التعاقد م�ن الب�اطن ب�ين المتعاق�دين ا�س�رائيليين والش�ركات ف�ي غ�زة من�ذ 
عام��ل مقارن��ة م��ع  7000فف��ي تل��ك الس��نة اش��تملت الص��ناعة عل��ى . 1968الع��ام 

وقد عمل معظم ھؤ&ء في صناعة الس�جاد للتص�دير إل�ى . 1967عام"ً قبل  1782
ورش�ات اLحذي�ة والخياط�ة إسرائيل والضفة وما وراء البح�ار، وھ�ي ع"ق�ة  ب�دأت ب

  335واLثاث 
  

  )10(لوحة رقم 
  نسبة الزيادة المئوية    الوف الليرات ا�سرائيلية    السنة

1968      810        -  
1969      1385        71  
1970      3800        174  
1971      6100        61  
  110في ا�لحاق ص  76ص  1971المناطق المدارة، : المصدر

  
ف��ي البني��ة ا�نتاجي��ة وراس " تش��ريك"ي إن ص��ناعات التعاق��د م��ن الب��اطن ھ��  

ول�ذا، فھ�ي ت�داخل بني�وي & . المال والماكين�ات، وحت�ى مك�ان البن�اء والس�وق ب�الطبع
وق�د & يك�ون . ينتھي بسھولة مثل تشغيل عم�ال م�ن المن�اطق المحتل�ة داخ�ل إس�رائيل

 مستغرباً أن يكون المشاركون في ھذه المشاريع ومسوقي المنتج�ات م�ن الفئ�ات الت�ي
  .& تفضل فك ا�رتباط مع ا�قتصاد ا�سرائيلي، ومن ھنا تخارجھا المؤكد

  
ص��ادقت : "  7ص  1126، ع��دد 1972ايل��ول  4ورد ف��ي مجل��ة المرص��اد 

لجنة الم�دراء الع�امين عل�ى افتت�اح كس�ارة ف�ي منطق�ة رام _ وذل�ك بن�اء عل�ى طل�ب 
لكرم س��يقام مس��لخ وف��ي ط��و. لdعم��ال الترابي��ة والبن��اء والط��رق -&ن ب��ار-ش��ركة  

ليس ھذا فحسب، بل إن السلطات المحتل�ة تنتق�د بش�دة . لdرانب تقيمه شركة ربيطكو
تل��ك الھيئ��ات المكلف��ة باس��تثمار اLم��وال ف��ي المن��اطق المحتل��ة خصوص��اً وأن ھ��ذه 

وق�د ...السلطات تتكفل بدفع العجز المالي الذي قد يصيب ھذه الھيئ�ات أو المؤسس�ات
ان م�ن ب�ين ال�ذين وجھ�وا اش�د ا�نتق�ادات إل�ى اLعم�ال القليل�ة علم ان وزير الدفاع ك�

الت��ي نف��ذھا ف��ي  المج��ال ا�قتص��ادي والت��ي قص��د بھ��ا زي��ادة وتوس��يع دم��ج المن��اطق 
  " اقتصاديا با�قتصاد ا�سرائيلي 

:   7ص 1972ك��انون ث��اني  4ي��وم   1142كم��ا ورد ف��ي المرص��اد الع��دد 
الو&ي�ات المتح�دة ب�إجراء اتص�ا&ت تمھيدي�ة  تقوم جماعة من اLثرياء المتدينين ف�ي"

ملي�ون دو&ر كھب�ة &س�تثمارھا ف�ي المن�اطق ع�ن طري�ق  �20يضاح إمكاني�ة تق�ديم 
  .عربية فيھا وخاصة في قطاع غزة-إقامة مشاريع يھودية
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وھذا يفتح بالطبع على الم�ؤثر ال�دولي ف�ي البرن�امج الص�ھيوني تج�اه اقتص�اد 
  ).اً أنظر &حق(المناطق المحتلة 

  
  

  ع$قة استعمار استيطاني أم إعتماداً متباد�ً 
تفيد قراءة الموقف الصھيوني من الفلس�طينيين المتبق�ين ف�ي المن�اطق المحتل�ة   
، أن سياس�ة ا�ح�ت"ل الص�ھيوني تج�اه ھ�ذين الج�زئين م�ن الش�عب 1967و  1948

 الفلس���طيني قائم���ة عل���ى تفكي���ك أو ت���دمير التماس���ك الجغراف���ي والطبق���ي والق���ومي
وا�جتماعي كي يرحل ھؤ&ء، أو يتحول من يتبقى منھم إلى مجرد ت�راكم ھ"م�ي & 

ھ��ذه السياس��ة الت��ي تمث��ل النق��يض لبل��ورة . راب��ط و&قض��ية سياس��ية وطني��ة قومي��ة ل��ه
. وم���ن ھن���ا الص���راع المتواص���ل ب���ين المش���روعين. الشخص���ية الوطني���ة الفلس���طينية

دي الص�ھيوني للمن�اطق المحتل�ة وضمن ھذا الصراع يمك�ن ق�راءة البرن�امج ا�قتص�ا
  . بأنه برنامج مخصص لتحقيق الھدف الصھيوني

تختل��ف النت��ائج ب��اخت"ف التط��ورات واLح��داث، وبالت��الي يختل��ف البرن��امج   
ا�قتصادي للنظام الصھيوني إذا كانت الع"قة مجرد اعتماد متب�ادل عن�ه ح�ين تك�ون  

  . ع"قة صراع
  يقول نيتسان وبخلر

ق��د غي��رت ب��بطء   أولوي��ة المبن��ى المؤسس��ي ل�قتص��اد " الكامن��ة"نظ��يم إن إع��ادة الت" 
 differentialا�سرائيلي، ممھدة الطريق لنظام جدي�د مفت�وح م�ن الت�راكم التف�ارقي

accumulation  ا�زدھ�ار الفلس�طيني"وفي أعق�اب انھي�ار . والكساد المتواصل "
ئيلي & يمكنه النم�و ذاتي�اً ، اصبح واضحاً أكثر فأكثر أن ا�قتصاد ا�سرا1973عام 
  " 336فقط

لك��ن ھ��ذا & يعن��ي بالض��رورة أن ھن��اك تبعي��ة إس��رائيلية ل�قتص��اد الفلس��طيني   
بنفس مستوى تبعية اLخي�ر ل�قتص�اد ا�س�رائيلي، ب�ل إن وج�ود ع"ق�ة ب�ين المرك�ز 
والمحيط الخاضع & بد أن تحت�وي عل�ى درج�ة م�ا م�ن اعتم�اد قطاع�ات ف�ي المرك�ز 

  .التابععلى المحيط 
  : لذا
بالمئة م�ن واردات ھ�ذه المن�اطق م�ن الس�لع ا�س�رائيلية،  90ليس غريباً أن تكون " 

وليس غريب�اً ايض�اً أن تتك�ون ف�ي إس�رائيل ارس�تقراطية عمالي�ة تترف�ع ع�ن اLعم�ال 
  " 337السوداء تاركة ذلك للعمال العرب

  :لقد ادعى كل من بن ھـ شاھار و أ ليرنر
ص��ادين ھ��ي ع"ق��ة تكام��ل تق��وم عل��ى ح��راك العم��ل والنظ��ام إن الع"ق��ة ب��ين ا�قت" 

ان تطبيق نفس الرس�وم الجمركي�ة ھ�و . المالي الموحد ونقل راس المال والتكنولوجيا
  ".338شاھد آخر على وجود سوق مشتركة في ا�قتصادين
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فكلم��ة س��وق مش��تركة فيھ��ا درج��ة ھائل��ة م��ن . ھ�ذا الح��ديث كولوني��الي بامتي��از  
ھ�ذا . الت�ابع لzخ�رتبعت بتوضيح طبيعة ھذه الس�وق، وم�ن الط�رف التزييف إ& إذا أُ 

ناھيك عن عدم وجود حراك حر للعمل، فالعمالة ا�س�رائيلية & تج�د م�ا تتح�رك إلي�ه 
في المناطق المحتلة، بل ھي تتح�رك عل�ى ش�كل جن�ود ودباب�ات وقاذف�ات ص�واريخ، 

& ! العنص�ري للس�وق أما العمالة الفلسطينية، فھي ف�ي قطاع�ات مح�ددة تؤك�د الط�ابع
يمك��ن لب��احثين م��ن وزن م��ن اقتطفناھم��ا أن يعج��زا ع��ن رؤي��ة ھ��ذه الحق��ائق، ولك��ن 
التزيي�ف ال�ذي رأين�ا ھ�و موق�ف سياس��ي محف�وز بنظ�رة انثروبولوجي�ة لش�عب يرون��ه 

  .متخلفاً 
بدوره، فإن سيمحا باھيري الذي رك�ز عل�ى المس�توى ا�قتص�ادي ق�د وص�ف 

أما ميرون بنفنستي، فاستخدم . 339"قتصاد ثنائي القوميةإ: " ع"قة ا�قتصادين بأنھا 
  :ب"غته في وصف الع"قة قائ"ً 

وقل��ت فيھ��ا، ان النم��وذج ال��ذي خل��ق م��ن قب��ل السياس��ات  1979نش��رت مقال��ة ع��ام " 
ا�س���رائيلية وك���ل الت���داخ"ت ا�جتماعي���ة وا�قتص���ادية والسياس���ية ب���ين الجم���اعتين 

 1967عمليات التي أُرسي اساس�ھا للعم�ل من�ذ فال... تفترض طبيعة اقرب إلى الدوام
قوي��ة عل��ى م��ا يب��دو لدرج��ة أنھ��ا مكن��ت التكام��ل م��ن تج��اوز نقط��ة الع��ودة، وف��ي ع��ام 

، فبع�د ح��رب لبن��ان، غ��امرت با&س��تنتاج ان الس�اعة ق��د دق��ت معلن��ة منتص��ف 1983
م�اً قد تبدو العملية ممكنة الرج�وع نظري�اً، ولك�ن تقيي...الليل وأن حقبة جديدة قد بدأت

واقعي��اً للق��وى الفاعل��ة لص��الح الض��م ض��د الت��ي تقاوم��ه تق��ود إل��ى ا�س��تنتاج ان��ه عل��ى 
المدى المرئي فإن فلسطين بكاملھا س�وف تحك�م م�ن قب�ل حكوم�ة إس�رائيلية، ذل�ك أن 

ا�سرائيلي قد اصبح بن�اء عل�ى ذل�ك ص�راعاً إثني�اً وأن إس�رائيل -الصراع الفلسطيني
  340 اwن مجتمعاً ثنائياً 

ينا مج��ال ال��رد عل��ى ك��ل ھ��ذه الم��زاعم فق��د كان��ت ا�نتفاض��ة أبل��غ رد ل��يس ل��د  
علي��ه، ولك��ن يكف��ي الق��ول، إن إس��رائيل ت��رفض أن تك��ون مجتمع��اً ثن��ائي القومي��ة، 

اللھم إ& إذا قب�ل م�ن يتبق�ى ف�ي فلس�طين بع�د . فأكثريتھا الساحقة مع دولة يھودية نقية
  : مختلف محاو&ت الطرد بالوصف الفظ التالي

لشعب الفلسطيني غير ناضج بشكل كاف للنضال م�ن أج�ل ھ�دف سياس�ي، وإن أن ا"
الفلسطينيين ليسوا إ& مجموعة مبعثرة  م�ن الن�اس يمك�ن كس�ب ص�متھا ب�أن يع�رض 
عليھا حداً أدنى من تحسين مستوى المعيشة، وھذا ما يقر به إسرائيليون مثل، جوي�ل 

ان وزير حربية إس�رائيل وھذا ينسجم مع استغراب اسحق رابين حين ك. 341.بنرمان
حينما اشتعلت ا�نتفاضة اLولى، حيث ابدى استغرابه &نتفاضة الفلسطينيين رغم أن 

  "!توفر لھم اماكن عمل"إسرائيل 
  ، لذا، . لكن المصالح ا�قتصادية تنحاز دوماً للحيز الذي يوفر الربح اLعلى  

تس�تخدم عمال�ة كثيف�ة إل�ى  مع توقيع اتفاقات اوسلو، انتقل عدد من الشركات التي"...
التي غالبية س�كانھا " بلدات التطوير"مصر واLردن وبلدان أخرى، حارمة عدداً من 

وبحل�ول ع�ام . من الطبقة العاملة من اليھود الش�رقيين م�ن مص�در تش�غيلھم اLساس�ي
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بالمئ��ة م�ن إنتاجھ��ا خ��ارج  50، عل�ى س��بيل المث�ال، نقل��ت ش�ركة لتم��انز دلت�ا 1998
  ". ا342ت تلك السنة ھي اLكثر ربحاً في تاريخهإسرائيل، وكان

والعولم��ة ھم��ا ع��دوين " الس��"م"وھك��ذا، ي��رى كت��اب إس��رائيليون آخ��رين أن   
للطبقة العاملة في إسرائيل، اي اLمر الذي أعاد شرائح من ھذه الطبقة إلى الدرجات 

س�طينية، الدنيا من السلZم ا�جتماعي بعد أن حققت امتي�ازات عل�ى حس�اب العمال�ة الفل
  :لذا يقول يوري رام

ففي حين ان الطبقتين العلي�ا والوس�طى منج�ذبتين بافتت�ان بالعملي�ة الس�لمية ومنط�ق " 
،  فإن الطبقات الدنيا قد تدھور وضعھا كضحايا للعولمة وك�ان " ماك وورلد"عولمة 

ردZ فعلھ���ا اعتب���ار العملي���ة الس���لمية ع���دوھا ا�جتم���اعي، وا�نتم���اء إل���ى التوجھ���ات 
  " 343، والقومية المتطرفة، والسلفية الجھادية" محلويةال"

يتض��من ھ��ذا أم��راً ب��الغ الحساس��ية وھ��و أن��ه ف��ي ح��ين تمي��ل الراس��مالية إل��ى   
المفاوض��ات الس��لمية م��ع الفلس��طينيين ممثل��ة ف��ي الدول��ة، ف��إن القط��اع اLوس��ع م��ن 

وھ�و م�ا رآه ي�وآف بيلي�د مثاب�ة موق�ف اض�عف . المجتمع كان ميل�ه ض�د المفاوض�ات
وضع إيھود باراك في مفاوضات كامب ديفيد مع عرفات، وھو المناخ ال�ذي اقتنص�ه 

  . 344شارون فدخل اLقصى ليستفز الفلسطينيين ل�نتفاضة الثانية
ما يھمنا في ھذا السياق ھو أن اLكثرية ا�نتخابية ھي التي تحدد ف�ي التحلي�ل   

ي أكثري�ة ض�د أي�ة مرون�ة اLخير سياسة الدولة ا�قتصادية في المناطق المحتلة، وھ�
ف�ي الش��ارع ) 2007أواخ��ر (للفلس�طينيين كم�ا تش��ير اس�تط"عات ال��رأي ھ�ذه اLي�ام 

ا�سرائيلي، وھو م�ا يفس�ر ص�عود التنقيحي�ة والمحافظي�ة الجدي�دتين بزعام�ة بني�امين 
  .نتنياھو

لقد حققت إسرائيل من تشغيل عمال المناطق المحتلة لديھا حت�ى اتف�اق اوس�لو 
فقد أدى ھذا التشغيل إلى . ب إقتصادي ھائلة ضد إقتصاد الضفة والقطاععملية تخري

محم��ود عب��د الفض��يل  ف��ي وص��ف ھج��رة العمال��ة . مص��طلح اس��تخدمه د(تجري��ف 
ق�وة العم�ل م�ن الزراع�ة مم�ا أدى إل�ى إھم�ال اLرض، وم�ع )  المصرية إل�ى الخل�يج

ف�ي النض�ال وھ�ذه تش�كل كع�ب أخي�ل . مرور الزمن إلى العجز ع�ن إع�ادة إص�"حھا
وھو ما حقق رغبة موشيه ديان في . الوطني الفلسطيني، اي الصراع على الجغرافيا

وجوب تشغيل العمالة الفلس�طينية ك�ي & تحص�ل بطال�ة ھائل�ة ت�دفع الفلس�طينيين إل�ى 
أما الي�وم، وق�د وص�لت البطال�ة تق�ديرات عالي�ة ب�رأي مختل�ف . تطوير بنيتھم التحتية

  !!ه استحالة العودة &ستغ"ل اLرض المھملةالتقديرات، متزامنة مع شب
  

ولم يتم تشغيل العمالة الفلسطينية في أعمال ذات مس�توى متق�دم، ب�ل ترك�زت 
أن اLعم���ال ال���دنيا ق���د ج���رى "كتب���ت جي���روزالم بوس���ت ، . ف���ي اLعم���ال الس���وداء

ولكن ھذا & يعني أن العمال الفلس�طينيين ل�و تمھن�واً بش�كل أفض�ل ف�إن . 345"تعريبھا
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سرائيليين سيش�غلونھم بالض�رورة طالم�ا أن الط�رد عل�ى اLجن�دة، رغ�م ان الط�رد ا�
  .الشامل لم ُيقرر بعد

  
يبلغ عدد مستخدمي الصناعات العس�كرية ف�ي " وكتبت إسرائيل إيكونوميست 

ل�يس ف�ي ). 1987ع�دد ايل�ول ("ألفاً & نجد بي�نھم ع�ام"ً عربي�اً واح�داً  60إسرائيل  
ة ھ��ي اعتم��اداً متب��اد&ً، ب��ل ھ��ي ع"ق��ة اس��تعمارية إح"لي��ة ھ��ذا م��ا ي��وحي ب��أن الع"ق��

  . بامتياز
  
  

  ھل آليات تشويه التركيب البنيوي للمناطق المحتلة 
  جزء من برنامج إسرائيلي؟

  346آليات التداخل والتخارج مع المبنى اLجتماعي للتراكم
  

كم���ا & توج���د ص���ياغة معلن���ة لبرن���امج اقتص���ادي إس���رائيلي تج���اه المن���اطق 
حتلة، & توجد بالطبع آليات معلنة لتشويه التشكيلة ا�جتماعية ا�قتصادية ومن ث�م الم

ف�ي  The Social Structure of Accumulationالمبنى ا�جتماعي للت�راكم 
  :ولكن ھناك سياسات ممارسة على اLرض. ھذه المناطق

  :وھذه مرحلتين
ب�ط الس�وق ، حي�ث ج�رى ر1973-1968وذلك في الفت�رة م�ا ب�ين : ا�لحاق -1

بالس���وق ا�س����رائيلي س���واء ب����اLوامر العس���كرية أو باض����طرار المس����تھلك 
وارتب�اط المس�تھلك يعن�ي . &ستھ"ك السلع الوحيدة المتوفرة وھي ا�سرائيلية

ارتباط الطبقات ا�جتماعية كل طبقاً لمتطلباته، استھ"ك غذائي، شراء م�واد 
: فھا مي��رون بنفنس��تيوھ��ي الفت��رة الت��ي وص��. ال��خ...خ��ام، اس��تيراد تص��دير

 .إزدھار وضع أفراد وتدھور أوضاع اLكثرية"
  
  التفكيك والتدمير -2

وھي فترة جن�ي إس�رائيل لعملي�ة ال�ربط والتبعي�ة، بع�د ان أخرج�ت أع�دادا كبي�رة م�ن 
الف"حين الذين ل�م يع�ودوا (المنتجين من السوق وحولتھم إما إلى عمال في اقتصادھا 

، فتشغيل العمال وفائض الف"ح�ين ) ص"ح اLراضي& راغبين و& قادرين على است
في مشاريع اسرائيلية ھو تجريف وتخريب اLرض وليس تح�وي" للعم�ال إل�ى طبق�ة 

وك��ذلك الص��ناعيين ال��ذين اعتم��دوا عل��ى . عامل��ة ف��ي بل��د تح��ول إل��ى تط��ور راس��مالي
طن، إسرائيل في توفير المواد الخام وكيف�وا مش�اغلھم لتك�ون مج�رد تعاق�دات م�ن الب�ا

والمستھلك بشكل عام الذي تمكن�ت من�ه النزع�ة ا�س�تھ"كية، رغ�م خض�وعه لق�انون 
  .السوق والسعر ا�سرائيليين
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لك��ن بع��ض المص��ادر ا�س��رائيلية تش��ير إل��ى وج��ود خط��ة تدميري��ة &قتص��اد   
المناطق المحتلة أي كما اشرنا سابقاً بأن الھدف ھو تفكيك المبنى الجغرافي والطبقي 

  :خ للفلسطينيينال...والقومي
  
ع��دم إعط��اء فرص��ة للمس��تثمر العرب��ي بإقام��ة ص��ناعة محلي��ة لك��ي & تتط��ور قاع��دة "

وھ�ذا تأكي�د عل�ى م�ا رم�ى إلي�ه موش�يه دي�ان مبك�راً، فھ�و محاول�ة . 347انتاجية محلية
اعتص��ار ف��ائض قيم��ة، . إيج��اد عم��ل لس��كان المن��اطق ك��ي & ينخرط��وا ف��ي المقاوم��ة

  :لنا ھنا تكرار ما قاله سيمحا باھيري. لحربوالحلول محل الجنود في حالة ا
يرى بعض المراقبين أن القيود التي تواجه الص�ناعة والتنمي�ة الص�ناعية ھ�ي نت�اج " 

لسياس��ة إس��رائيلية مص��ممة خصيص��اً ل�بق��اء عل��ى المن��اطق المحتل��ة كس��وق مفتوح��ة 
ي ولكنن�ا اوض�حنا ف�. ل�غراق السلعي ا�سرائيلي، وكمخ�زون لق�وة العم�ل ال�رخيص

أو رؤيا دقيق�ة وع�ن ق�رب لعملي�ة اتخ�اذ الق�رار  -1986تقريرنا لعام  –موضع آخر 
ليس��ت إ& مج��رد رد فع��ل  -المتماس��كة–ا�قتص��ادي ا�س��رائيلي، تب��ين أن السياس��ة 

   348"عشوائي للضغط السياسي لقوى الضغط ا�قتصادي ا�سرائيلية
  

الص�حة، عل�ى  وسواء صح تقدير باھيري، وال�ذي ن�رى في�ه ق�دراً مقب�و&ً م�ن
اLقل نظراً لعدم وجود نصوص لبرنامج من ھذا القبيل، فإن ا�ج�راءات ا�س�رائيلية 
ف��ي المن��اطق المحتل��ة ھ��ي برن��امج اقتص��ادي بح��د ذاتھ��ا Lن اي تخري��ب ل�قتص��اد 

  :المحلي ھو خدمة للبرنامج ا�قتصادي الصھيوني ومنھا
المفترض أن ف����: الحيلول���ة دون وج����ود مرك���ز إقتص����ادي للمن���اطق المحتل����ة •

. المناطق المحتلة ھي وحدة اقتصادية، أو وحدتين بناء على فكھم�ا الجغراف�ي
لكن س�لطات ا�ح�ت"ل أتبع�ت و& ت�زال ك�ل منطق�ة م�ن ھ�ذه المن�اطق بالقل�ب 
ا�قتص��ادي �س��رائيل بحي��ث ل��م ت��تمكن أي��ة منطق��ة منھ��ا ب��أن تك��ون مرك��زاً 

رتبط ا�عتم���اد وعلي���ه، ي���. ل�قتص���اد ال���وطني، و& زال الوض���ع كم���ا ھ���و
ا�قتص��ادي للم��رتبطين باقتص��اد إس��رائيل عليھ��ا، وبالت��الي يص��بحون ج��زءاً 

 .متخارجاً من المبنى ا�جتماعي الفلسطيني للتراكم
تمسكت سلطات ا�حت"ل بمنع ترخيص مشاريع انتاجية ف�ي : منع التراخيص •

ب ، ول�م تغي�ر ھ�ذه السياس�ة إ& بع�د أن تغل�1989المناطق المحتلة حتى ع�ام 
الفريق ا�سرائيلي القائل ب�أن اي تط�ور ف�ي إقتص�اد المن�اطق المحتل�ة س�يظل 

وھو على أية حال ما تحقق من حينھ�ا حت�ى الي�وم . تابعاً ل�قتصاد ا�سرائيلي
          Jointعب�ر ش�ركات التعاق�د م�ن الب�اطن والش�ركات المختلط�ة 

Venturesطن ولع���ب دور الوكي���ل للش���ركات ا�س���رائيلية حت���ى ف���ي ال���و
قب��ل حص��ول ح��ل  350وتش��كيل مجل��س أعم��ال إس��رائيلي فلس��طيني349العرب��ي

 .سياسي يحقق حقوق الشعب الفلسطيني، و& سيما حق العودة
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ولك��ن يمكنن��ا ا�س��تنتاج م��ن ھ��ذا الح��ديث أن ا�ح��ت"ل مص��ر عل��ى بق��اء ھ��ذه 
. المناطق مرتبطة به اقتصادياً، بمعنى أن تبعية ھذه المناطق قدر & مف�ر من�ه

أن النم��و الت��ابع ھ��و ق��وة ط��اردة ل�س��تثمار باتج��اه المرك��ز ، اي  و& يخف��ى
  .إسرائيل

لعل المفت�رض نظري�اً أن يك�ون راس الم�ال ف�ي : راسمال-تشويه معادلة عمل •
وھ�ذا أم�ر ل�م يتحق�ق ف�ي المن�اطق . بلد معين قادر على تشغيل قوة العم�ل في�ه

ققھ��ا عل��ى المحتل��ة بس��بب م��ن سياس��ات ا�ح��ت"ل، وھ��ذه مس��ألة يف��تح ع��دم تح
وب�الطبع، ف�إن . الھجرات إلى الخارج مما يحق�ق تفوق�اً ديمغرافي�اً أكث�ر لليھ�ود

مجرد القلق ا�سرائيلي من المسألة الديمغرافية يعني أن السلطات ا�سرائيلية 
تصر على ا�حتفاظ بالمناطق المحتلة، وحيث اعتمد قطاع واس�ع م�ن العم�ال 

إل��ى ج��زء م��ن المتخ��ارجين ع��ن  عل��ى العم��ل ف��ي إس��رائيل فق��د تحول��وا ك��ذلك
 .إلى أن ُمنعوا من العمل داخل الخط اLخضر. المبنى ا�جتماعي للتراكم

التعاقد من الباطن، وقد اشرنا إليه أع"ه، ولكن ھذه الش�ريحة تش�كل ا�رتب�اط  •
وھي بالتالي اLكث�ر تخارج�اً وھ�ي الن�واة الت�ي / اLقوى با�قتصاد ا�سرائيلي

أن��تج ف��ي النھاي��ة طبق��ة الكمب��رادور المحل��ي بجناحيھ��ا بخل��ق ا�ح��ت"ل لھ��ا، 
 . وا�قتصادي) القرار والسلطة(السياسي 

أدى إلح��اق اقتص��اد المن��اطق : تش��ويه معادل��ة اLج��ور واLس��عار والم��داخيل •
المحتل��ة با�قتص��اد ا�س��رائيلي إل��ى حص��ول تش��وھات أو انحراف��ات يص��عب 

در ھائ�ل ب�ين الط�رفين ، اي ففي حين ان الم�داخيل متفاوت�ة بق�. التخلص منھا
، إ& أن اLس�عار أكث�ر تقارب�اً & س�يما اس�عار م�ا تش�تريه 20-1بنسبة تقارب 

المن��اطق المحتل��ة م��ن إس��رائيل أو عبرھ��ا، وھ��ذا يخل��ق ت��وتراً معيش��ياً ف���ي 
 .351اLراضي المحتلة

ل�م ي�نص اتف�اق أوس�لو عل�ى :  التحكم بالمساعدات اLجنبية كش�ريك مض�ارب •
لفلس��طينية، وعلي��ه، بقي��ت الص��ادرات وال��واردات إل��ى ھ��ذه س��يادة للس��لطة ا

وضمن ھذا الوضع بقي س�وق المن�اطق المحتل�ة . المناطق بيد سلطة ا�حت"ل
وحي��ث أن . م��رتبط بالس��وق ا�س��رائيلي كمص��در لم��ا تس��تورده ھ��ذه المن��اطق

المس��اعدات الخارجي��ة عربي��ة ودولي��ة ھ��ي الت��ي تغط��ي ا�نكش��اف ف��ي مي��زان 
س��طيني، ف��إن كل��ف واردات المن��اطق الفلس��طينية تنتھ��ي ف��ي الم��دفوعات الفل

وھذه بحد ذاتھا جزء من برنامج إقتص�ادي غي�ر معل�ن . ا�قتصاد ا�سرائيلي 
 من قبل ا�حت"ل

  
  

  التربوي/الثقافي/الديني/العامل اLيديولوجي
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ل��م يك��ن اح��ت"ل الض��فة الغربي��ة وقط��اع غ��زة مج��رد اح��ت"ل عس��كري ش��أن   
يكي، بھ������دف اLس�����واق أو الم�����واد الخ������ام، أو ق�����وة العم������ل ا�س�����تعمار الك"س�����

  . الخ، ھذا رغم أن ھذا ا�حت"ل نفسه ھو ايضاً مشروع اقتصادي مجدٍ ...الرخيص
الح�ق : تقوم سياسة ا�حت"ل منذ بدء ا�ستيطان الصھيوني في فلسطين على 

خية، ب�ل نقض�اً أكثر منھا على الرواية التاري)  اLسطورة، الرواية، التوراتية(الديني 
وق��د اس��تخدمت مس��ألة . 352للرواي��ة التاريخي��ة، كم��ا تق��وم عل��ى ا�س��تعمار المس��تنير 

ا�ستعمار المستنير منذ بدايات ا�ستيطان اليھودي في فلسطين لتش�كل غط�اء �قام�ة 
  . المشروع ا�ستعماري الرأسمالي اليھودي في فلسطين

. 1967مناطق المحتل�ة ع�ام على أن ما يھمنا في ھذه الورقة ھو ما يتعلق بال
ل�يس ھن�اك س�طو عل�ى اLرض، : " في تبريره لمصادرة اLرض ق�ال اس�حق ش�امير

وھ�ذا الموق�ف يلخ�ص التعبئ�ة ا�يديولوجي�ة الديني�ة لك�ل .  353نحن نعود أرض اwباء
يھود إسرائيل، وھو الذي شكل آلية تجنيد مستوطنين يھوداً من مختلف أنح�اء الع�الم، 

  . في نقض للحق الفلسطيني في العودة" قانون العودة"ما اسموه، وھي آلية اعتمدت 
ھناك إشكالية جدية واجھت إسرائيل منذ احت"ل الض�فة الغربي�ة وقط�اع غ�زة 

م�ع وج�ود الفلس�طينيين ف�ي الض�فة " النقي�ة"كيف يمكن تطبيق يھودي�ة الدول�ة : "وھي
ص�يغت ل�ه ع�دة الغربية وقطاع غ�زة، وھ�و اLم�ر ال�ذي ظ�ل يواج�ه إس�رائيل وال�ذي 

سيناريوھات منھا، بقاء ا�حت"ل، الفصل، الخيار اLردني، ا�نس�حاب، زي�ادة ج�ذب 
وباس��تثناء الط��رد الش��امل، ف��إن كاف��ة الس��يناريوھات . الھج��رات،  والط��رد الش��امل

  ".مبدئية"اLخرى، تضع استراتيجية ھذه الدولة ا�ستيطانية في إشكالية 
  

ن يحل��ل الوض��ع ا�س��رائيلي م��ن خ��ارج وم��ن جان��ب آخ��ر، ھن��اك إش��كالية لم��  
فف���ي ح��ا&ت كثي���رة تتخ��ذ الس���لطات ا�س���رائيلية . معرف��ة بنيت���ه وتوجھات��ه الداخلي���ة

قرارات غير عق"نية إقتصادياً، ومنھ�ا م�ث"ً، ع�دم إعط�اء ت�راخيص لتص�نيع الض�فة 
وھ��ذه . 1989الغربي��ة وقط��اع غ��زة، وھ��ذا م��ا ك��ان مطبق��اً بش��كل خ��اص حت��ى ع��ام 

ھا إبقاء المناطق المحتلة متخلفة اقتصادياً، ھذا مع العلم أن�ه ف�ي ظ�ل سياسة مقصود ب
ع"قة مركز محيط بين الطرفين، فإن اي تطور في الض�فة والقط�اع س�يكون تط�وراً 
تابع���اً بم���ا يفي���د ا�قتص���اد ا�س���رائيلي بش���كل رئيس���ي لدرج���ة تك���ون معھ���ا حص���ة 

".  354Trickle-down economyاقتصاد التساقط "البرجوازية الفلسطينية مثابة 
ول���م ُيق���ر ب���ه اقتص���اديون    355ھ���ذا الج���دال ال���ذي طرحن���اه م���راراً وبش���كل مبك���ر

  .إسرائيليون إ& متأخراً ومنھم عزرا سادان وسيمحا باھيري
& تقدم القراءة ا�يديولوجية تفسيراً كافياً في ھذا المس�توى، وإن ك�ان التفس�ير   

لسياس��ة عل��ى أرض��ية ارتب��اط إس��رائيل إ& أن ق��راءة ھ��ذه ا. أ�ي��ديولوجي ھ��و ال��دارج
بالنظام العالمي، وكونھا اس�تثمار اس�تراتيجي لھ�ذا النظ�ام، وتحدي�داً دع�م ھ�ذا النظ�ام 

للمناطق المحتلة ل�م ي�تم عل�ى حس�ابھا، فھ�ي " التابع"لھا، يبين بأن احتجازھا للتطور 
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يني ال��د/وھ�ذا يطع��ن ف�ي مص��داقية الموق�ف ا�ي��ديولوجي. دول�ة مدعوم��ة عل�ى ال��دوام
ل��دى ص��انعي الق��رار، وإن ك��ان فھ��م العام��ة لھ��ذا اLم��ر دوغمائي��ا بش��كل أكب��ر نظ��راً 

  . 356لھيمنة إيديولوجيا السلطة الحاكمة على الجمھور
  : يكفي أن نورد في ھذا الصدد مثالين يفصلھما قرابة قرن من الزمن

يدة، يقول ديفيد ھكوھين ، وھو عضو سابق في الكنيست ا�سرائيلي لسنوات عد" ...
لجنة الخارجية واLمن في حديث إلى سكرتارية حزب –ورئيس إحدى لجانھا الھامة 

كن��ا ننص��ح رب��ات البي��وت بع��دم الش��راء م��ن الحواني��ت ...1969ماب��اي ف��ي ن��وفمبر 
العربية، وكنا نمنع العمال الع�رب م�ن العم�ل  ف�ي البي�ارات، وكن�ا ن�رش الك�از عل�ى 

ت البيوت اليھودي�ات ونكس�ر الب�يض العرب�ي حقول البندورة العربية، وكنا نھاجم ربا
  .357"...الذي اشترينه

وھو حديث يبين مدى ان�دماج . يتحدث ھكوھين ھنا عن فترة الحرب العالمية اLولى 
والي��وم، ف��إن . المس��توطن اليھ��ودي آن��ذاك ف��ي إي��ديولوجيا الص��ھيونية كقي��ادة وطبق��ة

-neoي������ة ش������عبية بني������امين نتني������اھو، وھ������و ال������ذي يمث������ل المدرس������ة المحافظ
conservatism  الجديدة ف�ي إس�رائيل الداعي�ة إل�ى تج�اوز اتف�اق أوس�لو، وتج�اوز

فم�ن حي�ث الج�وھر & يختل�ف موق�ف نتني�اھو . 358التفاوض مع الفلسطينيين  تتزاي�د 
عن مواقف شارون السابقة ومواق�ف الليك�ود، ومختل�ف ق�ادة إس�رائيل ال�داعين لط�رد 

أم�ا م�ا نفتق�ده فھ�و : " ...بني�امين نتني�اھو  ھنا نك�رر م�ا قال�ه. العرب من كل فلسطين
السياس��ة ذات التص��ميم الت��ي  تتوق��ع م��ا س��يحدث ، سياس��ة & تت��أرجح ب��ين انس��حاب 

  "  359ومغامرة سياسية تضع راسھا بالرمل
  
. تجدر ا�شارة إلى أن السلطة الصھيونية تس�تخدم ال�دين ، أكث�ر مم�ا تتقي�د ب�ه  

، رغ��م كثي��ر م��ن م��زاعم التقي��د بال��دين فف��ي ح��ا&ت عدي��دة ت��م اس��تخدام عم��ال ع��رب
اليھودي، وذلك في الفترات التي كانت تقتضي وجود عمالة غير يھودية، ول�م يت�وفر 

  . سوى العمالة العربية
لع��ل آخ��ر م��ا رش��ح ع��ن موق��ف رج��ال ال��دين اليھ��ود م��ا قال��ه كبي��ر حاخام��ات   

  :مستوطنات الضفة الغربية دوف ليئور
أن نطھر الب"د من العرب ونعيد  توطينھم في الدول  علينا: قبل يومين قال ليئورر" 

وإذا كان ذلك يعني أن ندفع لھم فس�نفعل، وب�دون ذل�ك فإنن�ا ل�ن ن�نعم ...التي أتوا منھا
  " بالس"م في أرضنا

أن المساعدة على تسليم جزء من ارض إسرائيل إلى : " وقال الحاخام زلمان مي"ميد
لن أننا لن نفعل شيئاً يخالف التوراة وسنحارب  غير اليھود محظور بشدة، علينا أن نع

  360" جميع أولئك الذين  يحاولون انتھاك أوامر التوراة
  

  اLنتقاء القانوني
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طبق��ت إس��رائيل عل��ى المن���اطق المحتل��ة كثي��را م���ن الق��وانين المطبق��ة عل���ى 
وضعت المحكمة العلي�ا ا�س�رائيلية تقري�راً ح�ول  1974في عام . اقتصادھا الخاص

ت المالي��ة م��ع المن��اطق المحتل��ة، ي��نص عل��ى ان��ه & يح��ق ل�س��رائيلي ص��رف الع"ق��ا
شيك غير موث�وق إ& إذا ك�ان بوس�عه ان يجل�ب الم�دين إل�ى محكم�ة إس�رائيلية، وھ�و 

وطبق�ا للتع�ديل ال�ذي أج�ري عل�ى  181مستمد من قانون العقوبات في إسرائيل مادة 
ل إن كانت  ورقة مالي�ة أو ش�يك  والذي فحواه أن قائمة التباد 1968ھذا القانون عام 

والمھم ھنا أن ا�سرائيلي مضطر في ". 361لھا حق العمل مثلھا مثل قانون المحكمة"
ھ�ذه الحال��ة ل�ص�رار عل��ى ع��دم قب�ول ش��يكات ب�ل نق��داً م��ن المن�اطق المحتل��ة، وھ��ذه 

  !إعادة للعمل التجاري إلى ما قبل العصر الحديث
  

تعديل أو إلغاء الق�وانين اLردني�ة، واس�تخدمت استخدمت إسرائيل اLوامر العسكرية ل
، عل��ى أن اLكث��ر إث��ارة ھ��و 1945أحيان��ا ق��انون الط��وارىء لحكوم��ة ا�نت��داب لع��ام 
  تفسيرھا للقانون العثماني في مصادرة اLراضي

  
قام��ت المس��ؤولة ف��ي وزارة الع��دل فلي��ا آلب��ك، باس��تخدام الق��انون العثم��اني ال��ذي ل��م  "

ينص ھذا القانون على ان كل اLراضي غير المس�جلة  ف�ي . يستخدم منذ زمن طويل
دائرة تس�جيل اLراض�ي ول�م ي�تم المطالب�ة بھ�ا م�ن قب�ل  الس�كان ف�ي الق�رى والم�دن، 
يمكن استخدامھا م�ن قب�ل م�ن يرغ�ب ولك�ن ملكي�ة ھ�ذه اLرض  يج�ب أن تح�ال إل�ى 

فت دولة إسرائيل بأنھا وريثة . السلطان Z362السلطانو& حاجة للقول بأن آلبك عر "  
  

فح���ين عج���ز ال���وك"ء . ك���ان حص���ول ا�نتفاض���ة ع"م���ة فارق���ة ف���ي ھ���ذا الس���ياق
الفلسطينيون عن تغطية الشيكات التي أعطوھا للمنتج�ين ا�س�رائيليين ف�ي ا�نتفاض�ة 

  .363لم يجد اLخيرين غير الجيش آلية لتحصيل ديونھم
عظمھ��ا بس��بب ان الحس��ابات الت��ي قي��دت أو أوقف��ت خ��"ل ھ��ذه الفت��رة كان��ت ف��ي م" 

قد بلغت  1985ففي حين كانت الحسابات الموقفة عام . الشيكات المفتقرة إلى رصيد
ا&ن،  و& شك أن إدارات البن�وك ل�ن  40,000قفزت ھذه الحسابات إلى  16,500

 364.تكتفي بذلك إذا ما استمر اLمر، ف" بد أن تنقل حق تحصيل أموالھا إلى المحاكم
 "  

ھ���ل اس���تخدام الج���يش ف���ي تنفي���ذ السياس���ات : ا ھ���ووالس���ؤال ال���ذي يب���رز ھن���  
ا�قتصادية ھو جزء م�ن البرن�امج ا�قتص�ادي؟ وِل�َم &؟ فحس�ب النظ�ام الس�ائد تك�ون 
اLدوات، وطالم��ا نح��ن أم��ام اح��ت"ل عس��كري، فم��ن الطبيع��ي أن يك��ون الج��يش أداة 

  . تنفيذ جباية أقتصادية
  

  اLلحاق التقني

                                                
  
 
 
  



 250

ونظ�را لحساس�ية المعلوم�ات، فإن�ه ل�م ...المحتل�ة تقرر إنشاء بنك معلومات للمن�اطق 
يس���مح إ& للش���ركات  ا�س���رائيلية، بالمش���اركة ف���ي ھ���ذا المش���روع، وھ���ي ش���ركات 
مرتبطة بالشركات اLميركية للكمبيوتر، وللحفاظ عل�ى س�رية المعلوم�ات فق�د حص�ر 

 ولكن�ه بش�كل اساس�ي يق�وم برص�د ك�ل...القيام بجمعھ�ا ف�ي وزارة ال�دفاع ا�س�رائيلية
  365" صغيرة وكبيرة في حياة سكان المناطق المحتلة

ق��د تفي��دنا ھ��ذه المعلوم��ة ف��ي فھ��م الس��بب وراء ك��ون ش��بكة كمبي��وتر المن��اطق   
المحتلة حت�ى بع�د أوس�لو ظل�ت مرتبط�ة بالش�بكة ا�س�رائيلية، ول�ذلك & تعم�ل دوائ�ر 

ق�ي الضريبة في الضفة والقطاع يوم السبت حتى قبل ان يصبح عطل�ة رس�مية؟ أ& يل
ھذا ضوءاً على البرنامج ا�قتصادي للدولة الصھيونية تجاه المن�اطق المحتل�ة، حي�ث 
تسمح ھ�ذه التبعي�ة التقني�ة لس�لطات ا�ح�ت"ل با�حاط�ة بمختل�ف آلي�ات عم�ل اقتص�اد 

  .المناطق المحتلة
  
  

  البعد المحلي
  
  اLنتفاضة كتفعيل إيجابي 
  

شعبية الثورية، التي ل�م ُت�درس قد تكون ا�نتفاضة، من بين قلة من الحا&ت ال  
ذل��ك Lن قي��ادة . بم��ا تس��تحقه، كم��ا حي��ل دون تطورھ��ا إل��ى انتفاض��ة تنموي��ة وثقافي��ة

منظمة التحرير حصرت نشاطھا ومن ث�م اس�تثمارھا ف�ي تحقي�ق مش�روع سياس�ي ل�م 
  . يتم تحقيقه، بل اختزل إلى حكم ذاتي محدود

تص��ادي الص��ھيوني ف��ي كان��ت ا�نتفاض��ة ھ��ي التح��دي اLكب��ر للمش��روع ا�ق  
اLراض��ي المحتل��ة، وق��د أعط��ت درس��اً ع��ن إمكاني��ة إح��داث تنمي��ة م��ا رغ��م وج��ود 

تنمي����ة بالحماي����ة "ا�ح���ت"ل، إذا م����ا كان���ت ھن����اك عزيم����ة سياس���ية، ونقص����د ھن���ا 
تقوم اساساً على قرار شعبي بالمقاطعة، علم�اً ب�أن المقاطع�ة ھ�ي نفس�ھا " 366الشعبية

  .با�ستھ"ك و&حقاً على قرار سياسي للقيادة حافز تنموي بالضرورة، وعلى وعي
  . ما يھمنا ھنا ھو تأثير وع"قة ا�نتفاضة بالمشروع ا�قتصادي ل�حت"ل  

يق��ول أمي��ر حيش��ن، مس��تثار رئ��يس بلدي��ة الق��دس اLس��بق تي��دي كولي��ك بش��أن ت��أثير 
  :ا�نتفاضة

م�ال وك�ذلك، نف�س لقد ردت كمية ھائلة من الشيكات تقدر قيمتھا بمبالغ ھائلة م�ن ال "
  " 367الشيىء بالنسبة لشيكات اقتراض من التجار العرب

 50أن قيمة الشيكات المرتجعة في اLسابيع اLخي�رة تق�در ب : " أما ھآرتس فذكرت
  368"مليون شيكل
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لم يكن المتضرر ھم التجار العرب وحسب، بل مزوديھم من  : "و يقول حيشن كذلك
  .369يليةالقدس الغربية وباقي اLماكن ا�سرائ

  
لقد توقفت مصانع كثيرة عن قبول الشيكات من التجار العرب مث�ل مص�انع الم�واد " 

الغذائي��ة واLحذي��ة واLث���اث وم��واد البن���اء، وھ��ي اwن مھ���ددة ب��ا�غ"ق Lن مج���ال 
  370تسويقھا اLساسي في المناطق المحتلة 

  
اض��اً إن ع��دم ظھ��ور العم��ال الع��رب ف��ي أم��اكن العم��ل ف��ي إس��رائيل ق��د س��بب انخف" 

ف��ي ا�نت��اج الص��ناعي وھبوط��اً أو تب��اطؤاً ف��ي أعم��ال البن��اء وش��ق % 3-2بنس��بة 
  371" وقد تسبب في ارتفاع اسعار سلع معينة. الطرق

ونظراً لت�دھور الش�راء الفلس�طيني، اض�طر اص�حاب معام�ل إس�رائيلية لط�رد عم�ا& 
  .يھوداً بسبب انكماش السوق

  
ا�سرائيليين على الع�ودة إل�ى  من الطريف ا�شارة إلى أن ا�نتفاضة ارغمت

  :الدفع النقدي
لقد حرمت ش�يكات كثي�رة للتج�ار الع�رب م�ن مص�ادر تغطيتھ�ا، كم�ا تفرم�ل نش�اط " 

ان النت��ائج قص��يرة وطويل��ة الم��دى لھ��ذه ...البن��وك ا&س��رائيلية ف��ي المن��اطق المحتل��ة
  372"التطورات سوف تعيد النشاطات التجارية إلى عصر ادفع واستلم

  
ك ديس��كونت ف��ي قط��اع غ��زة عل��ى مش��ارف ا�غ��"ق،  كم��ا يق��وم بن��ك إن ف��رع بن��"

أما فرع بنك لئ�ومي ف�ي غ�زة  -إيرز–ھبوعيلم بنقل فرعه في غزة إلى نقطة الحدود 
  ".373فيدير أعماله من عسق"ن

  
تح��اول اLوس��اط الرس��مية إخف��اء قلقھ��ا م��ن ت��اثير ح��رب المن��اطق المحتل��ة عل��ى " 

و& ش��ك أن : " يعق��وبي ق��ال ف��ي اجتم��اع مغل��ق ا�قتص��اد ا�س��رائيلي، ف��الوزير ج��اد
وأكد أن ھناك من يشاركه ال�رأي . ا�قتصاد  ا�سرائيلي سيعاني من أحداث المناطق

وربما كان ھذا م�ا دف�ع نيتس�ان وبيخل�ر .  374"في سلطة التخطيط ا�قتصادي القومي
ص��اد للق��ول ب��ان النم��و ا�قتص��ادي ف��ي إس��رائيل & يتحق��ق بن��اء عل��ى دينامي��ات ا�قت

  . أ�سرائيلي وحده
  : كما نقلت جيرزوالم بوست عن، جاد يعقوبي، قوله

ملي��ون ش��يكل عل��ى اس��تعادة  500ھن��اك ارتب��اط ب��ين ا�قتص��اد واLم��ن، لق��د أنف��ق " 
اLمن والنظ�ام ف�ي المن�اطق، و& يس�تطيع ا�قتص�اد الش�فاء م�ا ل�م ي�تم تقل�يص نفق�ات 

  .375 "اLمن
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  :دوقال مسؤول آخر في وزارة ا�قتصا

لق��د خرج��ت ع��دة س��فن بنص��ف حمولتھ��ا إل��ى أوروب��ا Lن البض��ائع ل��م تص��ل إل��ى "
الم��وانىء، ول��ذا، فھن��اك ت��أثير س��لبي للغاي��ة عل��ى اس��واق التص��دير، وت��درك وزارة 
الزراع�ة، أن��ه ب�دون اLي��دي العامل�ة ف��ي البي�ارات ومعام��ل التش�ميع فل��ن يك�ون ھن��اك 

ن، ف��ي الخزان��ة، والمالي��ة وبن��ك وحس��ب تق��ديرات الب��احثين ا�قتص��اديي... تص��ديراً 
إس��رائيل، ف��إن التوقع��ات غي��ر إيجابي��ة، وإن اس��تمرار العص��يان الم��دني ف��ي المن��اطق 
سيسبب خ"ل عدة اسابيع ركوداً اقتصادياً، وسيتناقص ا�نتاج والتص�دير والس�ياحة، 

  376 " في حين سيرتفع أجر العامل
ملي�ون دو&ر  600آنذاك ك�ان يكفي ان نأخذ با&عتبار أن دخل السياحة في إسرائيل 

  . مليون دو&ر كذلك 600مليون، وتصدير المنسوجات  200سنوياً، وبيع الزھور 
بالمئ�ة ف�ي مبيع�ات قطاع�ات معين�ة، نظ�راً  30يشكو الص�ناعيون م�ن ھب�وط بنس�بة "

  377"لھبوط طلب سكان المناطق المحتلة
ت�رف إس�رائيل رس�مياً منذ بدء ا�نتفاض�ة ل�م تع: "وتنتھي جيروزالم بوست إلى القول

  .378"بأثرھا على ا�قتصاد ا�سرائيلي إ& مؤخراً 
  :لذا، توصلت القيادة ا�سرائيلية إلى قرار من شقين

التخلص من العمال الع�رب وإن ت�دريجياً، وم�ن ث�م إفق�ارھم ق�در ا�مك�ان م�ع : اLول
  .ا�حتفاظ بالسيطرة على المناطق المحتلة نفسھا

ة م��ن الحك��م العس��كري إل��ى س��لطة فلس��طينية معلق��ة ب��ين نق��ل متاع��ب الس��لط: والث��اني
  .379وھذه طبعا من مكونات برنامج إسرائيلي للمناطق المحتلة. ا�حت"ل وا�ستق"ل

إذا صح تق�ديرنا أن ھ�ذا ھ�و ق�رار س�لطات ا�ح�ت"ل، فھ�و يعن�ي أن برنامج�اً   
عل��وم ف��ي اقتص��ادياً إس��رائيليا ق��د ص��يغ للمن��اطق المحتل��ة، وھ��و المتمث��ل ف��ي ح��ده الم

  ". بروتوكول باريس"اتفاقات أوسلو وخاصة ملحقھا ا�قتصادي، 
واتفاق ب�اريس ھ�و ملح�ق اقتص�ادي &تف�اق أوس�لو فرض�ت إس�رائيل بموجب�ه 

ول�م تع�ف م�ن الجم�رك س�وى الس�لع المنقول�ة ب�ين . على الفلس�طينيين اتح�اداً جمركي�اً 
م��ن واردات % 73إن . الط��رفين، بينم��ا إس��رائيل وح��دھا لھ��ا ح��ق جباي��ة الجم��ارك

المناطق المحتل�ة ت�أتي م�ن إس�رائيل، وحينم�ا تت�وفر س�لعا م�ن اLردن ومص�ر بس�عر 
أرخص، فإن إسرائيل تعيق حركة الس�لع  مم�ا ي�رغم الفلس�طينيين عل�ى ش�راء الس�لع 

  "380. كما تتحكم إسرائيل بخدمات الكھرباء والھاتف والماء. .. ا�سرائيلية اLغلى
  

ق الجانب الفلسطيني أرضية العمل لتقوية القاعدة ا�قتص�ادية إذاً، لقد اعطى ا�تفا"..
وممارسة حقه في اتخاذ القرار ا�قتصادي الفلسطيني ، إ& ان مبدأ العدالة وا�حترام 
والمعاملة بالمثل الذي حدد في الديباجة لم يطبق في العدي�د م�ن القض�ايا، فم�ث"ً يح�ق 
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يم���ة المض���افة ف���ي ح���ين ح���رم �س���رائيل تغيي���ر مع���د&ت ورس���وم الجم���ارك والق
  . 381الفلسطينيين من تغيير معد&ت الرسوم المذكورة

إذا ك��ان ھ��ذا ال��نص دقيق��اً، فإن��ه يش��كل أح��د مكون��ات البرن��امج ا�قتص��ادي   
ا�س��رائيلي تج��اه المن��اطق المحتل��ة، وھ��ي ق��رارات عملي��ة أكث��ر مم��ا ھ��ي نصوص��اً 

  :انات دولية، كانت النتيجةويبدو Lن ا�تفاق ّوقxع بين الطرفين بدون ضم. لغوية
عجز الطرف الفلسطيني عن تعديل ال�نص أو من�ع الخروق�ات ا�س�رائيلية  - 

  حتى اللحظة
 .وبالطبع عجز الطرف الفلسطيني عن تعديل نص ا�تفاق - 

نصت المادة الثانية من بروتوكول باريس عل�ى تش�كيل لجن�ة مش�تركة م�ن الج�انبين، 
وتتألف اللجن�ة م�ن ع�دد . ...كل التي قد تظھرلمتابعة البروتوكول ولتقرر بشأن المشا

وقد يك�ون م�ن قبي�ل الطراف�ة أن ھ�ذه اللجن�ة ق�ررت ا�جتم�اع ". متساو من اLعضاء
  382. في تل أبيب بعد انقطاع دام سبع سنوات

إ& أن إس��رائيل ) "11ص (تق��ول إدارة الع"ق��ات ا�قتص��ادية الخارجي��ة الفلس��طينية، 
 1996ان الفرعي���ة المنبثق���ة عنھ���ا من���ذ ش���باط اوقف���ت نش���اطات ھ���ذه اللجن���ة واللج���

  ".وخصوصاً بعد ا�غ"ق
ينسحب ما ذكر أع"ه على مواد كثيرة في البروتوكول، فالم�ادة الثالث�ة تتعل�ق   

بسياسة وضرائب ا�ستيراد التي وف�رت تس�ھي"ت للفلس�طينيين باس�تيراد س�لع معين�ة 
لكن إس�رائيل ). بھذه الطريقة طبعاً دون النص(من الدول العربية المعترفة بإسرائيل 

  ). 12ص (فرضت معيقات على ا�ستيراد والتصدير بحجج أمنية وغير أمنية 
ھناك منتوجات تجريبية من المناطق المحتلة تم التعاق�د عليھ�ا م�ع مس�تورد ھولن�دي "

  !.وباقية من بعد383" & تزال تنتظر في ميناء اسدود دون إذن إسرائيلي
ة قيام المناطق المحتلة بالتصدير الى اوروبا م�ن شجعت المجموعة اLوروبي"

خ��ارج نط��اق اجريس��كو، وق��د ت��م اج��راء ترتيب��ات م��ن اج��ل ذل��ك، ولك��ن الس��لطات 
ا�س��رائيلية رفض��ت ذل��ك بحج��ة ان��ه يتطل��ب تس��ھي"ت تس��ويق مزدوج��ة ويق��ود ال��ى 

كم�ا ان ھن�اك جانب�ا سياس�ياً ھ�و تأيي�د إس�رائيل لخط�ة التنمي�ة . منافسة تضر الطرفين
LردناLوروبي�ة عب�ر اLإن . 384"ردنية والت�ي تطال�ب ب�أن ي�تم إيص�ال المس�اعدات ا

الحجج اLمنية ھي جزء من البرنامج ا�قتصادي الصھيوني لتقويض اقتصاد الض�فة 
  . والقطاع، وھي قائمة من قبل اتفاق باريس، وباقية من بعد

  
  فرض مناخ طارد ل�ستثمار

إقتص��ادي �س��رائيل  تج��اه المن��اطق  يع��ود الس��ؤال مج��دداً، ھ��ل ھن��اك برن��امج
كان�ت النتيج�ة . مكوناً اساس�ياً ف�ي ھ�ذا البرن�امج غي�ر المعل�ن" التسوية"المحتلة؟ لعل 

الرئيسية الت�ي توختھ�ا إس�رائيل م�ن اتفاق�ات أوس�لو ھ�ي ت�دفق ا�س�تثمارات اLجنبي�ة 
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 Foreign Dircet Investmentإليھ�ا، و& س�يما ا�س�تثمار اLجنب�ي المباش�ر 
FDI    ًوھي تقدر بعشرات مليارات الدو&رات، كما المعنا آنفا ، .  

وم��ع ذل��ك، ل��م تنف��ذ إس��رائيل م��ا تعھ��دت ب��ه ف��ي تل��ك ا�تفاق��ات و& ف��ي اتف��اق 
ولك�ي تح�رم من�اطق الحك�م ال�ذاتي م�ن اي�ة اس�تثمارات واص�لت . باريس ا�قتص�ادي

أن ھ�ذه منطق�ة  سياسة الحصار والقمع وھدم البيوت وا�غتيا&ت لتب�ين لك�ل مس�تثمر
مخاطر اقتصادية مما حج�ب ت�دفق ا�س�تثمارات إل�ى ھ�ذه المن�اطق، وأدى حت�ى إل�ى 

. إحجام المستثمرين الفلسطينيين من الداخل والخارج وھ�روب بعض�اً مم�ن اس�تثمروا
ھ��ذه "! & يوج��د ش��ريك فلس��طيني للس��"م: "واض��افة إل��ى ھ��ذا كل��ه العب��ارة الش��ھيرة

  .ية  ھي برنامج اقتصادي تقويضي للمناطق المحتلةا�جراءات والمواقف ا�سرائيل
ل��ذا، & غراب��ة أن ردت إس��رئيل عل��ى ا�حتجاج��ات ض��د دخ��ول ش��ارون إل��ى 

و& يعن�ي ھ�ذا أن ا�نتفاض�ة . اLقصى بعس�ف ك�ان ھدف�ه ف�تح معرك�ة جدي�دة وش�املة
الثانية ھي من صنع ا�حت"ل، لكنه وجدھا فرصة لتنفيذ برنامجه القمعي ضد الن�اس 

  .قتصاد وتبيان أن المناطق المحتلة غير آمنة للمستثمرينوا�
في مقالة غاية في التماسك ُنشرت في معاريف الصحيفة واسعة التوزي�ع، وف�ي " ... 

الذكرى اLولى �نتفاضة اLقصى، كشف بن كاسبيت أنه في اLيام اLولى ل�نتفاضة 
ف�ي الض�فة  700,000 أطلق الجيش ا�سرائيلي ملي�ون طلق�ة ف�ي المن�اطق المحتل�ة،

&ً م��ن الس��"ح 300,000الغربي��ة، و Zف��ي قط��اع غ��زة ض��د متظ��اھرين ُكث��ر وع��ز  .
فلس�طينياً مقاب�ل  75، ھ�ي 2000ونتيجة لذلك، كانت نسبة الموت  في بداية أكتوبر 

  " 385إسرائيليين 4
م��رة أخ��رى، ذھب��ت إس��رائيل إل��ى أن��ابوبوليس بمطال��ب ب��ل إم��"ءات وعل��ى   

بدول��ة يھودي��ة نقي��ة، وف��تح اس��واقھم للمنتج��ات ا�س��رائيلية  راس��ھا اعت��راف الع��رب
ال��وطن العرب��ي، وبورص��ته، ووادي الس��ليكون، ومرك��ز " فبرك��ة"لتص��بح إس��رائيل 

الخدمات المالية والتأمينية وبالطبع القوة العسكرية الضامنة لثبات كل نظام ُيطًبِ◌ع 
م الع�ابر للقومي�ات عل�ى والحقيقة أن ھذا ما تتطلبة عولم�ة راس الم�ال والت�راك. معھا

ص��عيد ع��المي ف��ي ھ��ذه الحقب��ة، ولك��ن النزع��ة ا�خض��اعية الت��ي تترك��ز ف��ي الموق��ف 
ا�سرائيلي، ليست مقبولة شعبياً في الوطن العربي، وإن كانت & تواجه بعد بمقاوم�ة 
ملموسة، وھذا يفتح على نقاش، & مجال له ھنا، وھ�و المقاطع�ة ومناھض�ة التطبي�ع، 

قاطع��ة الرس��مية العربي��ة، رغ��م ع��دم تماس��كھا، كلف��ت إس��رائيل حس��ب علم��اً ب��أن الم
فالمقاطع��ة ومناھض��ة  التطبي��ع ھم��ا ف��ي التحلي��ل اLخي��ر ! بلي��ون دو&ر 40تق��ديراتھا 

  . قرار بإنتاج ما تتم مقاطعته، Lنھما برنامج تنموي
  

  القومي  -البعد اLقليمي
ع�ن البع�د ا�قليم�ي ف�ي قد & يبدو قريباً من الموضوع الحديث ولو باقتص�اب   

برنامج اسرائيل  المفترض &قتص�اد المن�اطق المحتل�ة، ولك�ن، إذا ل�م يك�ن �س�رائيل 
برنامج��اً اقتص��ادياً تج��اه المن��اطق المحتل��ة، ف��إن لھ��ا برنامج��اً، أكث��ر وض��وحاً، تج��اه 

& تخفي إسرائيل أنھا تحاول الوصول إل�ى . توظيف البلدان العربية لصالح برنامجھا
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وتقص�د بھ�ذا أكث�ر م�ن . تطبيعية م�ع اLنظم�ة العربي�ة متج�اوزة الفلس�طينيينع"قات 
  :أمر
تثبي��ت موقفھ��ا م��ن أنھ��ا ف��ي ص��راع م��ع الفلس��طينيين وح��دھم وأن الع��رب مج��رد  -1

ھ�ذا . 386جيران، وھذا يفتح على القلق الذي يساور إسرائيل دوماً من قومية المعركة
نية ، س�واء بالس�لب أو ا�يج�اب يم�ر مع العلم بأن أي قرار مصيري للقضية الفلس�طي

  .بحضور عربي
إنفت��اح الس��وق العرب��ي أمامھ��ا، وھ��و اLم��ر ال��ذي إذا حققت��ه، فإنھ��ا س��وف تلق��ي  - -2

بالجان��ب الفلس��طيني ف��ي ب��راٍد اب��دي م��ن جھ��ة وم��ن جھ��ة ثاني��ة، تحق��ق حل��م إس��رائيل 
ربي إلى قوة بالتحول من استثمار استراتيجي يعتمد كثيراً على المركز الراسمالي الغ

بكلمة أخرى، & ترغب إسرائيل أن تبق�ى تابع�ة . اقتصادية قائمة بذاتھا من جھة ثانية
فھ�ي تطم�ح أن تض�يف إل�ى تفوقھ�ا . للغرب، أو ھي تعمل على الحد م�ن ھ�ذه التبعي�ة

بال���ذراع العس���كري أن تحق���ق تفوق���اً بال���ذراع ا�قتص���ادي، وھ���ذا م���ا تح���دث عن���ه 
عون بيرس، اي راس المال والعلم ا�سرائيلي وق�وة ا�سرائيليون كثيرا، وخاصة شم

  . العمل العربية، دون أن يتحدث كثيراً عن السوق
تفيد التطورات اLخيرة لسوق ال�نفط الع�المي أن أھمي�ة الس�وق العرب�ي ت�زداد   

فف�ي ح�ين ي�زداد العج�ز الم�الي . طردياً مع ارتفاع سعر النفط، بل بمض�اعفات أعل�ى
&رتف�اع ف�واتير ال�نفط، تزخ�ر بل�دان ال�نفط العربي�ة بف�وائض  لمعظم دول العالم نظراً 

تائھة ورأسمال ضخم وكسول، وھذا ما يفتح شھية اسرائيل على التطبي�ع م�ع البل�دان 
العربية، وھ�و اLم�ر ال�ذي يعتب�ر مج�رد حص�وله، أو حص�ول اي�ة درج�ة من�ه، مثاب�ة 

ديث ع�ن إنس�حاب برنامج اقتصادي تج�اه المن�اطق المحتل�ة بمعن�ى تأجي�ل مج�رد الح�
إسرائيلي وتحويل المناطق المحتلة إلى ممرات ومحط�ات تب�ديل للمت�اجرة، و& س�يما 

  . التصدير، إلى البلدان العربية
وعليه، فإن مجرد قيام اية دولة قُْطرية عربية بالتطبيع م�ع إس�رائيل ھ�و دع�م   

  . 387للبرنامج ا�قتصادي ا�سرائيلي تجاه المناطق المحتلة
إلقاء ضوء على رؤية إسرائيل لھذه الع"قة مع العرب، بمعنى أنھا من المفيد   

. وإن كانت اساساً رؤية مصلحية ب" مواربة، إ& أن بھا درجة م�ن الص�لف الكبري�اء
  :فقد صرح موشيه ديان سابقاً 

إذا لم يستطع الملك حسين قبول شروطنا للس�"م، عل�ى اLردني�ين إيج�اد ملك�اً آخ�ر، "
ي�ديعوت، " دنيون شروطنا للس"م، فعل�يھم أن يج�دوا وطن�اً آخ�ر لھ�موإذا لم يقبل اLر

388  
وديان نفسه ھو الذي حافظ على الجسور المفتوحة مع اLردن، وھ�ي مفتوح�ة 
عل��ى اLردن وليس��ت عل��ى إس��رائيل، كم��ا ك��ان ھ��و نفس��ه م��ع التقاس��م ال��وظيفي م��ع 

م�ا يقص�ده دي�ان  وبغض النظر عن تقاطع اLردن مع ھذا اLمر، فإن. اLردن تحديداً 
ھو التطبيع مع العرب وتجاوز الفلسطينيين مما يؤدي إلى تصاغر مطالبھم، وھو م�ا 
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كم��ا تج��در ا�ش��ارة أن إس��رائيل حاول��ت تثبي��ت الخي��ار . يتحق��ق الي��وم ف��ي أن��ابوليس
  .اLردني بأي ثمن

إذا م�ا ت�رجم الم�رء ... خط�وة ھام�ة...إن إقامة اول بنك عربي في الضفة الغربي�ة " 
لق�د اتفق�ت إس�رائيل واLردن عل�ى وص�اية . ا�تفاقية المالية إلى معناھا السياس�ي ھذه

ھناك حل واح�د لتزوي�د الض�فة " 389" مشتركة، سيادة مشتركة على المناطق المحتلة
ما ھ�ي ھ�ذه المص�ادر؟ فنھ�ر اLردن مس�تغل حت�ى . الغربية بالماء من مصادر محلية

  390" ليطاني أو النيلما تبقى بتقديري ھو إما ال. الحد اLقصى
وحت��ى منظم��ات اLنج��زة الغربي��ة لھ��ا موق��ف لص��الح الخي��ار اLردن��ي، وذل��ك ل��يس 

يق��ول تقري��ر لمنظم��ة : تعاطف��اً م��ع اLردن، وإنم��ا لطم��س الھوي��ة الوطني��ة الفلس��طينية
  : أوكسفام

على الصعيد الدولي، فإن اLوضاع السياسية تتسم بإحياء العملية السلمية مع الملك " 
ذل��ك عب��ر إض��عاف متس��ارع  وكنتيج��ة ل�نش��قاقات ف��ي ص��فوف ا�رھ��اب  حس��ين،
  391" المروع

إريك شارون ب�أن اLردن ھ�و ال�وطن " نظرية"يفتح فيما يفتح عليه ھذا الحديث على 
ل�م .  البديل للفلس�طينيين، وھ�و موق�ف يش�اركه في�ه عل�ى اLق�ل حزب�ه الق�ديم، الليك�ود

مختل�ف القطري�ات العربي�ة بالمش�اركة ف�ي يتغير شيئاً حت�ى الي�وم، فإس�رائيل تطال�ب 
مؤتمر إنابوليس دون أن تلزم نفسھا، بالمقابل، بشيىء محدد، بينما مجرد وصول أي 

  .الخ مع إسرائيل...عربي إلى ھناك، ھو فتح باب للمتاجرة والبعثات ا�قتصادية
  :ومن ھنا يتنازع اصحاب القرار والمال ا�سرائيليين تجاذبان

يم مرون���ات للع���رب وص���و&ً إل���ى تس���وية، وواح���د م���ع التص���لب واح���د باتج���اه تق���د
إ& أن كليھما مفت�وح الش�ھية عل�ى الس�وق العرب�ي . ا�يديولوجي التوراتي الصھيوني

  .الواسع المنتفخ بأموال النفط ولكنه كذلك، وھذا اLھم، غير المنتج
رب، من ھن�ا تتمس�ك الحكوم�ات ا�س�رائيلية المتعاقب�ة باتفاقي�ة الس�"م م�ع الع�  

و& يع��ود ھ��ذا لوج��ود تب��ادل .  392حي��ث تغ��ض الط��رف ع��ن ش��دة ب��رودة ھ��ذا الس��"م
اقتص��ادي م��ع كثي��ر م��ن البل��دان العربي��ة بدرج��ة أعل��ى كثي��راً م��ن ع"ق��ات التس��وية 
السياس��ية، ب��ل ايض��اً Lن إس��رائيل ك��وادي س��يليكون س��تكون وادي س��يليكون �رواء 

Lتطورا وتقانة"طرافالعطش ا�ستھ"كي للصحراء العربية مترامية ا ."  
وكما اشرنا، فإن استمرار ھذا الس"م حتى بدرج�ة حرارت�ه المقارب�ة الص�فر،   

ھو آلية جذب ل�ستثمارات اLجنبي�ة م�ن جھ�ة، وھ�و تأس�يس غ�زو اLس�واق العربي�ة 
  .ذات يوم من جھة ثانية...بأكملھا
ارد لكن الحب من طرف واح�د يبق�ى ع�ذرياً ف�ي أرق�ى اLح�وال، ف�التطبيع الب�  

ي��تم اختراق��ه م��ن قب��ل ش��رائح م��ن راس الم��ال الفلس��طيني مبدي��ة اس��تعداداً  للمت��اجرة 
وا&ستحداث مع إسرائيل، وھو استعداد يتج�اوز ف�ي أحي�ان اس�تعداد رج�ال السياس�ة، 
أو سرعة ادائھم، وھذا ما حصل ف�ي م�ؤتمر داف�وس اLخي�ر ف�ي ش�رق اLردن حي�ث 
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اوزاً الصراع الق�ومي وع�دم حص�ول متج 393تشكل مجلس أعمال إسرائيلي فلسطيني
  . تسوية سياسية، ناھيك عن عدم توقف القمع وا�ستيطان الصھيوني

  ":إسرائيل كورب"ولتسخين التطبيع يقول إيدان أوفير، رئيس   
إن الح��زام اLمن��ي ال��ذي اقامت��ه إس��رائيل ھ��و لمن��ع ا&نتح��اريين الفلس��طينيين قط��ع " 

 4تص�اد المحل�ي ال�ذي انكم�ش حجم�ه الب�الغ المناطق عن العالم الخ�ارجي وخن�ق ا�ق
بالمئ���ة وھ���ذا أص���غر م���ن القيم���ة الس���وقية لش���ركة إس���رائيل  8بلي���ون دو&ر بنس���بة 

وأوفير ھو من الجوقة المتنامي�ة م�ن اص�حاب اLعم�ال ا�س�رائيليين ال�ذين ... كورب
  .394... "يريدون إقامة أعمال مشتركة مع أعدائھم التقليديين

ة؟ ھل ھي ع"قة ب�ين دولت�ين مس�تقلتين، أم ھ�ي ليس�ت والسؤال ھو، اية ع"ق  
مش��روطة بھ��ذا، بمعن��ى أنھ��ا ع"ق��ة تنف��ي ا�نفص��ال الفلس��طيني أساس��اً عب��ر إن��دماج 

  المصالح؟
  

  البعد الدولي في صياغة سياسات اLحت$ل
بعيداً عن العود إلى اش�تراط نج�اح المش�روع الص�ھيوني بع"قت�ه ب�المتروبول   

. 395ن دور ھذا المرك�ز ظ�ل مواكب�اً لحي�اة ھ�ذا الكي�ان و& زالالراسمالي الغربي، فإ
وم��ن ھن��ا، ف��إن ص��ياغة سياس��ات إس��رائيلية تج��اه المن��اطق المحتل��ة يت��أثر ب��دور ھ��ذا 
المتروب��ول، وتحدي��داً بم��ا يقدم��ه للكي��ان م��ن مس��اعدات س��واء اس��تخدمت ف��ي تموي��ل 

  .اعتداءاته أو في الصناعات المدنية
  

  : ذا الصددنشرت ا�يكوموميست  في ھ  
ھن��اك ث"ث��ة . ي��أتي ت��دفق راس الم��ال اLجنب��ي إل��ى إس��رائيل م��ن مص��ادر متع��ددة" 

ف��اLول ھ��و المس��اعدات اLلماني��ة الت��ي اكتس��بت : مص��ادر نش��ير لھ��ا ف��ي ھ��ذا الس��ياق
اھميتھا من دورھا المبكر في حماية والحفاظ على ا�قتصاد ا�سرائيلي من ا�ف�"س 

لقد انق�ذت . دات اLلمانية ھي اLكبر خ"ل تلك الفترةكانت المساع. خ"ل الخمسينات
با�س�تجداء وح�ده وا�قت�راض تمكن�ت الحكوم�ة ا�س�رائيلية " ا�قتصاد ا�س�رائيلي، 

  396"   من حماية اقتصادھا
ب��ادر وزي��ر المالي��ة ا�س��رائيلي اLس��بق بنح��اس س��ابير  إل��ى تجني��د التموي��ل   

لم��ؤتمر اLول للملي��ونيرات اليھ��ود ف��ي اLجنب��ي ل�س��تثمار ف��ي إس��رائيل، وق��د عق��د ا
وفي حين أن الم�ؤتمر اLول قُص�د ب�ه تموي�ل . 1962ميامي بالو&يات المتحدة  عام 

، فإن المؤتمر الثاني ُعق�د ف�ي الق�دس 1948ا�ستيطان اليھودي في فلسطين المحتلة 
، وُطلب منه تمويل استثمارات في الض�فة الغربي�ة وقط�اع 1967في أعقاب احت"ل 

. عب�ر ف�روع للش�ركات ا�س�رائيلية)  اشرنا إلى ھذا ف�ي ص�فحات س�ابقة(زة كذلك غ
ومن بين نتائج ھذا المؤتمر إنشاء شركة  حفرات لي يسرائيل، وھي ش�ركة مختلط�ة 

  .397بھدف ا�ستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة
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ـ في القدس، حي�ث ق�ال روب�رت ليتجر� 1984عقد المؤتمر الثالث للمليونيرات عام "
أح��د الملي��ونيرات اLمي��ركيين ال��ذين حض��روا الم��ؤتمر ان��ه بن��اء عل��ى اتفاقي��ة التج��ارة 
الحرة، فإن حجم صادرات الو&يات المتحدة إلى إسرائيل ل�ن ُيح�دد، ول�ذا وص�ل إل�ى 

أما وليم بروك الذي وق�ع ا�تفاقي�ة نياب�ة ع�ن الجان�ب اLميرك�ي، . ... بليون دو&ر 8
بين البلدين يمكن أن يتضاعف ث"ث مرات، حيث أنه كان إن التبادل : " فأشار إلى  

كما عقد ا�تحاد اLوروب�ي اتفاقي�ة مت�اجرة ح�رة . 398"1984بليون دو&ر عام  3.6
و& يخف�ى أن ك�ل ھ�ذه مثاب�ة تقوي�ة لبرن�امج ا�ح�ت"ل ا�قتص�ادي بحي�ث . مع الكي�ان

  . يتبعه ا�قتصاد الفلسطيني كمحيط
  
 31ا إل��ى الحكوم��ة واLف��راد والمؤسس��ات ا�س��رائيلية بل��غ مجم��ل م��ا قدمت��ه ألماني��" 

دو&راً للفرد الواحد، وھذا ما يجعل حصة الف�رد الواح�د م�ن  5345بليون دو&ر أو 
دو&ر، حي����ث بلغ����ت قيم����ة  20,000مجم����وع المس����اعدات اLميركي����ة واLلماني����ة 

  . 399دو&راً  134,800,000,000المساعدات اLميركية 
  

عل��ى تطبي��ق ق��رارات اLم��م المتح��دة بع��ودة &جئ��ي  إن ع��دم إرغ��ام إس��رائيل
، ُيعتب�ر مكون�ا 1967وتحديداً عدم إرغامھا على ا�نسحاب مما احتلت�ه ع�ام  1948

في برنامجھا ا�قتصادي للمناطق المحتلة حي�ث س�مح لھ�ا ب�اجتراح سياس�ات تتعام�ل 
  . مع ھذه المناطق كباقية بيدھا

الغرب�ي مج�رد فاع�ل خي�ر �س�رائيل الت�ي  ولكن، & يجوز اعتبار المركز الراس�مالي
  .  لھا في نظره وحسب استراتيجيته، دوراً وظيفياً عليھا تأديته

حينم��ا ت��وفر ل��دى إس��رائيل المي��ل لعق��د س��"م خ��"ل محادث��ات جني��ف تم��وز "
، أرغمتھ��ا الو&ي��ات المتح��دة عل��ى التراج��ع ع��ن ذل��ك،  حي��ث ھ��دد ال��رئيس 1975

Lمر الذي قدم له ھنري كيس�نجر 400ميركية جيرالد فورد بوقف المساعدات اLوھو ا
ف��ي ... بقول��ه ان س��"ما     1976اLميرك��ي نيس��ان -تفس��يرا ف��ي الم��ؤتمر اليھ��ودي

الشرق اLوسط & يعتمد إلى تلك الدرجة على اLط�راف المتحارب�ة، ولك�ن ب�اLحرى 
   401بموافقة القوى العظمى على مستوى تأثيره
ح��دة ف��ي الض��غط عل��ى إس��رائيل ف��ي ح��رب وھ��ذا ي��ذكرنا ب��دور الو&ي��ات المت

ضد لبن�ان حي�ث أُرغم�ت إس�رائيل م�ن قب�ل الو&ي�ات المتح�دة عل�ى مواص�لة  2006
  .العدوان حتى بان عجزھا بالكامل

  وحسب بيخلر ونيسان، 
ا�يراني�ة، -فإن الو&يات المتحدة بع�د ان كان�ت مش�غولة ف�ي تحفي�ز الح�رب العراقي�ة"

شكلية عليھ�ا ض�د الع�راق مض�ت ف�ي جعجع�ة ع�ن وبعد ان انھت عملية حرب بكلفة 
أم���ا الق���ادة الع���رب . نظ���ام ع���المي جدي���د مبن���ي عل���ى س���"م ف���ي الش���رق اLوس���ط
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وا�سرائيليين فقد اس�تجابوا  س�ريعاً متح�ولين م�ن الرص�اص إل�ى اLعم�ال وكأن�ه ل�م 
  . 402"   يكن ھناك عداء & بد من حله

  فس الموقف؟يتساءل المرء ھنا، ھل مؤتمر أنابوليس تكراراً لن
  

  بين اLحت$ل أو اLنسحاب
من��ذ س��قوط الض��فة والقط��اع بي��د ا�ح��ت"ل والنق��اش ل��م يتوق��ف بش��أن البق��اء،   

اللح���اق، الض���م، الفص���ل أو درج���ات الفص���ل ب���ين إس���رائيل وھ���ذه المناطق،وھ���ذه 
احتما&ت أو سيناريوھات أوس�ع م�ن الث"ث�ة الت�ي طرح�ت م�ن قب�ل مي�رون بنفنس�تي 

وتق��ديم ا�ح��ت"ل مرون��ات تج��اه ) 2(بق��اء ا�ح��ت"ل، ) 1: (يوھ��) 1987بنفنس��تي (
تصنيع المناطق المحتلة  متعاونا في ذلك مع اLردن ال�ذي س�يقدم بموج�ب الس�يناريو  

انس�حاب ا�ح�ت"ل لتص�بح المن�اطق ) 3(تسھي"ت اكثر لمنتجات المناطق المحتل�ة، -
  .المحتلة كياناً سياسياً مستق"ً منزوع الس"ح

  
ن بشأن الع"قة بالمناطق المحتلة ھو وجھتي النظ�ر لك�ل لعل أب   Zكر ما ھو مدو

. من موشيه ديان وشمعون بيرس، وھما في اLصل جن�رالين ف�ي الج�يش ا�س�رائيلي
ب��ل ان تع��اد  1967ج��ادل دي��ان بأن��ه & ض��رورة لض��م المن��اطق المحتل��ة بع��د ع��ام 

�س�رائيل وھ�و بھ�ذا مھ�تم سياسياً إلى اLردن وأن تبقى عسكرياً واقتص�ادياً خاض�عة 
  .ببقاء اسرائيل دولة يھودية نقية

لكن ديان ركز على الجانب ا�قتصادي حيث طالب بأن تستوعب إسرائيل أكبر ع�دد 
ممك��ن م��ن ق��وة العم��ل الفلس��طينية حي��ث أن خط��وة كھ��ذه س��وف ت��زيح ض��غط البطال��ة 

تثمار ف�ي والذي بدوره، إذا م�ا اس�تمر، س�وف يق�ود إل�ى اض�طرار الفلس�طينيين ل�س�
  .403البنية التحتية للتخلص من البطالة

ھذا يعني أن ديان كان مع الوضع الوسط، الذي اش�رنا إلي�ه أع�"ه، فھ�و ل�يس   
وسواء تم ھذا با&تفاق مع اLردن أو مع الفلس�طينيين . مع الضم وليس مع ا�نسحاب

.  س�يادةاي تط�ور محتج�ز، تبعي�ة و&. بالحكم الذاتي، فھو اLمر السائد حت�ى اللحظ�ة
  . 404وھذا موقف ايدته كثرة من ا�سرائيليين و& يزالون

    
ولكن تخلص إسرائيل من معظم العمالة الفلسطينية، ينقض بالمفھوم المعاكس   

ربما ھذا ما أجاب علي�ه ب�اھيري وس�ادان، ب�أن اي تط�ور ف�ي المن�اطق ! نظرية ديان
وقد تكون ھناك إجاب�ة . بقةالمحتلة سيبقى تابعاً �سرائيل واجبنا عليه في صفحات سا

على ذلك في غياب السياسة التنموية ل�دى ك�ل م�ن قي�ادة منظم�ة التحري�ر قب�ل اوس�لو 
ھذا ناھيك ع�ن أن القط�اع الخ�اص الفلس�طيني يق�وي . والسلطة الفلسطينية بعد اوسلو

وھي ع"قات تندرج ف�ي . ع"قته با�قتصاد ا�سرائيلي  بعيداً عن حل الصراع نفسه
عية الفلسطينية أكثر مم�ا ھ�ي ف�ي اتج�اه ا�س�تق"ل ا�قتص�ادي ع�ن اقتص�اد نطاق التب
  .ا�حت"ل
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نص خطاب من مواطن إسرائيلي   1969ايار  15ورد في صحيفة ھآرتس   

إذا كانت السيدة مئير تش�عر بمتع�ة م�ن رؤي�ة العم�ال العبي�د : " إلى جولدا مئير  يقول
ش�أنھا، ولك�ن & يمك�ن أن يص�بح ھ�ذا  يتصببون عرقا  في ايام الصيف الح�ارة، فھ�ذا

ھو المقياس الوطني الذي تستعمله &قناع الجماھير بأن�ه & يج�ب علين�ا دم�ج اقتص�اد 
إن ك���ل أم يھودي���ة تري���د ان ت���رى ابنھ���ا ينھ���ي الدراس���ة الثانوي���ة ...الض���فة الغربي���ة

&ب�د ... . والجامعية ويصبح كيماوياً أو مھندساً أو فنياً أو على اLق�ل  س�مكرياً م�درباً 
ف��ي ھ��ذا الوق��ت ان نحت��اج العم��ال الع��رب ف��ي البن��اء والزراع��ة، فالمھ��اجرون الج��دد 

   "الذين يفدون كل يوم يمتلكون حرفاً ابعد ما تكون عن تلك اLعمال البسيطة
يعبر ھذا القول عن رؤية وطيفية للع�رب ، وليس�ت رؤي�ة إل�ى خص�م سياس�ي   

ه الرؤي�ة ق�رار ع�دم ا�نس�حاب، له مشروعه القومي، وھ�ذا يس�ھل عل�ى اص�حاب ھ�ذ
.  مح��يط/كم��ا أن��ه بح��د ذات��ه مكون��اً لبرن��امج إقتص��ادي ل�ح��ت"ل اساس��ه ع"ق��ة مرك��ز

وعلى اية حال، فإن ما ھو سائد حتى اليوم في السياسة ا�سرائيلية ھو تجنيد مختلف 
ر اwليات التي ُتبقي اقتصاد المناطق المحتلة تابعاً ل�قتصاد ا�س�رائيلي، بغ�ض النظ�

  .عن اي الحلول السياسية الذي سيتم التوصل إليه
، دع���ى 1967ب���دوره، ف���إن بنح���اس س���ابير وزي���ر المالي���ة ا�س���رائيلي ع���ام   

، إل��ى "نقي��ة"لوج��وب بق��اء إس��رائيل منفص��لة ع��ن الفلس��طينيين لبق��اء الدول��ة اليھودي��ة 
جانب استغ"ل المن�اطق المحتل�ة اقتص�اديا، عل�ى أن & يترت�ب عل�ى ذل�ك اي مظھ�ر 

  .إسرائيل لھذه المناطق" تبعية"ن مظاھر م
إن عليھ�ا أن . 1967يجب أن & تواف�ق إس�رئيل عل�ى الع�ودة إل�ى ح�دود حزي�ران  "

": تحتفظ بمبدأ التقاسم في حين تسمح بتعديل الحدود أما عن الدولة الفلس�طينية فيق�ول
  .405"ليس لھا الحق بأن تعيش ولو ليوم واحد"
  

  : أما يھوشفاط ھركابي، فيقول
إن�ه م�ا . يمكن أن تقوم الدولة الفلسطينية، ولكن إما على أنق�اض اLردن أو إس�رائيل"

  " 406من بلد يرى اي حماس بأن يجلب لنفسه الدمار لكي يلبي طموحات الفلسطينيين
  
كل من & يشعر با&رتياح في العيش تحت الحكم ا�سرائيلي، فإن خيار العيش ف�ي " 

ھذا ما قاله إلياھو بن إليسار عضو الكنيست   "407ظل اي نظام عربي مفتوح أمامھم
  . ولجنة شؤون الدفاع آنذاك

  
ن"ح���ظ ھن���ا أن إس���رائيل كدول���ة يھودي���ة نقي���ة ھ���و إح���دى ثواب���ت السياس���ة   

لك��ن ھ��ذا الثاب��ت يتع��ارض م��ع متح��ول ھ��و كيفي��ة التع��اطي م��ع مص��ير . ا�س��رائيلية
ارض "كل فلسطين ھي  المناطق المحتلة من جھة، وينسجم مع الرواية التوراتية بأن

/ ، ومع الموقف الفلسطيني المختلط بين ثابت بمعنى فك ا�رتباط اقتص�ادياً " إسرائيل
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ھذا دون الحديث سياسياً عن حق العودة، ومتغير اقتصادياً، اي قيام كثرة في القطاع 
  .الخاص بالتطبيع ا�قتصادي مع إسرائيل

عض�و ف�ي حرك�ة ھتحي�ا  أما ا�قتص�ادي ع�زرا س�ادان ال�ذي ك�ان ف�ي الس�ابق  
أقص���ى اليم���ين فق���د تح���ول إل���ى ال���دفاع ع���ن ا�ن���دماج الس���لمي ) ح���زب ا�نبع���اث(

ل��ه ب��أن اي نم��و ص��ناعي ف��ي المن��اطق " أوح��ى"وھ��و ا�ن��دماج ال��ذي . 408ا�قليم��ي
المحتلة لن يكون إ& تابعاً ل�قتصاد ا�س�رائيلي، ول�ذا، يج�ب أن & تتخ�وف إس�رائيل 

ا المھم في ھذا الصدد ھو أن ھذه النظرة تندرج في نطاق إنم. من ھذا التصنيع التابع
  .إحتفاظ إسرائيل بالمناطق المحتلة، بغض النظر عن درجة ا�حتفاظ

  
في ھذ اLيام إلى إقامة دول�ة ف�ي المن�اطق المحتل�ة : " ... يدعو بنيامين بن إلي عيزر

& يح�دد ب�الطبع إذا كان ھذا الح�ديث  . 409"بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية المحلية
ال�خ وھ�ذا ف�ي ...ما المقصود بھ�ذه الدول�ة وعل�ى اي�ة مس�احة وم�ا مص�ير ح�ق الع�ودة

الحقيق��ة نم��وذج مناس��ب عل��ى المواق��ف ا�س��رائيلية الخالي��ة م��ن التحدي��د، لكن��ه ربم��ا 
اLكثر خبثاً، فھو يقص�د بمنظم�ة التحري�ر المحلي�ة، فلس�طينيي الض�فة والقط�اع بعي�داً 

وربما توصل بن إليع�ازر إل�ى ھ�ذا المقت�رح م�ن خ�"ل عمل�ه  .عن فلسطينيي الخارج
  .كوزير حربية إسرائيلي

حين ك�ان ع�وزي لن�داو وزي�راً لdم�ن ال�داخلي بإس�رائيل تح�دث إل�ى ص�حيفة 
ھن����ا س����وف يك����ون القت����ال حت����ى الم����وت بينن����ا وب����ين : " لومون����د الفرنس����ية ق����ائ"

  410" يتوقف القتال فطالما ظل ھناك أمل لدى الفلسطينيين فلن...الفلسطينيين
أما شمعون بيرس فكان ينادي بالتخلي عن ربط ھذه المناطق بإسرائيل حرص�ا عل�ى 

  . نقائھا اليھودي
، إلى الحديث ع�ن دول�ة 1976لذا، تدرج موقفه من وزير دفاع طرح ا�دارة الذاتية 

  . فلسطينية بدون جوھر سيادي
ب�المفھوم ا�س�رائيلي م�ن ليصل مؤخراً إلى الحديث  عن دول�ة فلس�طينية، وليص�بح، 

  !. 411الحمائم بعدما كان من الصقور
  

يمكننا الق�ول أن ھ�ذه المواق�ف  تعب�ر ع�ن معظ�م التوجھ�ات ا�س�رائيلية حت�ى   
كان أكثر تطور على ھذه المواقف ما تم خ"ل اتفاق أوس�لو ال�ذي ھ�و . الوقت الحالي

وعلي�ه، ف�إن . مس�تقلة عملياً حكماً ذاتياً، تم�ت ص�ياغته  بحي�ث & يتط�ور إل�ى دول�ة  
ا�صرار على حكم ذاتي ھو سياس�ة أو البرن�امج العمل�ي للنظ�ام الص�ھيوني حت�ى ل�و 

وعلي�ه، يب�دو أن . أُلبس  تسميات أخرى وھو يتضمن فيما يتضمنه برنامجاً إقتص�ادياً 
مجمل الموقف الصھيوني ھو بقاء الض�فة والقط�اع تابع�ة وخاض�عة اقتص�ادياً بغ�ض 

  .ل المحتملالنظر عن طبيعة الح
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  9ھوامش مقال 
  
من الطرد ل�زاحة فا�نزياح الذاتي، في كنعان، : انظر عادل سمارة، ا�ستيطان -1

  . 101-87، ص ص 1999، كانون ثاني 94العدد 
، وكنت أنھيت المرحلة الثانوية، إلى 1963اصطحبني أخي اLكبر في تموز  -2

زعرور وكان عقيداً في س"ح  سجن عمان المركزي في المحطة لزيارة السادة أحمد
المدرعات، وجعفر الشامي وكان مقدماً في س"ح الھندسة، وحمد الفرحان وكان 

كان ث"ثتھم معتقلين على ذمة المشاركة في محاولة . مدير شركة الم"حة العربية
ما علق في . إنق"بية، وكان أخي ضابطاً مفصو& من الجيش اLردني بنفس التھمة

أن مشكلة اLردن في أن إسرائيل جاھزة &حت"ل الضفة الغربية إذا ما ذھني وقتھا، 
أدت إلى احت"ل الضفة الغربية  1967إ& ان حرب ". حصل انق"باً على النظام

  !ولمدة أطول بأكثر م ضعف فترة الوحدة بين الضفتين
في حين فضلت قيادة إسرائيل في حرب لبنان الثانية وقف الحرب في  -3

اLولين، اصرت الو&يات المتحدة على مواصلة العدوان إلى أن اقنعت  اLسبوعين
وھذا الموقف يبين لنا حدود الدولة . يوماً على اند&عھا 32بوجوب وقفھا بعد 

  .التابعة مھما كان موقعھا في أفضليات المركز
ُتفيد قراءة ھذا المشروع الصھيوني، أنه مشروع جرى تصنيعه من مجموعة  -4

لمركبات متعددة، يوحدھا قرار ذكي وخبيث بوضعھا أمام تحدي وجودي قطع غيار 
مما يرغمھا على التصدي، فالجندي الذي ُيرغم على التجنيد ا�جباري & بد ان 

إذن صناعة الكيان مكونة من مجموع . يطلق النار Lنه إن لم يفعل فُعل به
صناعة متسادا، صناعة صناعات، صناعة الرواية التوراتية بدل الرواية التاريخية، 

اLمن، صناعة اليھودي الجديد، صناعة الھلوكوست، صناعة البراق واwثار، ومن 
  .ثم صناعة الرأسمالية العالمية لقاعدة متقدمة في الوطن العربي

انظر عادل سمارة، ليس اقتصادھم بمعجزة وليس اقتصادنا بعاجز، كنعان العدد  -5
 .57- 42ص ص  2007تموز  130

  .1984قرير السنوي �سرائيل الت -6
تجدر ا�شارة إلى أن سلطات ا�حت"ل حين تصدر رخصة بناء ُتثبت نصاً في  -7

  .الرخصة مفاده أن الشخص يملك المنزل وليس اLرض التي أُقيم عليھا
من الواضح أن مؤتمر أنابوليس يشدد التوجه بھذا ا�تجاه وھو ما أكد عليه  -8

ة ال"جئين ھي إلى الضفة الغربية، اي & عودة إلى الرئيس اLميركي بأن عود
 .1948فلسطين المحتلة عام 

،  عشرة ب"يين دو&ر إلى إسرائيل 1993حينما قدمت الو&يات المتحدة، عام  -9
كضمانات قروض لتسھيل استيعابھا للمستوطنين المجلوبين من ا�تحاد السوفييتي 

بيل كلينتون، على أن تجمد إسرائيل السابق، وذلك في فترة رئاسة الديمقراطي 
فريقاً من موظفيھا الميدانيين ) أونروا(أعمال ا�ستيطان، كلفت وكالة الغوث 

الدوليين والمحليين بمراقبة توسع المستوطنات، حيث أفادو جميعاً أن توسع 
وفي أحد ا�جتماعات اLسبوعية لكبار موظفي اLونروا، . المستوطنات لم يتوقف
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حضره كمستشار لمشروع إدرار الدخل، عرض موظف من القنصلية الذي كنت أ
 1968شريطاً لتوسع المستوطنات منذ ) قدم نفسه باسم جيمس(اLميركية في القدس 

  . وحتى حينه
  ولكن ھذه اLرض ھي جزء من سيادة الدولة اLردنية، : سألته سيدة فلسطينية 

ت سيادة شرعية قبل حكومة ب"دي لم تذكر أن ھذه اLرض كانت تح:فأجاب
1967! 

بناء على الضغط اLميركي & تجرؤ بنوكاً تعمل في أراضي الحكم الذاتي على  -10
  . فتح حساب جديد لمواطن إ& إذا قدم بياناً يوضح مصدر المبلغ الذي يريد رصده

 75-74:  1987سمارة  -11
12- B'T Selem, land grap:Israel's settlement policy in the 

West Bank, (Jerusalem, May, 2002)  
13    - Samara, 1988 Khamsin, 55 
14-   Free Palestine, 11-3-1986 

15- Ilan Peleg and Paul Scham, Israele's Neo-Revisionism 
and American neoconservatism: The Unexplored Link. (A 
paper presented at the annual meeting of the association 
of Israel Studies Bnaff, Canada, May 30, 2006. 
http://72.14.221.104/search?q=cache:DqwGzRUf_dUJ:ww
w.aisisraelstudies.org/Peleg%25   
... 2/9/2007  

  
16- Yoav Peled, Zionists Realities Debating Israel-

Palestine, Peled and Tilly's debate on the one state 
solution in New left Review, no 38 March/April, 2006.  

  2007- 11- 23القدس  -17
حينما ُسئل شمعون بيرس على شاشة التلفزيون ا�سرائيلي بالعربية عن رأيه  -18

ليسموھا امبراطورية، المھم ھو : الفلسطينيين يسمون الحكم الذاتي دولة قالفي أن 
 .اLرض

  2007-12- 1القدس  -19
مليون دو&ر كاستثمار  140لقد بلغ المعدل السنوي ل�نفاق على ا�ستيطان  -20

 350، ما قيمته 1986- 1985وقد أُنفق عام . مدني باستثناء النفقات الدفاعية
،  1985- 1984مليون في أعلى فترة وھي  520رناً باستثمار مليون دو&ر مقا

باھيري " (بليون دو&ر 3حوالي  1968ويقدر ا�نفاق على ا�ستيطان منذ 
 )95سمارة  59: 1987

سلسلة اLوامر العسكرية أ�سرائيلية، إصدار الحكم العسكري،   -21 
 ). بالعربية(1982
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22- Yoav Peled, Zionists Realities Debating Israel-
Palestine, Peled and Tilly's debate on the one state 
solution in New left Review, no 38 March/April, 2006. 

 
  2006- 2-3تقرير عوفر لترسبورغ ليديعوت احرونوت عن القدس  -23
  24، ص 1987سمارة  -24
الذاتي، في من الطرد ل�زاحة فا�نزياح : أنظر، عادل سمارة، ا�ستيطان -25

  101- 87، ص ص 1999، كانون ثاني 94كنعان، العدد 
  2002-7- 20عن القدس  2002- 7-19يديعوت أحرونوت  -26
  1983- 6-7العودة،  -27
  1979- 6- 26ھآرتس  -28

 
29- Ben Kaspit, Two Years of the Intifada, Maariv, 6, and 

13 September 2002 Supplements (Hebrew). 
30-Yoram Peri, "The Israeli Military and Israel's 

Palestinian Policy: From Oslo to the Al-Aqsa Intifada, 
Washington ,DC 2002, pp, 13, 35. 

 
  2007-11- 2القدس  -31
 70- 69: 1987،  سمارة 30-29:  1987باھيري، -- 32

33- Cantour, Jerusalem Post Supplement,  5.4.1979 
ية في التوصيف النظري للع$ق]ة ب]ين المن]اطق المحتل]ة واLقتص]اد ھناك إشكال -34

� شك أن ھناك فارقاً في الدرجة، . 1948الصھيوني، وكذلك بينه وبين فلسطينيي 
وليس في الن]وع ب]ين وض]ع ك]ل م]ن ھ]اتين الفئت]ين م]ن الفلس]طينيين ف]ي ع$قتھم]ا 

، عل]ى ھ]ذا الحال]ة رغ]م � يسھل تطبيق نظرية اLستعمار الداخلي، تمام]اً . باLحت$ل
]]لت عل]]ى ي]]د كاردوس]]و ف]]ي البرازي]]ل. م]]ا بھ]]ا م]]ن إغ]]راء ب]]ذلك وعل]]ى ي]]د  1فھ]]ي فُص�

ھارولد وولب]ي ف]ي جن]وب إفريقيا،حي]ث ي]دور الح]ديث ھن]ا ع]ن وينحص]ر ف]ي إط]ار 
تبعيتھ]ا اLقتص]ادية للنظ]ام الع]المي، الدول]ة /الواحدة ف]ي ع$قتھ]ا" القومية"الدولة 

نة على جزء من رعاياھا، أي عن إثنية أو قومي]ة معين]ة، وھ]و التي � تنكر المواط
ا+مر الذي  � تندرج فيه إسرائيل التي � تقف عند حد التمييز العنصري أو التضاد 

أرغم]]وا عل]]ى حم]]ل  1948الطبق]]ي، ھ]]ذا ناھي]]ك ع]]ن أن الفلس]]طينيين ف]]ي من]]اطق 
طروح]اً ل]ديھم، ، ف]أمر الجنس]ية ل]يس م1967الجنسية اLس]رائيلية، أم]ا فلس]طينيو 

إذن ع]الج ھ]ؤ�ء الكت]اب دو� أو من]اطق . كما أنه ليس مطروحاً لدى إسرائيل كذلك
الك]]ل فيھ]]ا مواطن]]ون، بغ]]ض النظ]]ر ع]]ن التف]]ارق الطبق]]ي عل]]ى ص]]عيدي ا+ف]]راد أو 

المواطن]ة عل]ى درجت]ين، ب]ل إن ھ]ذا م]واطن )  1948(اLثنيات، بينما ف]ي إس]رائيل
أم]ا ف]ي الض]فة . +ساس طبق]ي � عرق]ي و� ق]وميففي البرازيل كان ا!. وذاك عدو

، ولك]ن 1948والقطاع، فالع$قة حالة استعمار، كما ھي في المناطق المحتل]ة ع]ام 
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ھ]ذا وإن كان]ت إس]رائيل بص]دد ت]ذويب الشخص]ية ". المواطنة"بدون اية درجة من 
ليص]]بحوا مثاب]]ة تجم]]ع بش]]ري ھ$م]]ي ب]]دون مح]]ددات  1967الوطني]]ة لفلس]]طينيي 

  .� أھداف سياسية وطنية، و� مبنى طبقي بالطبعقومية و
كت]]]ب كاردوس]]]و، حينم]]]ا ك]]]ان ج]]]ذريا تنموي]]]اً، اي قب]]]ل أن يس]]]تقطبه البن]]]ك 

  :والصندوق الدوليين ليصبح رئيساً انفتاحياً للبرازيل لدورتين مدتھما ثمان سنوات
�رجنت]ين إن التطور الرأسمالي التابع ھذه ا+يام في اميركا ال$تيني]ة  البرازي]ل وا" 

والمكس]]]يك ين]]]تج تھش]]]يما بنيوي]]]ا داخلي]]]ا، وال]]]ذي تك]]]ون في]]]ه القطاع]]]ات المتقدم]]]ة  
تستدخل  وحت]ى تن]دمج ف]ي ا+ش]كال الجدي]دة للتوس]ع ا�حتك]اري للنظ]ام الراس]مالي 

وأبعد من ھذا، فإن القطاعات المتخلفة تنتج بأجر سلعا اساسية حض]رية، .  العالمي
ير، لك]]ن وبش]]كل خ]]اص ف]]إن مواق]]ع اLنت]]اج  مث]]ل ا�نت]]اج الس]]لعي الحض]]ري الص]]غ

ف]]]ي ع$قتھ]]]ا بالقطاع]]]ات " مس]]]تعمرات داخلي]]]ة"الزراع]]]ي المس]]]تقرة تتس]]]م بأنھ]]]ا 
فھي نتاج التوسع الراس]مالي وتوظ]ف لھ]ذا التوس]ع طالم]ا تس]اعد عل]ى ... العالمية

  "1القطاع العصري"إبقاء ا+جور في مستوى ھابط وتقلل الضغط السياسي داخل 
فريقيا ك]ان ا+س]اس عرق]ي وراس]مالي لكن]ه ل]م يك]ن اس]تثنائيا وفي جنوب إ 

أم]ا ھن]ا، فالمواطن]ة المتس]اوية ب]المفھوم . وطارداً، لذا، لم  تتولد حالة لجوء اس]ود
، وھ]ي 1948الراسمالي مرفوضة او محجوبة عن العرب الفلسطينيين في اح]ت$ل 

عل]ى أن ُيقب]ل " خاصةلليھود "المواطنة التي تسمح بالتنافس وا�ستغ$ل الطبقيين 
من بين الفقراء من يصعد طبقياً إلى صفوف برجوازية السادة، ويص]بح س]يداً عل]ى 

حق]]وق المواطن]]ة المتس]]اوية للجمي]]ع مرفوض]]ة كم]]ا ھ]]ي مرفوض]]ة !  فق]]راء الس]]ادة
واLش]]كالية ھن]]ا ديني]]ة قومي]]ة . مس]]ألة قب]]ول اف]]راد ع]]رق ف]]ي طبق]]ة الع]]رق ا\خ]]ر

  .1967ت مطروحة في حالة فلسطينيي وبالطبع المواطنة ليس. وثقافية
 Articulation ofيصف ھارولد وولبي التمفص]ل ب]ين انم]اط اLنت]اج " 

Modes of Production   بما ھ]و امت]داد او توس]ع ل]نمط ا�نت]اج الرأس]مالي
وبالطبع فإن مقت]رب تمفص]ل أنم]اط اLنت]اج يؤك]د عل]ى . على حساب ا+نماط الماقبل
المحيطي]]ة تتك]]ون م]]ن تمفص]]ل ان]]دماجي ل]]نمط ا�نت]]اج  أن التش]]كي$ت اLجتماعي]]ة 

أم]ا ف]ي حال]ة ا+قلي]ة ". المھيمن ال]ذي ُيلِح]ق بنفس]ه انم]اط ا�نت]اج غي]ر الراس]مالي
العربية الفلسطينية فإن التمفصل إذا ما حصل، � يأخذ مداه اLقتصادي حيث تقطعه 

ر ف]]ي من]]اطق ، وتتمظھ]]ر سياس]]ة الدول]]ة أكث]]"سياس]ة الدول]]ة ك]]ي � يكم]]ل مس]]يرته 
ولكن كيف يمكن لھذه العوام]ل أن تتج]اوز العام]ل الم]ادي؟ ! عجيب. 1967احت$ل 

ولماذا تفوق العامل الم]ادي ف]ي جن]وب إفريقي]ا وحس]م ا+م]ر؟ ق]د ! الذي نراه مقرراً 
يوفر قرار المركز الراس]مالي الع]المي ف]رض المقاطع]ة عل]ى جن]وب إفريقي]ا مفتاح]اً 

  .ضد إسرائيلل�مر، في حين لم يقرر ذلك 
كان]]]ت حال]]]ة جن]]]وب إفريقي]]]ا حال]]]ة اس]]]تعمار اس]]]تيطاني اب]]]يض اس]]]تثمرت   

أم]]]ا حال]]]ة . بإمكاناتھ]]]ا وواص]]]لت ذل]]]ك إل]]]ى جان]]]ب تش]]]اركھا ب]]]راس الم]]]ال الع]]]المي
تختل]]ف +نھ]]ا اس]]تثمار إس]]تراتيجي للمرك]]ز الرأس]]مالي . إس]]رائيل، فتتش]]ابه وتختل]]ف

نھ]ا إي إس]]رائيل ت]]وفر لھ]]ذا الع]المي أنف]]ق وينف]]ق عل]ى إس]]رائيل بش]]كل متواص]]ل، +
إن ع$ق]ة راس . المركز ھيمنة على منطقة للمركز فيھا مصالح دونھا ح]ز� الح$ق]يم
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المال اLسرائيلي براس المال المركزي في العالم أعمق وأقوى مما ھ]ي ف]ي جن]وب 
ھن]ا . إفريقيا، كما أن Lسرائيل وظيفة دولة في خدمة الطبق]ات الحاكم]ة ف]ي المرك]ز

أم]ا ! حالة مقاطعة المركز Lسرائيل، ولذا، ما عليھا لو قاطعتھا بنج$ديشتكمن است
ال]]ذين يعتق]]دون غي]]ر ھ]]ذا، فھ]]م أق]]رب إل]]ى ع]]دم وع]]ي تعقي]]دات وج]]ود ودور ھ]]ذه 
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السياسات : كتاب إعاقة التنميةقراءة في   10-

اإلقتصادية اإلسرائيلية تجاه األقلية القومية العربية، 

  صفحة 168

  

  إمطانس شحادة: تاليف

  2006مدى الكرمل : إصدار

  عادل سمارة: قراءة
  

قلية يبدأ الكتاب، إلى أن ُيختتم، بوصف وتفنيد السياسات اإلسرائيلية تجاه األ  
العربية الفلسطينية التي بقيت بعد سيطرة اإلستعمار اإلستيطاني اليهودي على ثالثة 

  . 1948ارباع البالد وتشريد ثالثة أرباع مليون مواطن عام 
لذلك تفرض مجابهة هذه المشاكل ، عالجا تنظيميا كامال ال موضعيا " ...  

: ن عن العمل فقط، نحويلعاطركز في تناول المحفزات السلبية للمحدودا، أو الت
ألقلية العربية، تلزم معالجة األزمة اإلقتصادية ل. مخصصات ضمان الدخل والبطالة

سياسة مواظبة ومتواصلة ، تعكس استعدادا صادقا لمعالجة المشاكل االقتصادية 
اإلثني –حلي اإلزدهار والتطور في االقتصاد المالواسعة، وفي األساس إزالة عوائق 

ريجيًا إلى مالذ العمل النهائي ألبناء األقلية، إلى جانب تحول الذي يتحول تد
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ص " (اليهودي حيال ابناء األقلية –مفهوماتي في تعامل وموقف  السوق المركزي 
8.(  

ويأخذ الكاتب باالعتبار مسألة جوهرية في دور الدولة في إسرائيل، وخاصة   
ق مع مرحلة ما بعد الحرب انتقالها من إدارة اإلقتصاد بشكل دوالني، وهو ما تطاب

ثم مغادرة هذا الدور بداية منذ " الدولة الكينزية"العالمية الثانية، لنقل إقتصاديًا 
ثمانينات القرن العشرين أي حقبة العولمة، ولنقل اللبرالية الجديدة والخصخصة 

 ، حيث يرى الكاتب"نقودية األميركي ملتون فريدمان"الريجانية واقتصاديًا ―التاتشرية
وال : "... أن هذه التطورات زادت من المأزق اإلقتصادي لألقلية العربية، والمتمثل في

نقصد بهذا اإلدعاء النفي المطلق لتطور وٕانماء إقتصادي قد شهدتها األقلية 
الفلسطينية، وٕانما نعني بذلك ان سقف التطور اإلقتصادي ُحدد دائما وفقا الحتياجات 

اي تطور اقتصادي مشروط ومحدد يمكن أن يخدم بمعنى آخر، ندعي أن . الدولة
  )9ص"(بمصطلحات لوتسيك" اإلشراف والرقابة"أجهزة 
ففي حين ُيفترض أن يخضع تطور اي قطاع . وربما هنا يقع مركز البحث  

في إقتصاد اية دولة لمقتضيات الدولة بمجموعها، إال أن ما يقصده الكاتب هنا، أن 
متطلبات اقتصاد دولة األكثرية اليهودية الحاكمة إقتصاد األقلية العربية ُيخضع ل

بالمفهوم اآلني وبمفهوم المدى الطويل، فالهدف التخلص من هذه األقلية بدءًا بفرار 
وال يقلل من قولنا هذا أن الكاتب وضع الصياغة . الفرد وانتهاء بإجالء الجميع 

  !بشكل مختلف لمقتضيات يد القمع
ريدًا من السلطة اإلسرائيلية تجاه األقلية العربية نقرأ في طرح المؤلف موقفًا ف  

الفلسطينية، فهي تحول دون دمجهم باقتصاد الدولة الرسمي، كما تحول طبعًا دون 
تطور مقومات إنفصالهم عنها مما يجعلهم حالة مؤقتة على الدوام، حالة هالمية 

هما طموحًا لتجمع بشري ليس له مبنى طبقي وال قاعدة اقتصادية يشكل بهما أو من
سياسيًا قوميًا، وهذا ما يسمح لنا باالستنتاج، أنها حالة بانتظار التخلص منها في 

  .  مناٍخ ما
عربية " مقاومة"فمن الناحية اإلقتصادية تحديدًا، لم يتطرق الكاتب إلى وجود   

لإلندماج في اقتصاد الدولة الرسمي اليهودي، بمعنى أن هذا الوجود لألقلية القومية 
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أما وهذه . د وسلبي، كما لم ُيشر إلى وجود توجهات لتنمية ذاتية عربية هناكمحاي
 !األقلية ال ترفض اإلندماج اإلقتصادي، فهو مؤشر على أن الدولة هي التي ترفضهم

ولكن ما نهاية هذا الرفض؟ هل سيبقى هؤالء معلقين في الوضع نفسه، هل سيطوروا 
  .ام منهم يوما ما؟ هذا ما سنناقشه الحقاً اقتصادًا خاصًا بهم، أم هل سيتخلص النظ

إن قراءة للمعطيات الرقمية التي يفصلها الكاتب على اساس مقارن بين   
هناك فجوة واضحة ومقصودة بين . الطرفين تعزز السيناريوهات التي اشرنا إليها

وليست هناك ) باستعمال التعبير الشعبي الدارج منذ أكثر من قرن(العرب واليهود 
السلطة كما حصل مع اليهود الشرقيين /ت إندماج حتى لنخبة عربية في الدولةمقدما

وما يحصل هو تناول الدولة من هذا . ال سياسيًا وال اقتصاديًا وال ثقافيًا بالطبع
وٕاال . وكل هذا بمقدار. المخزون اإلحتياطي ما تحتاجه للعمالة في قطاعات معينة

هم في اإلقتصاد اليهودي التقليدي وهي من المستخدمين العرب % 50كيف نقرأ أن 
؟ نسبة لم تزدد، كما أنها تعيق أقتصاد هذه األقلية 1948نسبة على حالها منذ عام 

إذا ما اتجه إلى اإلنفصال وذلك لعجز اإلقتصاد العربي عن استيعابهم ألنه يستوعب 
فسين من المواطنين العرب الذين هم  في سن العمل، كما أنهم سيكونوا منا% 8-10

كأننا نقول، إن الدولة ترسم .  لنظرائهم العرب الذين يعملون في القطاع التقليدي
  .آليات تبقي على اقتصاد هذه األقلية عقيماً 

يكمن تفسير ذلك في غياب قواعد السوق الحرة بين . إال أن الواقع مغاير"...  
وعة األغلبية، اإلقتصادين، وعدم حيادية الدولة في المجال اإلقتصادي إذ عملت مجم

عن طريق الدولة، على تشويه العملية اإلقتصادية الطبيعية بوسائل شتى بهدف منع 
عملية التصنيع، وتجميع رؤوس األموال والمعرفة عند األقلية العربية، وبهدف 

كال اإلقتصادين منفصالن حقا عن بعضهما البعض . المحافظة على الوضع القائم
لم ينغلق اإلثنان تمامًا على ...و السمات اإلقتصادية، سواء حسب التقسيم الجغرافي أ

مجاالت التجارة والمقايضة وفي األساس تصدير قوى عمل عربية إلى السوق 
ص " (اإلسرائيلية واإلنكشاف التام للسوق العربية على المنتجات والبضائع اليهودية

11(  
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، يركز ألن التكامل بين اإلقتصادين مرفوض من قبل السلطة الصهيونية  
الكاتب على مجال التبادل وليس التكامل بين اإلقتصادين، وهو تبادل أعرج في 

ففي حين يصدر القطاع العربي إلى اليهودي قوة عمل رخيصة، يصدر . اإلتجاهين
أي ال توجد حركة لقوة العمل وال للبضائع . القطاع اليهودي إلى العربي سلعًا مكلفة

  . ر العالقة في أفضل أحواله تبادًال ال متكافىءوهذا يؤكد أن جوه. في اإلتجاهين
  ما هي السياسة اإلسرائيلية

ال يخالط الكاتب الشك في أن السياسة المتبعة تجاه األقلية العربية هي 
الهيمنة اليهودية، واالستغالل، واإلقصاء عن عملية التطور، والحفاظ على الدونية 

ولتحليل . لجة الجزئية للمشاكل الطارئةوضبط هذه األقلية بالرقابة واإلشراف والمعا
، 1979االستعمار الداخلي لدى زريق : هذه السياسة ناقش الكاتب مقاربات 

، 1988، وكذلك مقاربة اإلقتصاد الثنائي للخالدي 1989، وشافير 1983وكيمرلنج 
، ونموذج اإلثنوقراطية ل يفتاحئيل وغانم 1985ومقاربة السيطرة والتعلق لوستيك 

2005 .  
قد ينير الطريق للتوصل إلى المقاربة األقرب ان ننطلق من إشكالية النظام  

نفسه في عدم اإلنجاز المقصود لدمج العرب في الدولة، بغض النظر عن قابلية 
العرب أم عدمها، فهذا خيار لم تحاول الدولة اختباره ، مما خلق لها مشكلة معلقة 

عية بالضرورة، وعليه، كان الطبيعي أن فالحركة الصهيونية حركة اقتال. ألمد طويل
. لم يحصل هذا تمامًا، ولذا، بقيت لديها أقلية عدوة. تطرد أو تبيد كل الفلسطينيين

. ليسوا مواطنين تمامًا إذ لم ُيعطوا مساواة. كتيبة من جيش العدو المهزوم والمطرود
وهي ميتة ال يعرف كيف يتخلص منها، /الدولة الصهيونية كمن يحمل جثة حية

إذن . نفسها عاجزة عن الوقوف على قدميها، ولن تسمح لها الدولة بذلك، لتقاوم
  .كيف تفعل في أقلية تتصارع معها داخل البيت؟. الدولة كذلك في مأزق

بتفكيك الجغرافيا الفلسطينية، وتفكيك  1948قامت الدولة الصهيونية منذ 
. طني لهم، وتفكيك اإلقتصادالتماسك الطبقي الفلسطيني لوأد المشترك السياسي الو 

هناك أقلية رغم المذابح لم تهرب، وظل طردها محبذًا وربما هو مؤجًال فقط  ألنه 
  !كما أن تهيئة الدولة لمناخ الرحيل لم يدفع هذه األقلية لذلك، فإلى اين.  صعباً 
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نقطة الحسم هي في موقف الدولة المركب من 
المشروع الصهيوني هو دولة يهودية نقية فمركز . اإليديولوجي/اإلقتصادي/السياسي

موطىء قدم اقتصادي لراس المال العالمي على أرضية . بقيادة الرأسمالية اليهودية
  .  دعم، حماية ، تمويل ووظيفة لهذا الشريك الصغير

ال يسهل تطبيق نظرية اإلستعمار الداخلي، تمامًا، على هذا الحالة رغم ما 
لت على يد كاردوسو في البرازيل وعلى يد هارولد فهي ُفص . بها من إغراء بذلك

وولبي في جنوب إفريقيا،حيث يدور الحديث هنا عن وينحصر في إطار الدولة 
تبعيتها اإلقتصادية للنظام العالمي، وهو األمر الذي  ال /القومية الواحدة في عالقتها

طنون، بغض عالج هؤالء الكتاب دوال أو مناطق الكل فيها موا. تقبل به إسرائيل
النظر عن التفارق الطبقي على صعيدي األفراد أو اإلثنيات، بينما في غسرائيل 

ففي البرازيل كان األساس !. المواطنة على درجتين، بل إن هذا مواطن وذاك عدو
  . طبقي ال عرقي وال قومي

كتب كاردوسو، حينما كان جذريا تنمويًا، اي قبل أن يستقطبه البنك 
  :ن ليصبح رئيسًا انفتاحيًا للبرازيل لدورتين مدتهما ثمان سنواتوالصندوق الدوليي

إن التطور الرأسمالي التابع هذه األيام في اميركا الالتينية  البرازيل واالرجنتين " 
والمكسيك ينتج تهشيما بنيويا داخليا، والذي تكون فيه القطاعات المتقدمة  تستدخل  

.  االحتكاري للنظام الراسمالي العالمي وحتى تندمج في األشكال الجديدة للتوسع
وأبعد من هذا، فإن القطاعات المتخلفة تنتج بأجر سلعا اساسية حضرية، مثل االنتاج 
السلعي الحضري الصغير، لكن وبشكل خاص فإن مواقع اإلنتاج  الزراعي المستقرة 

ج التوسع فهي نتا... في عالقتها بالقطاعات العالمية" مستعمرات داخلية"تتسم بأنها 
الراسمالي وتوظف لهذا التوسع طالما تساعد على إبقاء األجور في مستوى هابط 

  "412القطاع العصري"وتقلل الضغط السياسي داخل 
وفي جنوب إفريقيا كان األساس عرقي وراسمالي لكنه لم يكن استثنائيا  

بالمفهوم أما هنا، فالمواطنة المتساوية . وطاردًا، لذا، لم  تتولد حالة لجوء اسود
الراسمالي مرفوضة او محجوبة عن العرب الفلسطينيين، وهي المواطنة التي تسمح 
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على أن ُيقبل من بين الفقراء من " لليهود خاصة"بالتنافس واالستغالل الطبقيين 
حقوق !  يصعد طبقيًا إلى صفوف برجوازية السادة، ويصبح سيدًا على فقراء السادة

رفوضة كما هي مرفوضة مسألة قبول افراد عرق في المواطنة المتساوية للجميع م
  . واإلشكالية هنا دينية قومية وثقافية. طبقة العرق اآلخر

وسع ل بين انماط اإلنتاج بما هو امتداد او تيصف هارولد وولبي التمفص" 
وبالطبع فإن مقترب تمفصل . لنمط االنتاج الرأسمالي على حساب األنماط الماقبل

د على أن التشكيالت اإلجتماعية  المحيطية تتكون من تمفصل نتاج يؤكأنماط اإل
أما . "انماط االنتاج غير الراسمالي بنفسهاندماجي لنمط االنتاج المهيمن الذي ُيلحق 

، ال يأخذ مداه ذا ما حصلاألقلية العربية الفلسطينية فإن التمفصل إفي حالة 
  " هطعه سياسة الدولة كي ال يكمل مسيرتاإلقتصادي حيث تق

ولكن كيف يمكن لهذه العوامل أن تتجاوز العامل المادي؟ الذي نراه ! عجيب
ولماذا تفوق العامل المادي في جنوب إفريقيا وحسم األمر؟ قد يوفر قرار ! مقرراً 

المركز الراسمالي العالمي فرض المقاطعة على جنوب إفريقيا مفتاحًا لألمر، في حين 
  .لم يقرر ذلك ضد إسرائيل

لة جنوب إفريقيا حالة استعمار استيطاني ابيض استثمرت كانت حا  
أما حالة إسرائيل، . بإمكاناتها وواصلت ذلك إلى جانب تشاركها براس المال العالمي

تختلف ألنها استثمار إستراتيجي للمركز الرأسمالي العالمي أنفق . فتتشابه وتختلف
لهذا المركز هيمنة على  وينفق على إسرائيل بشكل متواصل، ألنها إي إسرائيل توفر

إن عالقة راس المال اإلسرائيلي . منطقة للمركز فيها مصالح دونها حز الحالقيم
براس المال المركزي في العالم أعمق وأقوى مما هي في جنوب إفريقيا، كما أن 

هنا تكمن استحالة . إلسرائيل وظيفة دولة في خدمة الطبقات الحاكمة في المركز
أما الذين يعتقدون ! سرائيل، ولذا، ما عليها لو قاطعتها بنجالديشمقاطعة المركز إل

  .. غير هذا، فهم أقرب إلى عدم وعي تعقيدات وجود ودور هذه الدولة
كما ال يستقيم تحليل من وصفهم الكاتب بالمتأثرين بالفكر الماركسي 

خدمة رأس  عملية تحويل ابناء األقلية إلى طبقة بروليتاريا في"بوصفهم، كما يقول،  
) 22ص " (اذ اهملت تلك المقاربة جوانب الهوية والقومية...المال الصهيوني
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لكن الكاتب لم يوضح أن الطرف اليهودي بموقفه .  1982ومخول  1962روزنفيلد 
العنصري قد غذى مسألة الهوية والقومية لدى العرب ربما بأكثر من تطورها 

عن أن األقلية العربية ليست متجانسة  هذا ناهيك. الطبيعي، اي برفضه لمواطنيتهم
فداخل كل . طبقيًا بما يبرر النظر للدولة على أنها مقسومة طبقيًا على اساس قومي

من الجماعتين مراتبية وتفارقات طبقية واضحة، وٕان كان هناك تفاوت نسبي ملحوظ 
وربما كان هذا ما يضعف تحليل . بين برجوازية كل طرف وكذلك بين بروليتاريته

القائم على العالقة االستعمارية اإلثنية بين اإلقتصاد الراسمالي ) "1979(زريق 
الريعي العربي، تتسم هذه العالقات بطابع استعماري -اليهودي واالقتصاد التقليدي

وعليه، فإن . فما من وحدة منهما تشكل كتلة طبقية واحدة". بين كال الوحدتين
بتجاهل التفارق الطبقي في خلط فكري، قد مستخدمي المنظور الماركسي، قد وقعوا 

  .ال تكون الماركسية نفسها سببه
كما ان مقاربات خالدي بشأن اقتصادين منفصلين في الدولة  وشافير القائل 

هل هما اقتصادين منفصلين أم :  فالسؤال هو. ليست مقنعة... بوجود اسواق عمل
اإلقتصاد العربي موظف في  مجتمعين إثنين بينهما اإلقتصاد متراكب متراتب أي ان

إن السوق واحدة  بغض النظر عن عمق التمازج واإلندماج، . خدمة السوق اليهودي
وحتى عن وجود قطاعين اقتصاديين، أما المجتمع فمنقسم وهذا ما يرفع من شأن 

وطالما أن اإلقتصاد غير منقسم، فال مشكلة لدى . الهوية والثقافة والقومية
ن أرادوا  وكرسوا اإلنقسام المجتمعي أما وحدة السوق واإلقتصاد المستوطنين فهم الذي

أو انفتاحهما اقتصاديًا وضبطهما سياسيا وٕايديولوجيا، فتحقق اإلستغالل وتراكم راس 
اليس اإلقتصادين ضمن النظام الرأسمالي في البلد الذي يهيمن فيه نمط . المال

توزيع الراسمالية فهل ُيعقل أنهما ال اإلنتاج الرأسمالي وعالقات اإلنتاج والتبادل وال
  يتفاعالن، أم أن عدم تفاعلهما بما يكفي هو بقرار قطع سياسي؟ 

فهل هناك فارقًا . قد يصح القول أن هناك ثنائية شكلية لسوق رأسمالية واحدة
ففي العمل . في مستوى عالقات اإلنتاج في الطرفين؟ قد تكون درجة الترسمل مختلفة

اع الفلسطيني هناك عمالة أسرية، لكن اإلنتاج نفسه هو للسوق، الزراعي في القط
هذا القرار السياسي الذي . بينما هناك سلطة سياسية واحدة فالمهم هو القرار السياسي
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بمنظوره الكولونيالي يحافظ على العالقات البطريركية في المجتمع العربي ويغذيها 
  .جاوز التخلف اإلجتماعي ويحتجز التطور اإلقتصادي الذي سيقود بدوره لت

أعتقد أن ما يجب التركيز عليه أكثر هو دور الدولة الصهيونية في 
وليس شرطًا أن يكون المركزي " مركزي"اإلقتصاد، فقد بدأ اإلقتصاد كاقتصاد 

هو تهميش العرب وتغذية المكونات التخلفية " قومي"اشتراكيًا، وذلك بهدف سياسي 
، بل القرار "اإلقتصاد الحر"ا حكم األمور لم يكن وهذا يعني أن م. فيهم وبينهم

أقصد . اإليديولوجي االستيطاني للدولة الرأسمالية ذات اإلقتصاد الحر/السياسي
وحصر المساعدات األجنبية " قطاع عام"تحديدًا ملكية الدولة األرض واإلقتصاد 

عدات لصالح اليهود، باعتبارها تعويضات من النازية، واألمر نفسه عن المسا
  . األميركية

ما هو موقف اإلغنياء العرب من البنية الرأسمالية : تبرز هذه العالقة سؤاالً 
الطبقية في إسرائيل، بمعنى هل لدى هؤالء ميًال لإلندماج اإلقتصادي ومن ثم 

الطبقي مع البرجوازية اليهودية؟ وهل سبب عدم اإلندماج هو رفض الدولة لذلك؟ هذا 
  . بما لم يتعرض له الكات

بعد أن تجاوز مختلف المقاربات يقدم الكاتب مقاربته الخاصة لطبيعة العالقة 
في الدولة اليهودية فهو يعتقد أن األقلية العربية لم تتحول بعد إلى مشكلة مستحكمة، 

ويقول في هذا . ولذا يرى العالقة ضمن سياسة النظام اإلقتصادي الميركنتيلي
  :الصدد
او في حال اصبحت ...لمسألة تضر باقتصاد الدولةوفي حال بدأت هذه ا" ... 

تشكل عائقا امام تطبيق السياسات االقتصادية او تحقيق اهداف سياسية للحكومة، قد 
عندها قد تقوم الدولة بتطبيق تغييرات . تتحول هذه المشكلة إلى مشكلة تتطلب عالجا

لنظام االقتصادي في صيغة االنتقال من سياسة النظام االقتصادي المركنتيلي الى ا
زيادة استيعاب العمال العرب في سوق العمل المركزي اليهودي : النيومركنتيلي، نحو

كما حصل في بداية التسعينات بهدف المساعدة في استيعاب المهاجرين اليهود، او 
انتقال مصانع يهودية الى مناطق عربية بغية استغالل قوى العمل الرخيصة للتمكن 

لعالمي، إال أن تلك  التحوالت لم تغير كثيرا في الوضع من منافسة السوق ا
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اإلقتصادي ألبناء األقلية وحافظت على الفروقات في مستويات األجور والدخل 
  ).27ص " (والوضع اإلقتصادي

لنا  لم يقدم الكاتب تعريفه للمركنتيلية ليجعل مهمة المراجعة اسهل ولكي ال ُيقو
طبيعة ) التجارية(استنتاجه انه يقصد بالمركنتيلية  لكن ما يمكن. قوًال بالنيابة عنه

إن . العالقة القائمة على السوق الموحدة بين القطاعين وليس على اإلنتاج الموحد
كان هذا ما يقصد، فهو يتجاهل نمط اإلنتاج الراسمالي بأنه هو السائد والمهيمن في 

ي سوق استهالك اي القطاع  اليهودي سوق تشغيل العرب والعرب. كلي القطاعين
فهناك تقسيم عمل تضبطه الدولة طبقًا لمصلحة األكثرية .  المنتجات اليهودية

وبما أن العالقات هي عالقات تشغيل سوق فالدولة في ِحٍل من االلتزام . اليهودية
اما في حقبة . بتوفير فرص عمل للعرب، مناسبة أو غير مناسبة للكفاءات

يمكننا اإلستنتاج أن الكاتب يراوح على  وهنا،! الخصخصة فوضع الدولة أسهل
دون أن يتبنى أيًا منهما، أما " مركز محيط"و " اإلستعمار الداخلي"شواطىء مفهومي 

اعتماده لمفهوم المركنتيلية فليس أكثر وضوحا وتعبيرا من ايهما، بل إن وصفه 
  . للوضع أكثر انطباقًا على كليهما مما هو على المركنتيلي

  : يكتبوفي هذا الصدد 
كما وال يزال اإلستعمار  الداخلي سائدًا وساريًا، التغير الوحيد هو ان النظام "... 

  ) 44ص " (المركنتيلي ، يطبق في الفترة الحالية مع مرعاة الراسمالية الصهيونية
قد تساعد في هذا المستوى قراءة دور الدولة من خالل صياغة آليات الضبط وٕاعادة 

، حيث يرى الكاتب ان اإلقتصاد ُيستخدم من أجل  re-engineeringالهندسة 
وال أدري إن كان سيوافقني على إعادة الهندسة وعلى التحليل بأن . عملية الضبط

الدولة تستخدم اإلقتصاد في عملية الضبط ليس أكثر، ومن أجل تفريغ مشكلة قد 
ل مما يعني وهو يبدأ من كون هذه األقلية ال تزال لم تشكل مشكلة إلسرائي. تتفاقم

نجاح آليات الضبط وٕاعادة الهندسة، وكأن سياسة الدولة هي إعادة متواصلة إلعادة 
وهي إعادة ال تنحصر في مستوى أفقي، إذا قبلنا مقاربة الكاتب . الهندسة

الميركنتيلية، بل قد تتحرك عاموديًا بتطبيق سياسة الميركنتيلة الجديدة، التي هي 
  ". مجتمعي بل تكثيف اإلستغاللبالنسبة للكاتب ليست إدماج 
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ولكنني، مرة أخرى، أعتقد أن الكاتب أقرب إلى القول بأن العالقة هي عالقة  
محيط من جهة ومن جهة ثانية فهي محكومة بقرار /كولونيالية بامتياز، عالقة مركز

  . الدولة السياسي
 محيط مصاغة للنظام العالمي/يمكن للكثيرين المحاججة بأن مقاربة مركز  

لتشخيص العالقة بين دول وأن اإلستقطاب هو القانون الرأسمالي الذي به يحول 
المركز دون تصنيع المحيط ومن ثم اللحاق به ويغذي آليات تخلفه، كما يبقيه حيا 

ليستمر في اإلستهالك ويحاول ايضًا ضبط نموه السكاني وٕاعادة هندسته وٕاذا حاول 
  . قوةالمحيط اإلفالت يقوم المركز بضربه بال

لست من دعاة التطبيق الكامل لحالة على أخرى بل أميل للبحث ايضا عن   
لكن ما تختلف به حالتنا الدراسية هو أن األقلية . المختلف ألن هذه ُسنة التطور

المستوطن وهذه ال دور /الفلسطينية تحمل الجنسية اإلسرائيلية اي جنسية المستعِمر
محيط إال بمقدار تسهيل العملية اإلستعمارية /لها في وصف الفارق بين طرفي مركز

بغطاء قانوني سواء من حيث القمع أو تفضيل مناطق التطور أو تسهيل انتقال 
. الخ...الصناعات الكالسيكية إلى المحيط، أو فرض الضرائب وتعميق االستغالل

أن وتجدر اإلشارة هنا إلى . إنها حالة مركبة من اإلستعمار الداخلي والخارجي معاً 
محيط ال توافق الطرح التحديثي سواء طرح ماركس او التحديثية الرأسمالية بأن /مركز

بل إن المناطق المتقدمة . المناطق الراسمالية المتقدمة تطور المتخلفة على شاكلتها
  .تحتجز تطور المتخلفة في حدود اإلبقاء على استهالكيتها

  
اي في القرن العشرين دون ان  –الفعلي "لقد بدأ التواجد اإلستيطاني اليهودي 

في فلسطين كحالة استيطانية استعمارية مزدوجة ، أي "  نرجع للقرن التاسع عشر
مستوطنين يهودًا محميين باالستعمار البريطاني لتتفاقم الحالة بطرد معظم اهل البالد 

وفرض الجنسية على المتبقين، وبعد الطرد وفرض الجنسية تم تطبيق سياسة إبقاء 
قة اإلستعمارية كما هي وٕانما مؤكدة بقانون هو إسميًا لكل السكان وعمليًا العال

وعليه، فإن ما هو حاسم في هذا المستوى هو ان نمط اإلنتاج المهيمن . للمستوطنين
هو نمط اإلنتاج الراسمالي بكامل عالقته اإلنتاجية وباستقطابيته التي يحميها قانون 
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ن العنصرية الغربية في المركز ضد المحيط ألنها وٕايديولوجيا عنصريتان هما أفظع م
ال تعتبر مواطني المحيط مواطنيها، بينما في إسرائيل هم شكال مواطنين، ولكن 

وفوق كل هذا، فإن ". اليهودية المفترض نقاوتها"المطلوب منهم الرحيل من الدولة 
  .أمالك هذه األقلية مهددة دوما بالمصادرة المتوسعة بحجج عديدة

  
  : معالجته لمقاربة شافير، يقول الكاتبفي 

ان االستيطان والصراع هما العامل المبلور في تكوين المجتمع اإلسرائيلي ، إال أن "
المنتهية ...التشديد عنده ينتقل من الصراع على األرض إلى الصراع على العمل 

  ). 30-29ص "(باإلقصاء
بث أن تفقدها حين تنقل إن في هذه المقاربة درجة من المعقولية لكنها ال تل

فالصراع على األرض مستمر بدليل . الصراع إلى العمل أو ليكون على العمل
ألرض العرب، ناهيك عن نهب اراضي " قصقصة او الحالقة"استمرار مصادرة 

أما الصراع على العمل فتحسمه دومًا سياسة الدولة . 1967مناطق اإلحتالل الثاني 
ى أن اإلقصاء رسمي وليس فردي راسمالي ألن التي تسمح بإقصاء العرب بمعن

إن السياسة . الراسمالي يبغي الربح األعلى دون اعتبار كبير لألصل القومي للعامل
طبقي، وليس التطور الطبيعي -الرسمية للدولة هي التي تقوم على التقسيم اإلثني

  .لعالقات اإلنتاج  الراسمالية
نظور الطرفين، اي رأس المال ما مصير اإلقصاء من م: السؤال الحاسم هو

اليهودي حينما يحتاج العامل العربي، واألقلية العربية حينما تتطلب بنيتها تطورًا 
  خاصا بها ولحاقا؟

بدورها فإن الدولة تحل بالتدريج مطلب راس المال اليهودي عبر استجالب 
من ثم و . مهاجرين يهودًا كما حصل بالنسبة لليهود من اإلتحاد السوفييتي السابق

وأبعد من هذا، فلكي تحول .ألف 300استجالب عماًال أجانب يزيد عددهم اآلن على 
دون دمج األقلية العربية، فإن طبيعة تطور اقتصاد الدولة آخذة في إقصاء أكثر 

للعمال العرب باتجاه تصدير الصناعات التقليدية ذات العمالة الكثيفة إلى الخارج، 
وهذا منسجم مع تحول الدولة إلى وادي . )األردن ومصر في نهج تطبيعي(
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لكن اإلقصاء تم في مجاالت بعينها، بمعنى أنه إلى جانب اإلقصاء . 413سيليكون
عن مواقع العمل استمرتسويق المنتجات اليهودية في السوق العربي، واستمر نهب 

إليتسور (وهذا ينقلنا لنقد زعم ! األرض، وامتصاص بعض العمالة عند اللزوم
بأن اإلستعانة بالعمل العربي هو بمثابة : " الذي يقتطف اقوال الحكماء )1997-39

وهذا براينا ال عالقة حقيقية له بالدين و ". تنكر لمبادىء اليهودية وخيانة قومية
فطالما تم التجاوز على هذه المحرمات . ، بل هو صناعة ثقافية سياسية"القومية"

باركوخفا الذي يقدس الريادة اإلقتصادية  ليس هناك من تأييد علمي لمزاعم. المزعومة
اإلقتصادية طالما هو يتجاهل أن الدولة صناعة " المعجزة"لليهود في مديحه لنجاح 

ب جوردون الذي يضفي مفهوما دينيا على  . غربية راسمالية وما تزال، كما أن أ
ترة سيتم جني الثمار والمردود المادي في ف"العمل دون عالقة بالمردود المادي، 

أم أن الدعم الغربي واإلندماج في السوق العالمي ! متى في اآلخرة). 37ص " (الحقة
فهذه . هو الذي يعوض ذلك ويزيد مما يجعل الحديث عن القداسة مجرد إيديولوجيا

ليس هذا مجال الحديث . القداسة ال تستقيم مع عالقات اإلنتاج والمصالح الراسمالية
بدور ووجود اإلستعمار، ولكن ما يهمنا هنا أن  بأن مجرد وجود إسرائيل مشروط

المساعدات الراسمالية الغربية إلسرائيل كانت وال تزال هي العامل الحاسم في استمرار 
وعليه، فالذي ينتظر المردود المادي على المدى البعيد هو . واستقرار اقتصادها

زًا لفترة سماح الغرب الراسمالي الذي قدم مساعداته على شكل هبات، أو لنقل مجا
  ! امتدت ستون عاماً 

اإلنسحاب "إن الشد واإلرتخاء في تشغيل العمال العرب هو نفسه قانون 
فحين الحاجة نقل الراسمالي اليهودي مصانع النسيج إلى . الرأسمالي" ماركس-والغزو

مع العرب إلستثناء الفلسطينيين نقلها إلى األردن، " سالم"المناطق العربية، ومن أجل 
يغرف الراسمالي اليهودي من المخزون العربي، وحين اإلنكماش يعيد العامل  كي

ما الفارق بين نقل هذه .  العربي إلى المخزن، هؤالء العمال قطع غيار مؤقتة
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الصناعات من النقب أو الجليل إلى إربد في األردن، وبين نقل نفس الصناعات 
  الفرنسية من تونس إلى مصر أو الهند؟

زيادة حدة : "...ليلنا ما ورد في وثيقة كينج واقتطفه الكاتبقد يساعد تح
اإلستغالل اإلقتصادي ضد العرب، لمنعهم من الحصول على أمن اجتماعي 

واقتصادي قد يحرر الفرد والعائلة من الضغوطات اليومية، ويمنحهم بوعي أو بدون 
  ).43ص " (وعي وقتًا لألفكار القومية

لقد كتبت عن هذا . العرقي الراسمالي لعل القضية أعمق من هذا النص
تحديدًا مرات عدة عن قيام اإلحتالل بإرباك الحياة اليومية للفلسطينيين في الضفة 

، 1967 1948واإلرباك في الحالتين . والقطاع كي ينشغلوا عن النضال الوطني
ليس فقط باإلستغالل اإلقتصادي، بل ربما بعدم اإلستغالل، أي بالتهميش التشغيلي 

إلى جانب ربط حياتهم بقانون القيمة الراسمالي الذي يعني في الحالة الفلسطينية 
تعميق متواصل للنزعة اإلستهالكية وبأسعار السوق العالمي الموحدة، بقانون القيمة 

وٕالى جانب هذا كله، تصر الدولة . العالمي، بينما فجوة األجور والمداخيل فلكية
  .بطريركية وممثليها في المجتمع العربياليهودية على تخليد العالقات ال

لكن العامل السياسي الدوالني، أكثر خبثًا وخطورة، فهو يواصل سحب األسس 
واعتقد أن .  كي ال يتطور اقتصاد عربي بديل) 44ص (األقتصادية لألقلية العربية 

أي وجوب توفر (راسمال /سياسة الدولة لم تنحصر فقط في كسر معادلة عمل
، بل هو يواصل مصادرة األرض )يل راس المال المحلي للعمالة المحليةإمكانية تشغ

منع نقل المعرفة : " هذا ناهيك كما يقول الكاتب عن. كقاعدة ألي اقتصاد
" والتكنولوجيا إلى مجموعة األقلية، والحفاظ على عوائق التصنيع في هذا الوسط

  !ما هو اإلستقطاب إن لم يكن هذا). 44ص 0
لم " الجديد"لحاق اإلقتصاد اإلسرائيلي باإلقتصاد العولمي  يرى الكاتب أن 

وفي سياسة . يغير في جوهر السياسة الميركنتيلية المطبقة على األقلية العربية
تعمل الدولة قدر مستطاعها من أجل خفض تكلفة العمل : " اللحاق اإلندماجي هذه

وهذا ). 2001نيسانبخلر و (بغية توفير مناخ مالئم لجذب اإلستثمارات األجنبية 
صحيح، وكنت أتمنى لو دفع الكاتب تحليله لمداه الطبيعي وهو أن الخاسر األكبر 
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كما ان النتيجة نفسها . من هذا التوجه هم العمال العرب، ثم فقراء اليهود والنساء
يكفي أن نشير إلى أن تقديم الدولة مساعدات . 414حيث تقلص الدولة من خدماتها

ضد لبنان،  اقتصرت على اليهود  2006، بسبب حرب عام وتعويض لسكان الشمال
  .بزعم أنها تبرعات من يهود العالم ليهود إسرائيل
من إسبارطة إلى وادي سيليكون "إن إنتقال إسرائيل إلى اقتصاد المعرفة، 

هو استثناء استثنائي لإلقلية العربية التي لم ُيسمح لها ) 3اظر المالحظة رقم (
رحلة، ال بمعنى اإلنفصال  وال اإلتصال، اي أن يكون اإلقتصاد بالتجهز لهذه الم

والحقيقة، أن مختلف مرحل تطور . اليهودي بحاجة لها رغمًا عن سياسة الدولة
اإلقتصاد اليهودي بقيت مفقودة لدى اإلقتصاد العربي، اي انتقال اإلقتصاد اليهودي 

ماويات واإللكتونيات ناهيك عن من الزراعة، فالصناعات التقليدية فالمتقدمة فالبتروكي
وباستثناء بعض الزراعة لم يحل العرب محل اليهود في خطى . التصنيع العسكري

  . التطور هذه، فحتى صناعات النسج تم طردها إلى الخارج
والحقيقة، أنه بدل حلول اوتوماتيكي للعرب محل اليهود في الصناعات التي 

، مما يؤكد انعدام التوجه )74ص (لي يغادرونها، حصل تراجع في وضع العرب الك
وحتى  1990وحتى الطفرة الطويلة لإلقتصاد اليهودي منذ . الرسمي نحو دمجهم

  . اليوم، لم تقدم تحسنًا في وضع العرب بل زادت فقرهم وتهميشهم
الداعية ) 1985(يشير الكاتب  إلى اطروحة مئير بودنيتس وتشيمانسكي 

لسلبية الناتجة عن العمل بالمياومة وعن تدني اندماج للحد من استراتيجية التأثيرات ا
تسترشد هذه االستراتيجية بالرغبة في ...طبقة المتعلمين العرب في سوق العمل 

في  -لكن ال يذوب–خفض المصروفات العامة من اجل تنشئة اقتصاد عربي يندمج 
  ) . 114ص "( االقتصاد اإلسرائيلي الكلي

وحة هي في حدود سياسة الدولة والتيار ال يخفى بالطبع أن هذه األطر 
  .هي تطوير المراتبية على اساس قومي وليس طبقي. المهيمن

لم : "في اقترابه من إدانة موقف الدولة بوضوح يورد الكاتب تساؤالت باحثين
... ال تتطور  صناعة عربية إذا لم يتناقض تطورها بالضرورة مع مصالح الدولة
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د المشروع الصهيوني دفع ثمن مقابل عدم تنميته يتجاهل هذا اإلفتراض استعدا
وهذا صحيح، لكن تكمن أهميته في أنه يكشف عن ). 115ص "(لالقتصاد العربي

أن العامل السياسي الدوالني هو المقرر في هذه الحالة الفريدة، وليس العامل 
ولكن، ولكي ال يزوغ النظر عن أهمية المصالح المادية . اإلقتصادي المبتذل

زية التراكم الرأسمالي، تجدر اإلشارة إلى أن هذه الدولة مدعومة من الباب إلى ومرك
ولو كانت بغير هذا لما كان بوسع راس المال الخاص فيها تحمل . المحراب

فحين . هنا مرة ثانية يبرز مثال جنوب إفريقيا. من أجل المسالة السياسية" تضحيات"
ت تجرح عظمها، قررت تقديم المرونة وجدت الراسمالية البيضاء أن المقاطعة أخذ

هذا ناهيك عن أنها تأكدت أن بوسع راسمالية المركز . النسبية لألكثرية السوداء
  .415الضغط عليها دون أن تخسر هذه الراسمالية كثيراً 

   
  :يخلص الكاتب  في التوصيات للقول

ى هذه إذا كانت الدولة ترفض القيام بذلك فمن واجبنا أن نعمل على التغلب عل" 
العوائق بشكل مستقل وأن نبذل كل ما في وسعنا للحد من قدرة تحكم الدولة بالتطور 

من واجب األقلية الفلسطينية في إسرائيل بناء آليات التمكين ...اإلقتصادي
واالنطالق من وجود اقتصاد مجزأ واسواق عمل مقسمة، عليها توفير بيئة ...الذاتي

عربية والسوق اإلسرائيلية واألسواق العالمية وأن  استثمار وتصنيع تتالئم والسوق ال
عليها طرح رؤية لسياسة . تتناسب ايضا مع مكونات رأس المال البشري ألبناء األقلية

قد تكون شركةعربية أو مؤسسة (عربية، أو لنقل رؤية لبناء مشروع اقتصادي عربي 
ة إسرائيل، دون أن المركزي في دول–غير مرتبط باإلقتصاد اليهودي ) استثمار عربية

المركزي، فمجرد التفكير بذلك هو -يكون مستقال أو منعزال عن اإلقتصاد اليهودي
استقالل عن الواقع والمنطق، ناهيك عن السوق والعملة واألسعار والبنوك 

قد ُيدخل بناء المؤسسات اإلقتصادية والشركات ثقافة ووعيًا اقتصاديين ...وغيرها
نية، ويساهم في مبادرات اإلنماء والتطوير والتحديث، فهو جماعيين لألقلية الفلسطي
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ص ص " (واجب وطني وأخالقي، قبل أن يكون مبادرات تبتغي الربح المادي فقط
154-157(  

. هنا يضع الكاتب اصبعه على الجرح،  لكنه يرفض أن يكون جراحاً   
القطاع  فالتشخيص الصحيح لدور الدولة السياسي واإليديولوجي في إحتجاز تطور

العربي وٕابقائه مخزنًا لقوة العمل الرخيصة والتي ال تتمتع بحقوق على الدولة حتى 
في فترة دورها األساسي في اإلقتصاد، واستمرار هيمنة العمل العبري، وحتى تقسيم 

الخ وٕاصرارها على بقاء القطاع العربي سوق توفير قوة العمل عند ...نقابة العمال
المنتجات اليهودية، كل هذا يعني وجوب العمل باتجاه اللزوم، وسوق استهالك 

القطاع العربي بما يتوافق مع " تطوير"الفكاك اإلقتصادي بين القطاعين، وليس 
  ). العربي واليهودي والعالمي(األسواق الثالثة 

،  إعداد "تنمية التبعية"فهذا التطوير المتوائم مع السوقين األخيرين، هو   
  . رفع التبعية لدرجة أعلى محققة استغالًال عصريًا، وليس تنميةوموائمة للتكيف، أو 

، وبالطبع ال مكان النعزال اقتصاد ما في "اقتصادًا منعزالً "يرفض الكاتب ما يسميه 
حقبة العولمة وفي ظل نظام عنصري بوليسي يفاخر بذلك وال يخفيه، وبالمقابل يقوم 

ها مثل كوبا وكوريا الشمالية، المركز بعزل اقتصادات دول عبر فرض الحصار علي
  :،  وهذا يدفع لمناقشة ما نسميه درجتين من التنمية!ومع ذلك تعيش

  
  التنمية ضمن السقوف الممكنة •
 والتنمية بالحماية الشعبية •

فالتنمية ضمن السقوف الممكنة هي البحث عن المجاالت التي لم يشغلها المبادر 
ستثمر فيها دون أن يقع في منافسة مع الصهيوني والتي يمكن للمبادر العربي أن ي

القطاع اليهودي، وهي ال شك سقوف انتاج بعض الحاجات األساسية للقطاع 
العربي، كما أنها ال ترقى إلى منافسة اإلقتصاد الصهيوني وال الفكاك عنه، وليس 

  .المقاوم معاً -هدفها هذا في غالب األحيان، إنها حالة من التكيف
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فهي على نطاق قطري تقوم على أعلى درجة  416ة الشعبيةأما التنمية بالحماي  
من فك اإلرتباط باإلقتصاد الدوالني المتسعِمر والمتحكم وتحاول توفير الحاجات 

األساسية للمواطنين، والتحكم بالفائض والتراكم قدر اإلمكان،  وٕاعادة استثماره 
والحصار  إن قرار وقوة الطرد. واستهالكه ضمن البنية اإلقتصادية العربية

. واالستنزاف التي يقوم بها اقتصاد الدولة يتطلب أعلى درجة من الفكاك اإلقتصادي
وهذا يشترط قوة سياسية مجتمعية تؤمن بهذا المشروع لبناء اقتصاد الحزب الشعبي 

وهذا الفكاك ال بد أن يقطع بأعلى . على اساس تعاوني وليس راسمالي كالسيكي
والعالمي بما هما على األقل راسماليين  درجة ممكنة مع السوق اليهودي

إن مشروع تطوير وتحديث راسماليين كالسيكيين، أي مشروعا ال . واستقطابيين
تعاونيًا، قد ينتج في أفضل األحوال شروط تبعية أعلى وأرقى من السابقة، ويبقى 

  . بالطبع في نطاق اإلستقطاب الذي هو قرار سياسي إيديولوجي للدولة
إن دولة من هذا . لحديث هنا كما ابتدأ اي في المستوى السياسيينتهي بنا ا  

الطراز تصر على يهوديتها، لن تسمح لألقلية العربية ال بالتطور وال بالبقاء في 
ومن هنا، فإن المشروع السياسي العربي هو قراءة جدية لحقبة العولمة التي . األرض

مق فاشية راس المال، وال تزيد االستقطاب واحتجاز التطور وتقلص الحريات وتع
وعليه، يكون المشروع السياسي العربي في . فاشية في التاريخ الحديث إال راسمالية

الخط األخضر هو الفكاك السياسي عن الدولة اليهودية، هذا إلى جانب فك الضفة 
والقطاع عن هذه الدولة  وصوًال إلى إعادة توحيد فلسطين بعد تفكيك الدولة اليهودية 

  . 417دولة إشتراكية لصالح
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ليست هذه الرؤية قريبة التحقيق، ولكن المهم هو توجيه العملين التنموي   
  .والسياسي بهذا اإلتجاه

قد ُيدخل بناء المؤسسات اإلقتصادية " ال يسعنا اإلتفاق مع الكاتب في قوله   
ات والشركات ثقافة ووعيًا اقتصاديين جماعيين لألقلية الفلسطينية، ويساهم في مبادر 
اإلنماء والتطوير والتحديث، فهو واجب وطني وأخالقي، قبل أن يكون مبادرات 

ألن هذا ليس تفكير راس المال حتى لو كان قوميًا ".  تبتغي الربح المادي فقط
قد يصح هذا التفكير أو قد يتجسد عمليًا إذا كان المشروع الوطني . إنتاجياً 

وع اليهودي مدعومًا بمعنى أن الدعم الفلسطيني مدعومًا كما كان وال يزال المشر 
فراس . يعوضه ويسمح له بتغطية الخسائر الناجمة عن اإللتزام باألهداف القومية

 . المال يبتغي الربح والربح فقط بل الربح األعلى
 
  
  
  
1 Cardoso, F.H Dependent capitalist development in Latin America, New Left Reviiew, 1972, no 74, p. 

90.  

من إسبارطة إلى وادي : إسرائيل!ليس اقتصادھم بالمعجزة وليس اقتصادنا بعاجزأنظر مقالة عادل سمارة، -2
  2007تموز  130في كنعان العدد  التحويل بالتمويل: الضفة والقطاع .السليكون

لتي دفعت إليھا بقرابة مئة مليار دوIر منذ ا" الس¡م"لعل المصدر الرئيس لتدفق افستثمار ا�جنبي المباشر إلى إسرائيل ھو صناعة  - 3
  . مليار دوIر 22,5تدفقت إليھا  2006، ففي عام 1990عام 

، إن منظمة زانو المسلحة كانت ھي قوة التحرير الحقيقية، وأن إخراج ماندي¡ من 1995كما قال لي يساريون في جنوب إفريقيا عام  - 4
لذلك، بقيت ا�قلية البيضاء في قمة .  ورة كي I تتقدم الحركة الجذرية على حزب المؤتمرالمعتقل وإتھاء ا�برثايھد شكلياً كان ضر

الخ، اي بقيت الدولة بيضاء ولكن بوشاح ...اzقتصاد والجيش، ولم يحصل اص¡ح زراعي وI تأميم ا�رض أو إعادتھا �صحابھا
  !اسود

 .35-3، ص ص 2007، نيسان 129ن العدد أنظر، عادل سمارة،  التنمية بالحماية الشعبية، في كنعا- 5
6-Adel Samara,  Epidemic of Globalization: Venture in World Order, Arab Nation and Zionism, 

chapter 4, Peace for Jews in a United Arab Socialist State, p.p 86-111, published by Palestine Research 
and Publishing Foundation, Glendale, California, USA 2001. 

 

 
 

  
  :1ملحق رقم 

  
  للعدو الريعي ا�قتصاد تقّوض المقاومة
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 المال علم لحظة ھذه تكون I فقد. اIقتصاد عن اليوم نتحدث حين والرصاص المقاتل من عذراً 
 ھذا بل نالعدوا ھذا أن تناسيه يمكن I ما ولكن. والذاكرة الكون بمساحة الفدائي فيھا يحضر التي

  .كذلك والرصاص المال رأس وبغير لغير ليوجد يكن لم الكيان
 لخرافة تلبية فلسطين يستوطن لم العدو ھذا بأن العالم ومن منا كثير يصدق أن أوان آن ربما

  .بشري صنع ھو آخر لمصلحة شعب طرد �ن هللا، أمر ألبسوھا
 اليوم المال رأس إنسان يجدد وماذا القديم ھدالع في اzنسان قال ماذا أم/ إذن القديم العھد قال ماذا
  :فئاتھم بث¡ث العرب الحكام وعد إلى وصوIً  بلفور وعد من بدءاً  الوعد أو العھد ھذا على

  .واzمارات والسعودية مصر خليط فئة ــ
 تمائم من اليوم يتلونه بما تميم إلى وأردوغان راسموسن التركي اzس¡م »خليفة« يقودھا فئة ــ

  .المقاومة لھزيمة الشيطان إلى رعتتض
  .بصمتھم الخائنين فئة ــ

 أخرجھا فلسطين في يھودية دولة zقامة عشر السادس القرن ث¡ثينيات في لوثر مارتن دعا حينما
 في) والبريطانية الھولندية حينھا( التجارية الرأسمالية مصالح فكان محتواھا أما التوراة بغ¡ف
 تحقيقه في فشلت ما المال راس فرنجة لتحقق المتجدد اIستھداف كان حينھا من. العربي الوطن
  .اzقطاع فرنجة

 تكون أن فرصة اليھودية الراسمالية وجدت وفيه. يزال وI بدأ ديني، بغ¡ف رأسمالي مشروع
 الثلث من روتشيلد بدأ ھكذا. العالمي الراسمالي المبنى في حصتھا تقوي منه ومقراً  قاعدة لھا

  .فلسطين في اIستيطان تجارب بتمويل عشر التاسع القرن من ا�خير
 مقوداً  كان فلسطين في اليھودي اIستيطان تنفيذ 1897 سويسرا في بازل مؤتمر قّرر وحينما

 المستوطنات في ا�ص¡نية الشعوب إبادة مرت كما عابراً، يمر سوف فلسطين احت¡ل ان بوھم
 بؤس ورغم. المتحدة الوIيات في وخصوصاً  كوكبال ھذا جغرافيا من عدة جوانب في البيضاء
 نقل لم إذا ھذا. الفلسطينيين فناء دون بالسلب ولو حال العربي المحيط فإن اليوم، العربي الوضع

 الرأسمالي الغربي العدو قاتلوا الممانعة وإس¡م المقاومة وعرب القومي المد مرحلة عرب بأن
  .طاقتھم قدر الصھيوني والكيان
 كانت بينما Metropole أم كبلد باسره اzمبريالي بالمركز اليھود حظي بأن الوھم اھذ وتعزز

 من الغرب به ويقوم قام ما على إجابة ھذا في بل ھذا أليس. واحدة أم بلد بيضاء مستوطنة لكل
 الجسر ھذا غزة؟ مذبحة في للكيان ا�ميركي الموت مخازن فتح وآخره الكيان لھذا وحماية تسليح

  الفھم؟ بوسعه من أكثر يريد ماذا. 1973 أكتوبر حرب في للكيان الجوي الجسر بعد الثاني الجوي
! دويلة جانبه إلى تُقام بأن يسمح لن المشروع ھذا أن والعرب، الفلسطينيون فھم ھل ترى ولكن،

 عرب، وساسة مثقفين على حتى جداً  متقدم وھو بابيه، إي¡ن لدى العرقي التطھير تحلي¡ت في
 التابو من مستويين ھناك فإن ھذا فھمه ضمن ولكن. وطنھم من للمقتلعين لدويلة متسعاً  ھناك بأن
I أن: مّسھما يمكن I معطى برايه ھو بما 1948 المحتلة فلسطين في الصھيوني للكيان إزالة 

  .ودائم طبيعي
Iالصراع بھذا العربي للبعد ع¡قة و Iالمستقبلية بنتائجه و.  

 فلسطينية لدويلة مكان I توراتي بوھم وتغليفه الشامل والطرد الشامل لتدميرا مشروع في ولكن
 ممارسة على يصر الذي التابع الفلسطيني الراسمالي الحلم بئس. فلسطين من شذرات على

 I دويلة في الفلسطينية التحرير منظمة قيادة حلم وبئس الكيان، خدمة في اIقتصادي التطبيع
  .شيء كل غزة كشفت. »حسن اطرالش«: أح¡م على تربو
 سنتناول بل. المدرسي اIقتصاد كما الشركات، وحسابات ا�رقام Iستنطاق الحديث ھذا ليس
 الصھيوني للكيان Renter Economy الريعي ل¡قتصاد الفقري العمود تمثل مرتكزات ث¡ثة
 ومشاريع نيةواب أرضاً  بكامله وطن على ريعي بشكل سيطر حيث فلسطين باغتصاب بدأ الذي
 سوف فإننا بيضاء، مستوطنة كأية بامتياز، ريعية الدولة ھذه بان نفھم لم فإذا. الخ... تحتية وبنى
  .معجزة الكيان اقتصاد بكون اIعتقاد وھم في نغرق
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 ھذا فإن والعرب، الفلسطينيين من كثير من سماعھا اعتدنا التي الجوفاء للخطابات ت¡فياً  ولكن،
 إدارية بمھارة راسمالياً  متعلمة عصابة إنه. نھب ما استغ¡ل أحسن قد لناھبوا الريعي الكيان
  .الفارق لنرى بالكيان العربي النفطي الريع أنظمة إدارة نقارن ان ويكفي. عالية

  والسياحة ا�جنبي واIستثمار الخارجية المساعدات: ھي الث¡ثة الريعية والمرتكزات
  :الخارجية المساعدات

 ھم مليونين من واقل مستوطن م¡يين ستة منھا م¡يين ثمانية من بقليل أقل الكيان نسكا عدد يبلغ
  .سنوياً  دوIر ألف 28 الكيان ھذا في الفرد دخل متوسط ويبلغ الحقيقيين، الب¡د أھل من تبقى من

 .وطنه من شعبنا وطرد دولة إلى تحويله قبل العالمية الرأسمالية بدعم يزال وI الكيان ھذا حظي
 المدنية اzمبريالي الغرب في التكنولوجيا إليه توصلت ما أحدث باستمرار إليه نُقلت لقد

 ان ويكفي. فرنسا من بالنووي باكراً  وسلح اIختراع، »براءة« رسوم يدفع ان دون من والس¡حية
 إلى وصل قد 2008 عام حتى المانية وتعويضات أميركية مساعدات من إليه تدفق ما ان ن¡حظ
 في استراتيجي كاستثمار دوره مقابل المتحدة الوIيات من Rent ريع وھي دوIر مليار 134

 يقتلنا ان مقابل ھو الريع من ا�ول الجزء. النازية يد على اليھود القتلى دم وريع العربي الوطن
 .القتلى اليھود مقابل ھو الريع من الثاني والجزء وموحد، حر عربي وطن دون ويحول الكيان ھذا
  ھذه؟ مفارقات اية

 او ربحاً  الغرب يجني ھل الكيان؟ ھذا يدعم يزال وI بخلق الراسمالي الغرب قام لماذا لماذا؟
 تمويل لكن. »الفائدة/ الكلفة«: الدارج اIقتصادي بالمفھوم I، طبعاً  للكيان؟ يدفع ما بحجم دخ¡ً 

 ينحصر I الراسمالي لمركزل استراتيجي استثمار ـ الكيان اي ـ إنه مختلف، ھدف ھو الكيان
 ثرواته نھب يسھل مما العربي الوطن إخضاع في الكيان دور في بل فلسطين اغتصاب في ھدفه
 الكيان دور يفھم I من بعد يزال I كان إذا أما. يُقاس I بما الكيان دعم كلفة من أعلى ھي التي
 الغزير الحديث من بل غزة مذبحة من العربية ا�نظمة موقف إلى النظر فيكفيه اzخضاع، في
 اندماج ھو التطبيع إن. بالتطبيع الشارع موات ومن الكيان لحرب إماراتي ـ سعودي تمويل عن

 Integration سنة 20 منذ ھذا في كتبت وقد( مھيمناً  اندماجاً  العربي الوطن في الكيان
through Domination.(  

 من والمغطى المدعوم بعدوانه سواء لك،ذ في الكيان ودور العربي الوطن استھداف معنى ھذا
 تطبيع إلى وصوله أو مواربة ب¡ عميلة وحتى تابعة أنظمة تثبيت في دوره خ¡ل من أو الغرب

 اكتراثه عدم حتى بل القومية القضايا عن فقط ليس وإبعاده العربي الشارع من الكثير حتى
  .بلده في المحلية بالقضايا

 بأن ا�نظمة، بعض وحتى الغرب في الشارع تساؤل من تضحت الباب ھذا في ا�ساس النقطة
 واÌن 2012و 2008و 2006و 2000 عام منذ وخصوصاً  ،1973 عام منذ اIحت¡ل ھزائم

. سابقاً  إليه أوكل ما بل مجدداً  إليه يوكل ما تحقيق على قادراً  يعد لم الكيان ھذا أن بمعنى ،2014
 سيما وI حساباته يراجع أن الشعبي بضغط او يالرسم بقناعة سواء الغرب على يوجب وھذا

  .ا�ميركيين الضرائب دافعي
 وراء كان ما ھذا أن في شك وI. الكبير الريعي المصدر ھذا الكيان تُفقد بأن كفيلة المراجعة ھذه

 وقفاً  يشكل ما الكيان مع العربي التطبيع تعميق على الدؤوب شغلھا في الصھيوني الكيان قيادات
 بيريز لشمعون الخبيث الكتاب في ورد الذي نفسه وھو. له ھائلة �رباح ومصدراً  دهض للنضال

 إلى »إسرائيل« تصل أن من بد I: ھو دائماً  وأمثاله بيريز ھاجس كان. جديد أوسط شرق عن
 ھذا إلى الكيان يصل بأن اقتصادية علمية مؤشرات اية توجد I. ذاتھا على اIعتماد وضعية
  .لمنعه نقاتل ان يجب ما ھذا. ذلك في العرب الحكام ودور العربي بالتطبيع إI يصل ولن الوضع،

  ا3جنبية ا�ستثمارات
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 عوائده كانت وإن والمباشر، الصافي بالمعنى ريع ھو ا�جنبي اIستثمار بأن القطع سھ¡ً  ليس
 لھذه تناولنا نلك المحلي، الفائض استثمار من تتأتى لن عوائد �نھا التسمية، ھذه تتخذ ان يمكن

  .آخر مدخل من آت المسألة
 في اIستثمار ولكن. بالطبع المعولم العالمي المال راس مع متداخل ھو الكيان في المال فرأس
 أخرى أماكن على للكيان تفضي¡ً  يُعطي وإيديولوجي سياسي بموقف مقود منه جزء في ھو الكيان

 نطاق وتوسع الكيان ترسخ كلما وبأنه ستراتيجياً ا استثماراً  الكيان بكون ارتباطه بحكم العالم في
 في ل¡ستثمار غيرھا سبقت التي والمؤسسات الشركات فإن عربياً، الھزيمة واستدخال التطبيع
 الريعي المستوى يبين ما وھذا. المقبلة اIستثمار فرص من ا�سد بنصيب تحظى سوف الكيان

  .ھذه اIستثمار عملية في
 بما بشدة مرتبط الصھيوني الكيان في المباشر وغير المباشر ا�جنبي راIستثما ان يعني وھذا

 ،1991 مدريد مؤتمر أعقاب في الكيان على ا�جنبي اIستثمار تدفق ھنا من! »الس¡م« يسمى
 بليون 104 إلى اIستثمارات ھذه حجم وصل حيث 1993 أوسلو اتفاقات أعقاب في أكثر وتزايد
 استثمار ھو الس¡م، يسمى بما مرتبط وكونه ذاته بحد التدفق ذاھ. 2004- 1991 بين ما دوIر
 ھامش ذات فرصة يوفر »الس¡م« ھذا بأن الشركات مدراء اعتقاد ھو المباشر حافزه �ن ريعي،
  .مستقب¡ً  جداً  وأعلى حينه، في أعلى ربحي

 المستثمرون مليح التي الدول اي المستثمرين، مع عداء حالة في المقاومة تكون بالطبع ھنا ومن
 من ھو حروب من العدو يشنه ما فإن وبالطبع،. واضح بشكل الشركات مع حرب أي جنسياتھا،

  .يصبروا أن سوى عليھم ما وبأن ومتوسع، ثابت »الس¡م« بأن الشركات ھذه تطمين أجل
 وھي. الكيان في اليھود الرأسماليين استثمارات إدراج يمكن الريع، تنويعات سياق وفي

 وحتى استثمارات، انھا الصحيح من وليس. آخر مكان اي على للكيان تفضي¡ً  تعطي راتاستثما
 الكيان في الصھيوني المال راس كون على اساساً  بل الديني المعتقد على قائمة منھا، التبرعات
 بشقه ھذا المال راس سلطة ھي الكيان في السلطة فإن وبالتالي متشاركاً، راسماIً  والخارج
  .اساساً  يا�شكناز

 اعتمدھا التي الخصخصة سياسات من المجال ھذا في الريعي المستوى على اIستدIل يمكن
 فقد. حينھا الكيان خارجية وزير وكان بيريز شمعون عنھا تحدث والتي ،1985 عام منذ الكيان

  :درجات ث¡ث وفق المخصخصة الشركات صنفت
  .يھود لرأسماليين خصخصتھا مسموح شركات ــ
  .غربيين لراسماليين خصخصتھا مسموح كاتشر ــ
 The Politicalسمارة عادل كتاب انظر للتفصيل. (مفتوح بشكل خصخصتھا مسموح شركات ــ

Economy of the West Bank: From Peripheralisation to Development 
1988.(  

 وھذا ذلك، في يسرع كي الكيان على أميركي ضغط الخصخصة تحريك وراء كان وبالطبع،
م إلى أدى بدوره  اzيديولوجيا مزاعم ينفي ما الكيان في الراسمالية للطبقة واعمق أوسع تحكُّ

  .الشعب كل دولة الدولة بأن الصھيونية
 ھذه اIستثمار لعملية نوعية ضربات وانتصاراتھا المقاومة صمود يسجل ايضاً، ھنا من ولكن،

 يأخذ �نه خطراً، ا�شد ھو البعيد وربما. والبعيد والمتوسط المباشر الث¡ثة المديات على
 صبَّت قد تكون أن بعد المستقبل في ضخمة ضربات تتلقى I ان في المال راس مصالح باIعتبار

  .المال راس من ضخمة مبالغ الكيان في
 منذ عدواناته سلسلة في الكيان موقع تضعضع فرغم. التالية المفارقة نقرأ دعنا السياق ھذا وفي
  .يتوقف لم 2006 عام وخصوصاً  إليه اIستثمارات تدفق فإن ،2012 إلى 2000 عام

 من اقل إلى 2002و 2001 عامي في ھبط بينما%  5.9 بمعدل 2000 عام اقتصاده نما مث¡ً،
 ووصل ،%5.2 بـ لينمو 2005 عام وعاد الثانية، واIنتفاضة الفلسطينيين مع التوتر بسبب% 1
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 المتدفقة ا�جنبية اIستثمارات حجم وبلغ% 5.1 إلى لبنان وبجن على العدوان رغم 2006 عام
  .دوIر بليون 22.5 الكيان إلى
 قبل اشھر ستة فھناك إحصائي، خبث ھناك يكون قد ؟2006 عام في وخصوصاً  السبب ما

 أن افترضنا لو ولكن. اIستثمارات من ا�كبر المقدار تلقت التي ھي أنھا المحتمل من الحرب
 داخل من ھي بما الحالية الحرب فإن أع¡ه، الواردة السياسية الريعية ا�سباب في ثرتؤ لم الحرب
 وليس الوطن داخل إلى المقاومة نقل أي المقاومة، سيد اشار كما فلسطين داخل إلى فلسطين
 مجال I: قطعية إجابته سؤاIً  المستثمرين على تطرح ھذه فإن الوطن، داخل ف. ت. م اعتقال

  .نآم Iستثمار
 على ھذه اIستثمار لعملية نوعية ضربات وانتصاراتھا المقاومة صمود يسجل ايضاً، ھنا من

 باIعتبار يأخذ �نه خطراً، ا�شد ھو البعيد وربما. والبعيد والمتوسط المباشر الث¡ث المديات
 في صبَّت قد تكون أن بعد المستقبل في ضخمة ضربات تتلقى I ان في المال راس مصالح

  .المال راس من ضخمة مبالغ يانالك
  السياحة

 صناعة فإن ،»الس¡م« في واIستثمار اIستراتيجي اIستثمار ريعية حول جدال ھناك كان إذا
  .مواربة ب¡ ريعي قطاع ھي السياحة

 للمخاطرة أحياناً  يميل قد المال راس كان فإذا. الحرب تجاه الحساسية شديدة صناعة كذلك وھي
 ا�ثر له مما الكامل ا�من عن تبحث فردية كحاIت السياحة فإن وقت، تذا أعلى ربح بھدف
  .ا�من عدم فترات في الصناعة ھذه نشاط في الشديد

 تكن لم أنھا رغم ا�ولى اIنتفاضة في المحتلة فلسطين إلى السياحة �ھمية الفلسطينيون تنبه لقد
 إلى للكيان اIقتصادي النمو ھبط ضةل¡نتفا ا�ول العام في. المسلح بالمعنى عنفي طابع ذات

 فھبطت السياحة أما% 8 بنسبة والزراعي% 2 بنسبة الصناعي القطاع مخرجات وھبطت%. 1
 مع مقارنة% 23 وايار نيسان شھري في السياح عدد ھبط 1989 عام وفي%. 12 بنسبة

  .نفسھا للسنة ا�ولين الشھرين
 ا�ولى باIنتفاضة مقارنة فلسطين كل يغطي هكون ھائل اثر له كان الحالي المقاومة عنف لكن
  .1948 عام المحتلة فلسطين في وليس والقطاع الفضة داخل في كانت التي
 قرابة كان بينما سائحاً  3.540.000 إلى الكيان إلى السياح عدد وصل 2013 عام في

 جلبت التي الس¡م عملية أُسمي بما متعلقة الزيادة ھذه أن في شك وI. 1988 عام 1.200.000
  .المباشرة وغير المباشرة ا�جنبية اIستثمارات من عديدة مليارات للكيان

 ا�ميركيين نسبة بلغت حيث المتحدة الوIيات من 2013 عام للكيان السياح من ا�كبر العدد كان
  !مستوى كل في »الطليعة« في الكيان تجاه أميركا. السياح مجموع من% 18

 بعد الكيان توقعات أفادت وقد. دوIر مليار 3.3 قيمته ما 2013 عام السياحة من الدخل وبلغ
 السياح عدد بأن المقاومة، بصواريخ الكيان وقصف غزة على الحالي العدوان من أسبوعين

 العدوان ضوء على لكن سائح، الف 800 ھو الدعم لھذا وايلول حزيران بين ما قدومھم المتوقع
 سنة مجموع على النسبة ھذه سحبنا ما وإذا. الثلثين بمعدل قصن أي الفاً، 280 إلى التوقع ھبط

  .دوIر مليار 2بـ خسارة أي النقص يكون
I  ٍمثابة سيكون ھذا �ن الكيان، اقتصاد مجمل على المقاومة وصمود العدوان اثر لقراءة داع 

 قاله ام إلى لننظر. القصيد بيت ھو اIستراتيجي الصراع بل فالحرب. ويومية سريعة حسابات
 خطورته في ھذا غزة درس بأن الصھيوني، السياحة وزير Iنداو، عوزي الجاري آب 2 يوم

 الحرب أن كما. »هللا حزب مع الحرب حال في أخطر لدرس أولية مقدمة ھو«: السياحة على
 سيليكون وادي: الكيان يكون بأن والمتعلقة اIستثمار يخص ما في اIحت¡ل آمال تخلع الحالية
 ب¡ المعرفة بمجتمع حلمه وتجعل. الرسمي العربي التطبيع أنياب تخلع حرب �نھا قة،للمنط

  .مستقبل
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 العربية ا�نظمة استخذاء أما. للكيان المتدفق الريع قنوات تجفف فلسطين داخل من المقاومة نعم،
 مكني I هللا، حزب على العدوان في فعلت مما بأوسع غزة على للعدوان ومباركتھا ومشاركتھا

Iالموت، فرغم. الھزيمة استدخال ومغادرة التطبيع بخلع يبدأ مختلف شعبي وعي إلى تقود أن إ 
Iن الشعب ذاكرة أن إ  لھا المشھود الجمال غضب مثيله يكون وقد. تفجره من مناص I رداً  تُخزِّ

  .بالصبر
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