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إيهاب محارمة

صرح رئيس وزراء حكومة نظام 
االســتــعــمــار اإلســرائــيــلــي نفتالي 
بينت، في كلمة عبر تقنية املؤتمر 
العاملي في  االقــتــصــادي  ُبــعــد باملنتدى  عــن 
دافوس في سويسرا، في 18 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، إنه سيسمح للفلسطينيني 
املتقّدمة  التكنولوجيا  شركات  في  بالعمل 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وجـــــاء هــــذا الــتــصــريــح بعد 
أكـــثـــر مـــن شــهــريــن عــلــى مـــصـــادقـــة حــكــومــة 
بــيــنــت عــلــى تــشــغــيــل تــجــريــبــي لــنــحــو 500 
التكنولوجيا  شركات  في  فلسطيني  عامل 
على  املقبلة،  الــثــاث  السنوات  فــي  املتقّدمة 
أن يتضاعف العدد في السنوات التي تليها 

إلى أكثر من 1500 عامل. 
اعتمد نــظــام االســتــعــمــار اإلســرائــيــلــي، منذ 
نشأته في خمسينيات القرن املاضي، على 
الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــقــّدمــة فــي زيــــادة الــنــاتــج 
املحلي اإلجمالي السنوي من جهة، وتعزيز 
نــظــامــه األمــنــي مــن جــهــة أخــــرى، مستفيًدا 
مــن املــهــاجــريــن الــيــهــود الــذيــن وصــلــوا إلــى 
الفلسطينيني  نكبة  بعد  املحتلة  فلسطني 
عام 1948، وساهموا في تعزيز االستثمار 
املتقّدمة،  والتكنولوجيا  التكنولوجيا  في 
وال سيما في قطاعات البرمجيات والبحث 
السنوات األخيرة،  والتطوير والسلع. وفي 
شـــهـــدت شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــقــّدمــة 
نــمــًوا مــلــحــوًظــا ظــهــر مــع نــمــو مساهمتها 
فــي الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي، الـــذي ارتــفــع 
عــام  إلـــى 17%  ليصل  عـــام 2004،  مــن 10% 
 45.8 نـــحـــو  يـــبـــلـــغ  قـــيـــاســـي  وبــــرقــــم   ،2019
إجمالي  مــن  حــوالــي 46%  أي  دوالر،  مليار 
العوائد  عن  فضًا  اإلسرائيلية.  الصادرات 
املـــالـــيـــة، يــســتــغــل املـــســـتـــعـــِمـــر اإلســـرائـــيـــلـــي 
تطّوره التكنولوجي ليبقى مصدًرا رئيًسا 
)األمنية  العالم  في  املتقّدمة  للتكنولوجيا 
ز مــن ثــروتــه املعلوماتية 

ّ
تــحــديــًدا(، ولــيــعــز

ــيـــة عــــن حـــكـــومـــات وســــاســــة وصـــنـــاع  ــنـ األمـ
سياسات ونشطاء بلدان عدة.  

ــنــــيــــني فـــي  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــل الــ ــيــ ــغــ ــشــ أمــــــــــا عـــــــن تــ
التكنولوجيا املتقدمة فهذا لم يحدث فجأة. 
إنه شكل جديد من أشكال خنق االقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي وتــكــريــس تــبــعــيــتــه القــتــصــاد 
املستمر منذ  نظام االستعمار اإلسرائيلي، 
نــهــايــة ســتــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن. ولفهم 
العودة  تجب  الفلسطيني،  االقتصاد  خنق 
بــدأت في  التي  االستعمارية  السياسة  إلــى 
أعـــقـــاب نــكــســة الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي يــونــيــو/ 
حزيران 1967، عندما بدأ الفلسطينيون في 
التدفق للعمل في إسرائيل ومستوطناتها. 
ــامـــان رئـــيـــســـان فـــي زيــــادة  وقــــد تــضــافــر عـ
هــذا الــتــدفــق: حــاجــة املــشــروع االستيطاني 
إلـــى تــوظــيــف الــعــمــال كـــي يـــزدهـــر، وحــاجــة 
بعد  الــتــوظــيــف،  إلـــى  املــاّســة  الفلسطينيني 
في  مــدمــًرا  الفلسطيني  االقــتــصــاد  بـــات  أن 
الـــحـــرب. وحــتــى مــطــلــع تسعينيات  أعـــقـــاب 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــمــّكــن نــظــام االســتــعــمــار 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أهــــم 
ــتـــاج الــرئــيــســة في  عــنــصــر مـــن عــنــاصــر اإلنـ
 116 نــحــو  مــجــبــًرا  الفلسطيني،  االقــتــصــاد 
ألف فلسطيني على التخلي عن العمل في 
الــزراعــة الــتــي كــانــت مــصــدًرا رئيًسا لعيش 
في  والبحث عن فرص عمل  الفلسطينيني، 

إسرائيل ومستوطناتها.
ــو فــــي عـــام  ــلــ ــيـــات أوســ ــاقـ ــفـ وبـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـ
قــســًرا  الفلسطيني  االقــتــصــاد  ودمــــج   1993
بــــاالقــــتــــصــــاد اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، فـــــــرض نـــظـــام 
االســتــعــمــار اإلســرائــيــلــي قـــيـــوًدا عــلــى حركة 
الفلسطينيني، وحــّدد عدد تصاريح  العمال 
ــم. ومــــــــع ذلـــــــــك، زاد  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــوحــ ــنــ ــمــ ــل املــ ــمــ ــعــ الــ
إســرائــيــل  إلـــى  الفلسطينيني  الــعــمــال  تــدفــق 
ــي أعـــقـــاب  ــ فـ ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا، وال ســـيـــمـــا 
ذلك  ومنذ  الثانية.  الفلسطينية  االنتفاضة 
الــعــامــلــني الفلسطينيني  الــحــني، ارتــفــع عـــدد 
ــي إســــرائــــيــــل ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا املــســجــلــني  فــ
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  قيود  في  رسمًيا 
الفلسطيني من 35 ألًفا في عام 2005 إلى 145 
ألف عامل عام 2021، وهذا أعلى رقم مُسّجل 
إســرائــيــل  فــي  الفلسطينيني  عــمــل  ــدء  بـ مــنــذ 
يكون  أن  ُيــتــوقــع  أنــه  علًما  ومستوطناتها، 
العدد أعلى من ذلك بكثير، في حال إضافة 
تصاريح  دون  مــن  يعملون  الــذيــن  العاملني 
الــذيــن يحملون تصاريح  والــعــامــلــني  عــمــل، 
تجار أو احتياجات خاصة ألغراض العمل. 

وتـــأكـــيـــًدا عــلــى اســتــمــرار مــســعــى الــحــكــومــة 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ـــق االقـ ــنــ ــ االســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة إلـــــــــى خـ
الــفــلــســطــيــنــي وتــكــريــس تــبــعــيــتــه، صــادقــت 
املــاضــي، على  آب  فــي أغسطس/  الحكومة، 
ألف   15 لنحو  تراخيص عمل جديدة  منح 
الــبــنــاء،  قــطــاع  فــي  للعمل  عــامــل فلسطيني 
من بينهم عّمال من قطاع غــزة، في خطوة 
ــدار  هــــي األولـــــــى مـــنـــذ وقـــــف إســـرائـــيـــل إصـــ
تــصــاريــح الــعــمــل لــقــطــاع غـــزة عــقــب انـــدالع 
الثانية. ولكن أخذ  الفلسطينية  االنتفاضة 
هـــذا الــتــدفــق فــي ظــاهــره بــوصــفــه تقليًصا 

ملــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي فــلــســطــني ومـــســـاعـــدة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــني فـــــي إيـــــجـــــاد فـــــــرص عــمــل 
واملعيشية،  االقتصادية  وتحسني ظروفهم 
سيكون  اإلسرائيلي،  املستعِمر  يّدعي  كما 
 عمل الفلسطينيني في إسرائيل 

ّ
خطأ. يشل

ومــســتــوطــنــاتــهــا االقـــتـــصـــاد الــفــلــســطــيــنــي 
تقييده حركة  إلـــى  فــنــظــًرا  مــلــحــوظ،  بشكل 
ــواد  ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني وتــــقــــيــــيــــده تـــــبـــــادل املـ
فلسطني  داخــل  والبضائع  والسلع  األولــيــة 
أجر  كبيرة بني  وإيجاده فجوة  وخارجها، 
الــعــامــل الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفلسطيني  بالعامل  مــقــارنــة  غــزة  وقــطــاع 
نظام  أوجـــد  ومستوطناتها،  إســرائــيــل  فــي 
ــا أجـــبـــرت  ــ ــروًف ــلـــي ظــ ــيـ االســـتـــعـــمـــار اإلســـرائـ
الفلسطينيني قسًرا على التخلي عن العمل 
فــــي أراضـــيـــهـــم أو لــحــســابــهــم الــــخــــاص أو 
تــدّر دخــًا عليهم.  اقتصادية  فتح مشاريع 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، أحــــدث نــظــام االســتــعــمــار 
اإلســــرائــــيــــلــــي فــــجــــوة هـــيـــكـــلـــيـــة مــلــحــوظــة 
ــن،  ــاديـ ــتـــصـ ــاج بــــني االقـ ــ ــتـ ــ ــي تـــكـــالـــيـــف اإلنـ فــ
ــالـــح  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، ولـــصـ
األخــيــر، مــا أّدى إلــى زيـــادة نسبة الـــواردات 
الفلسطينية،  ــي  ــ األراضــ إلـــى  اإلســرائــيــلــيــة 
وساهم في زيادة مضطردة في عجز امليزان 
الــتــجــاري الــفــلــســطــيــنــي. فـــي حـــني أن تــدفــق 
العاملني الفلسطينيني للعمل في إسرائيل 
ومــســتــوطــنــاتــهــا بـــغـــرض خــنــق االقــتــصــاد 
لاقتصاد  تبعيته  وتــكــريــس  الفلسطيني 
اإلسرائيلي ال يعد سبًبا استعمارًيا جديًدا، 
إال أنــهــا املـــــّرة األولـــــى الــتــي تـــصـــادق فيها 
حكومة إسرائيلية على تشغيل فلسطينيني 
في شركات التكنولوجيا املتقّدمة، علًما أن 
لــعــمــل فلسطينيني  تـــجـــارب مـــحـــدودة  ثــمــة 
بــعــض شــركــات  لـــدى  وشـــركـــات فلسطينية 
اإلسرائيلية. وهناك  املتقّدمة  التكنولوجيا 

أسباب أخرى يمكن سردها هنا:
اإلسرائيلي  االســتــعــمــار  نــظــام  حــاجــة  أواًل، 
ــقـــاطـــع بــــني ســيــاســتــه  ــتـ املـــــاّســـــة لــتــمــكــني الـ
االقـــتـــصـــاديـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة )اســتــعــمــار 
استغالي( مع سياسته القائمة على الطرد 
واإللغاء واملحو )استعمار استيطاني(. من 

اإلسرائيلي،  االستعمار  نــظــام  نظر  وجــهــة 
لضمان  قائًما  التقاطع  هــذا  يظل  أن  يجب 
ديمومة املشروع االستعماري اإلسرائيلي، 
نــــظــــًرا إلـــــى غــــيــــاب بــــديــــل حــقــيــقــي يــضــمــن 
ــك. وهـــنـــا يــمــكــن فــهــم أطـــروحـــة »الـــســـام  ــ ذلـ
االقتصادي«، التي شهدت ذروتها في عهد 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامني 
نــفــتــالــي بينت،  اآلن  نــتــنــيــاهــو، ويــفــرضــهــا 
ضمن مقاربٍة مشابهٍة إلى حد ما ترتكز على 
أطروحة »تقليص الصراع«، أي التقليل من 
مظاهر االستعمار من دون تفكيكه، وتقديم 
ملموسة،  واقــتــصــاديــة  حياتية  تسهيات 
مالًيا  الفلسطينية  السلطة  دعــم  خــال  مــن 
العاملني  عــدد  وزيـــادة  اقتصادها،  وتعزيز 
ــيــــل ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا، وإنــــشــــاء  ــرائــ فــــي إســ

مناطق صناعية فلسطينية – إسرائيلية. 
ــعــــامــــلــــني  ــغــــيــــل الــ ــشــ ثـــــــانـــــــًيـــــــا، ســـــيـــــكـــــون تــ
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
في  النقص  لتعويض  لها  ا 

ً
حــافــز املتقّدمة 

من جهة،  اإلسرائيليني  املستوطنني  عمالة 
وبديًا يعّوض تشغيل عاملني من الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة وأوروبــــــــا. ومــــن خــال 
تشغيل عاملني فلسطينيني مهرة وبتكلفة 
أقــل من استقطاب عاملني من الــخــارج، وال 
التكنولوجيا  شــركــات  شــكــوى  بــعــد  سيما 
الباهظة  التكلفة  من  اإلسرائيلية  املتقّدمة 
ــارج، يــضــمــن نــظــام  ــخــ ــن الــ لــجــلــب عـــمـــالـــٍة مـ
مكاسبه  تحقيق  اإلســرائــيــلــي  االســتــعــمــار 
االســتــغــالــيــة االســتــيــطــانــيــة الــتــي تضمن، 
وفــًقــا لـــه، ديــمــومــة مــشــروعــه االســتــعــمــاري. 
ــــال تــشــغــيــل كــــفــــاءات فــلــســطــيــنــيــة  ــــن خـ ومـ
مــتــعــّلــمــة، مــهــنــدســني ومــبــرمــجــني، تضمن 
منظومة االستعمار اإلسرائيلي استقطاب 
في  العاملة  الشريحة  غير  جديدٍة  شريحٍة 
مجال البناء والصناعة والزراعة والخدمات 
ــات  ــبـ فــــي إســـرائـــيـــل ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــهـــا. وإلثـ
الفلسطينية،  الـــكـــفـــاءات  اســتــغــال  جــــدوى 
االستعمار  نظام  ساسة  بعض  يستحضر 
في  الفلسطينيني  نجاح  قصة  اإلسرائيلي 
تعويض النقص الحاصل في قطاع الصحة 
اإلســرائــيــلــي، إذ يــعــمــل قــرابــة خــمــســة آالف 
فلسطيني من األرض املحتلة عام 1948 من 

أصل أربعني ألًفا في قطاع الصحة.
الفلسطينيني  مراقبة  عملية  ضمان  ثالًثا، 
ــتــــاج  ــم والــــــتــــــحــــــّكــــــم بــــــهــــــم. يــــحــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وضـ
ــــل  ــيــ ــ ــرائــ ــ ــنــــي لــــلــــعــــمــــل فــــــــي إســ ــلــــســــطــــيــ الــــفــ
تصُدر  عمل  تصاريح  إلــى  ومستوطناتها 
ــلــــي.  ــيــ ــرائــ ــار اإلســ ــمــ ــعــ ــتــ عـــــن ســــلــــطــــات االســ
ــة  ــنـــظـــومـ وتـــــســـــاعـــــد هـــــــــذه الـــــتـــــصـــــاريـــــح مـ
الــفــلــســطــيــنــيــني  إدارة  عــــلــــى  ــار  ــمــ ــعــ ــتــ االســ
وضــبــطــهــم وحـــصـــرهـــم. مـــع تــفــشــي كــوفــيــد 
19-، طلبت سلطات االستعمار اإلسرائيلي 
تطبيق  تحميل  الفلسطينيني  الــعــّمــال  مــن 
للهاتف  إسرائيلي  تطبيق  وهو  »املنّسق«، 
الفلسطينيني  طلبات  إلدارة  معّد  املحمول 
ــلـــى تـــصـــاريـــح  ــــي الــــحــــصــــول عـ ــبــــني فـ ــراغــ الــ
إســرائــيــلــيــة. وتــفــيــد تــقــاريــر حــقــوقــيــة بــأن 
الــتــطــبــيــق يـــضـــمـــن لـــســـلـــطـــات االســـتـــعـــمـــار 
اإلسرائيلي مراقبة الفلسطينيني وابتزازهم 
واستغالهم وإذاللــهــم. ومــن خــال تشغيل 

كـــفـــاءات فــلــســطــيــنــيــة مــتــعــلــمــة فـــي شــركــات 
التكنولوجيا املتقّدمة اإلسرائيلية، تضمن 
ــلـــطـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وضــــــع شــريــحــة  الـــسـ
فــلــســطــيــنــيــة جـــديـــدة تــحــت رحـــمـــة الــضــبــط 

واملراقبة اإلسرائيليني.
املــــزاعــــم االســـتـــعـــمـــاريـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى دعـــم 
الفلسطينيني وتحسني أوضاعهم املعيشية 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
فلسطينية  ــاءات  ــقــ لــ ــا  زهـ

ّ
تـــعـــز والـــتـــي  غـــــزة، 

ــًرا، مـــع الــتــفــاهــمــات  ــيـ ــــرزت، أخـ إســرائــيــلــيــة، بـ
الفلسطيني  الــرئــيــس  لــقــاء  فــي  املــعــلــن عنها 
محمود عباس ووزير األمن اإلسرائيلي بني 
)ديسمبر/  املنصرم  الشهر  أواخـــر  غانتس، 
تــؤّكــد أن إســرائــيــل اخــتــارت  كــانــون األول(، 
السياسية  للعملية  بــديــًا  االقــتــصــاد  مــســار 
ز 

ّ
ــا يــعــز املــؤجــلــة إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى. ومــ

ذلــك بالنسبة إلســرائــيــل عــدم وجـــود ضغط 
تــقــّدم ســيــاســي، ال سيما  لتحقيق  أمــيــركــي 
الــقــدس  فــي  األمــيــركــيــة  القنصلية  مــلــفــي  أن 
في  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  ومــكــتــب 
لــم يتحقق أي تــقــّدم فــيــهــمــا، في  واشــنــطــن، 
مقابل استئناف الواليات املتحدة املساعدات 
ذلــك،  على  عـــاوة  للفلسطينيني.  األمــيــركــيــة 
عـــدم وجـــود ضــغــط إقليمي عــربــي لتحقيق 
تقدم سياسي، ال سيما أن اتفاقات التحالف 
العربي مع إسرائيل أّكدت أن ال حاجة ملسار 
سياسي مع الفلسطينيني في وجود عاقات 
عربية طبيعية مع إسرائيل. وأخيًرا، وجود 
قناعة إسرائيلية بوجود سلطة فلسطينية 
ــذا املــــســــار، ال ســيــمــا أن  ال تــعــتــرض عــلــى هــ
األخــيــرة تعاني أزمـــة مــالــيــة، وأزمـــة شرعية 
وأزمـــة  الفلسطينيني،  نــظــر  فــي  ومــصــداقــيــة 
الداخلي في حركة فتح على  الــصــراع  حسم 
خليفة محمود عّباس، وأزمة خوفها من أن 
يفضي ذلك كله إلى أن تقود حركة املقاومة 

اإلسامية )حماس( الفلسطينيني.
الـــــــواضـــــــح أن تــشــغــيــل  الــــــــواقــــــــع، مــــــن  فــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــذي يــأتــي ضــمــن مــســاٍر قــديــٍم  املــتــقــّدمــة، والــ
جــديــٍد يعرف باسم »الــســام االقــتــصــادي«، 
يخدم املشروع االستعماري فقط، حتى وإن 
الفلسطينيني  ـــاع  أوضـ تحسني  فــي  ســاهــم 
املــعــيــشــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة مـــؤقـــًتـــا. والـــواقـــع 
أيًضا أن هذا املسار الذي يمنح الفلسطينيني 
منحهم  كما  وهمية،  اقتصادية  استقالية 
استقالية سياسية وهمية سابًقا، ما كان 
لــه أن يــعــود الــيــوم تــحــت مــســّمــى »تقليص 
الصراع«، لوال حاجة املشروع االستعماري 
إلعــــــــادة إنــــتــــاج نـــفـــســـه بـــوصـــفـــه مـــشـــروًعـــا 
اســتــعــمــارًيــا تــتــقــاطــع فــيــه الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
االســتــعــمــار االستيطاني،  مــع  االقــتــصــاديــة 
وهــــذه املــــّرة بـــــأدوات اقــتــصــاديــة. ال يحدث 
هـــــذا بـــســـبـــب شـــمـــولـــيـــة نــــظــــام االســـتـــعـــمـــار 
اإلســرائــيــلــي ووحــشــيــتــه، بــل بــســبــب غياب 
حــركــة وطــنــيــة فلسطينية تــجــابــه املــشــروع 
الفلسطينيني فريسة  االستعماري، ووقوع 
ألولى نتائج التحالف العربي مع إسرائيل، 
وعدم مباالة املجتمع الدولي بما وصل إليه 

املشروع االستعماري في فلسطني.
)باحث فلسطيني(

»سالم اقتصادي« أم تكريس للهيمنة؟

إسرائيل وتشغيل الفلسطينيين 
في شركات التكنولوجيا

تشغيل الفلسطينيين 
في التكنولوجيا 
المتقدمة شكل 

جديد من أشكال خنق 
االقتصاد الفلسطيني 

وتكريس تبعيته

يشّل عمل الفلسطينيين 
في إسرائيل 

ومستوطناتها 
االقتصاد الفلسطيني 

بشكل ملحوظ

»السالم االقتصادي« 
يخدم المشروع 

االستعماري فقط، 
حتى وإن ساهم 

في تحسين أوضاع 
الفلسطينيين المعيشية 

واالقتصادية مؤقتًا

أعلن رئيس وزراء حكومة إسرائيل نفتالي بينت إنه سيسمح للفلسطينيين بالعمل في شركات التكنولوجيا المتقّدمة اإلسرائيلية. 
مــا أســباب هذا القــرار؟ هل يخدم الفلســطينيين واالقتصاد الفلســطيني أم أنه يأتــي لتكريس التبعية االقتصاديــة ووأد الحل 

السياسي؟

قوات أمن إسرائيلية تتحقق من وثائق العمال الفلسطينيين في قرية مقيبلة بالقرب من جنين في 6/ 9/ 2021 )فرانس برس(

وتحسين  الفلسطينيين  دعــم  على  القائمة  االستعمارية  المزاعم 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  االقتصادية  المعيشية  أوضاعهم 
والتي تعزّزها لقاءات فلسطينية إسرائيلية، برزت، أخيرا، مع التفاهمات 
ووزير  عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  لقاء  في  عنها  المعلن 
كانون  )ديسمبر/  المنصرم  الشهر  أواخر  غانتس،  بني  اإلسرائيلي،  األمن 
األول(، تؤكد أن إسرائيل اختارت مسار االقتصاد بديًلا للعملية السياسية 
عدم  إلسرائيل،  بالنسبة  ذلك  يعزز  وما  مسمى.  غير  أجل  إلى  المؤجلة 

وجود ضغط أميركي لتحقيق تقدم سياسي.

االقتصاد بديًال للسياسة
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