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

«سالم اقتصادي» أم تكريس للهيمنة؟

إسرائيل وتشغيل الفلسطينيين
في شركات التكنولوجيا

إيهاب محارمة

صرح رئيس وزراء حكومة نظام
االسـتـعـمــار اإلســرائـيـلــي نفتالي
بينت ،في كلمة عبر تقنية املؤتمر
عــن ُبـعــد باملنتدى االقـتـصــادي العاملي في
دافوس في سويسرا ،في  18يناير /كانون
الثاني الحالي ،إنه سيسمح للفلسطينيني
املتقدمة
بالعمل في شركات التكنولوجيا
ّ
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وج ـ ــاء هـ ــذا ال ـت ـصــريــح بعد
أك ـث ــر م ــن ش ـهــريــن ع ـلــى م ـص ــادق ــة حـكــومــة
بـيـنــت ع ـلــى تـشـغـيــل تـجــريـبــي لـنـحــو 500
عامل فلسطيني في شركات التكنولوجيا
املتقدمة فــي السنوات الـثــاث املقبلة ،على
ّ
أن يتضاعف العدد في السنوات التي تليها
إلى أكثر من  1500عامل.
اعتمد نـظــام االسـتـعـمــار اإلســرائـيـلــي ،منذ
نشأته في خمسينيات القرن املاضي ،على
الـتـكـنــولــوجـيــا املـتـقـ ّـدمــة فــي زيـ ــادة الـنــاتــج
املحلي اإلجمالي السنوي من جهة ،وتعزيز
مستفيدا
نـظــامــه األم ـنــي مــن جـهــة أخـ ــرى،
ً
مــن املـهــاجــريــن الـيـهــود الــذيــن وص ـلــوا إلــى
فلسطني املحتلة بعد نكبة الفلسطينيني
عام  ،1948وساهموا في تعزيز االستثمار
املتقدمة،
في التكنولوجيا والتكنولوجيا
ّ
وال سيما في قطاعات البرمجيات والبحث
والتطوير والسلع .وفي السنوات األخيرة،
ش ـه ــدت ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـت ـقـ ّـدمــة
ً
ـوظــا ظـهــر مــع نـمــو مساهمتها
ن ـمــوا مـلـحـ ً
فــي الـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي ،ال ــذي ارتـفــع
مــن  10%ع ــام  ،2004ليصل إل ــى  17%عــام
 ،2019وبـ ــرقـ ــم ق ـي ــاس ــي ي ـب ـل ــغ ن ـح ــو 45.8
مليار دوالر ،أي حــوالــي  46%مــن إجمالي
فضل عن العوائد
الصادرات اإلسرائيلية.
ً
امل ــالـ ـي ــة ،ي ـس ـت ـغــل امل ـس ـت ـع ـ ِـمــر اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ّ
ً
رئيسا
مصدرا
تطوره التكنولوجي ليبقى
ً
املتقدمة في العالم (األمنية
للتكنولوجيا
ّ
ت ـحــديـ ًـدا) ،ولـيـعــزز مــن ثــروتــه املعلوماتية
األم ـن ـي ــة ع ــن ح ـ ّك ــوم ــات وس ــاس ــة وص ـن ــاع
سياسات ونشطاء بلدان عدة.
أمـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ف ــي
التكنولوجيا املتقدمة فهذا لم يحدث فجأة.
إنه شكل جديد من أشكال خنق االقتصاد
الـفـلـسـطـيـنــي وت ـكــريــس تـبـعـيـتــه القـتـصــاد
نظام االستعمار اإلسرائيلي ،املستمر منذ
نـهــايــة سـتـيـنـيــات ال ـقــرن الـعـشــريــن .ولفهم
خنق االقتصاد الفلسطيني ،تجب العودة
إلــى السياسة االستعمارية التي بــدأت في
أع ـق ــاب نـكـســة الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي يــونـيــو/
حزيران  ،1967عندما بدأ الفلسطينيون في
التدفق للعمل في إسرائيل ومستوطناتها.
وقـ ــد ت ـضــافــر ع ــام ــان رئ ـي ـس ــان ف ــي زيـ ــادة
هــذا الـتــدفــق :حــاجــة امل ـشــروع االستيطاني
إل ــى تــوظـيــف ال ـع ـمــال ك ــي ي ــزده ــر ،وحــاجــة
ـاســة إل ــى الـتــوظـيــف ،بعد
الفلسطينيني املـ ّ
أن ب ــات االق ـت ـصــاد الفلسطيني مــدمـ ًـرا في
أع ـقــاب ال ـح ــرب .وح ـتــى مـطـلــع تسعينيات
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،تـمـ ّـكــن ن ـظــام االسـتـعـمــار
اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي مـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى أهـ ــم
عـنـصــر م ــن عـنــاصــر اإلن ـت ــاج الــرئـيـســة في
االق ـت ـصــاد الفلسطيني ،مـجـبـ ًـرا نـحــو 116
ألف فلسطيني على التخلي عن العمل في
الــزراعــة الـتــي كــانــت مـصـ ً
رئيسا لعيش
ـدرا
ً
الفلسطينيني ،والبحث عن فرص عمل في
إسرائيل ومستوطناتها.
وبـ ـع ــد ت ــوق ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــات أوسـ ـل ــو ف ــي ع ــام
 1993ودم ــج االق ـت ـصــاد الفلسطيني قـسـ ًـرا
بـ ــاالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،ف ـ ـ ــرض ن ـظ ــام
ـودا عـلــى حركة
االسـتـعـمــار اإلســرائ ـي ـلــي ق ـي ـ ً
العمال الفلسطينيني ،وحـ ّـدد عدد تصاريح
الـ ـعـ ـم ــل املـ ـمـ ـن ــوح ــة ل ـ ـهـ ــم .ومـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،زاد
تــدفــق الـعـمــال الفلسطينيني إل ــى إســرائـيــل
ومـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــاتـ ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا فـ ــي أعـ ـق ــاب
االنتفاضة الفلسطينية الثانية .ومنذ ذلك
ال ـحــن ،ارتـفــع عــدد الـعــامـلــن الفلسطينيني
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وم ـس ـتــوط ـنــات ـهــا املـسـجـلــن
ً
رسميا في قيود الجهاز املركزي لإلحصاء
ألفا في عام  2005إلى 145
الفلسطيني من ً 35
مس ّجل
ألف عامل عام  ،2021وهذا أعلى رقم ُ
مـنــذ ب ــدء عـمــل الفلسطينيني فــي إســرائـيــل
علما أنــه ُيـتــوقــع أن يكون
ومستوطناتهاً ،
العدد أعلى من ذلك بكثير ،في حال إضافة
العاملني الــذيــن يعملون مــن دون تصاريح
عـمــل ،والـعــامـلــن الــذيــن يحملون تصاريح
تجار أو احتياجات خاصة ألغراض العمل.
وت ــأك ـي ـ ًـدا عـلــى اس ـت ـمــرار مـسـعــى الـحـكــومــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى خـ ـ ـن ـ ــق االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
الـفـلـسـطـيـنــي وت ـكــريــس تـبـعـيـتــه ،صــادقــت
الحكومة ،فــي أغسطس /آب املــاضــي ،على
منح تراخيص عمل جديدة لنحو  15ألف
عــامــل فلسطيني للعمل فــي قـطــاع الـبـنــاء،
عمال من قطاع غــزة ،في خطوة
من بينهم ّ
ه ــي األول ـ ـ ــى م ـن ــذ وق ـ ــف إس ــرائـ ـي ــل إص ـ ــدار
ت ـصــاريــح الـعـمــل لـقـطــاع غ ــزة عـقــب ان ــدالع
االنتفاضة الفلسطينية الثانية .ولكن أخذ
تقليصا
ه ــذا الـتــدفــق فــي ظــاهــره بــوصـفــه
ً

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

ملـ ـع ــدل ال ـب ـط ــال ــة فـ ــي ف ـل ـس ـطــن وم ـس ــاع ــدة
ل ـل ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
وتحسني ظروفهم االقتصادية واملعيشية،
املستعمر اإلسرائيلي ،سيكون
يدعي
ِ
كما ّ
خطأ .يشل عمل الفلسطينيني في إسرائيل
ّ
وم ـس ـتــوط ـنــات ـهــا االقـ ـتـ ـص ــاد الـفـلـسـطـيـنــي
ً
بشكل مـلـحــوظ ،فـنـظــرا إل ــى تقييده حركة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وتـ ـقـ ـيـ ـي ــده تـ ـ ـب ـ ــادل امل ـ ــواد
األولـيــة والسلع والبضائع داخــل فلسطني
وخارجها ،وإيجاده فجوة كبيرة بني أجر
ال ـعــامــل الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي ال ـض ـفــة الـغــربـيــة
وقـطــاع غــزة مـقــارنــة بالعامل الفلسطيني
فــي إســرائـيــل ومستوطناتها ،أوج ــد نظام
ـروف ــا أج ـبــرت
االس ـت ـع ـم ــار اإلس ـ ًـرائ ـي ـل ــي ظ ـ ً
قسرا على التخلي عن العمل
الفلسطينيني
ف ــي أراضـ ـيـ ـه ــم أو ل ـح ـســاب ـهــم الـ ـخ ــاص أو
فتح مشاريع اقتصادية تـ ّ
ـدر دخـ ًـا عليهم.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،أح ــدث ن ـظــام االسـتـعـمــار
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ف ـ ـجـ ــوة ه ـي ـك ـل ـي ــة م ـل ـحــوظــة
فـ ــي ت ـك ــال ـي ــف اإلن ـ ـتـ ــاج بـ ــن االق ـت ـص ــادي ــن،
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي واإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي ،ول ـص ــال ــح
األخـيــر ،مــا ّأدى إلــى زي ــادة نسبة ال ــواردات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة إل ــى األراضـ ـ ــي الفلسطينية،
وساهم في زيادة مضطردة في عجز امليزان
ال ـت ـجــاري الـفـلـسـطـيـنــي .ف ــي ح ــن أن تــدفــق
العاملني الفلسطينيني للعمل في إسرائيل
ومـسـتــوطـنــاتـهــا ب ـغ ــرض خ ـنــق االق ـت ـصــاد
الفلسطيني وتـكــريــس تبعيته لالقتصاد
ً
اإلسرائيلي ال يعد ً
جديدا،
استعماريا
سببا
ً
إال أن ـهــا امل ـ ـ ّـرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ـص ــادق فيها
حكومة إسرائيلية على تشغيل فلسطينيني
علما أن
في شركات التكنولوجيا
ّ
املتقدمةً ،
ثـمــة ت ـج ــارب م ـح ــدودة لـعـمــل فلسطينيني
وش ــرك ــات فلسطينية ل ــدى بـعــض شــركــات
املتقدمة اإلسرائيلية .وهناك
التكنولوجيا
ّ
أسباب أخرى يمكن سردها هنا:
أول ،حــاجــة نـظــام االسـتـعـمــار اإلسرائيلي
ً
ـاس ـ ــة ل ـت ـم ـكــن ال ـت ـق ــاط ــع بـ ــن س ـيــاس ـتــه
امل ـ ـ ّ
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة (اس ـت ـع ـمــار
استغاللي) مع سياسته القائمة على الطرد
واإللغاء واملحو (استعمار استيطاني) .من

تشغيل الفلسطينيين
في التكنولوجيا
المتقدمة شكل
جديد من أشكال خنق
االقتصاد الفلسطيني
وتكريس تبعيته
يشل 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

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

وجـهــة نظر نـظــام االستعمار اإلسرائيلي،
قائما لضمان
يجب أن يظل هــذا التقاطع
ً
ديمومة املشروع االستعماري اإلسرائيلي،
ن ـ ـظـ ـ ًـرا إل ـ ــى غـ ـي ــاب ب ــدي ــل ح ـق ـي ـقــي يـضـمــن
ذلـ ــك .وه ـن ــا يـمـكــن ف ـهــم أط ــروح ــة «ال ـس ــام
االقتصادي» ،التي شهدت ذروتها في عهد
رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،ويـفــرضـهــا اآلن نـفـتــالــي بينت،
مشابهة إلى حد ما ترتكز على
مقاربة
ضمن
ٍ
ٍ
أطروحة «تقليص الصراع» ،أي التقليل من
مظاهر االستعمار من دون تفكيكه ،وتقديم
تسهيالت حياتية واقـتـصــاديــة ملموسة،
ً
ماليا
مــن خــال دعــم السلطة الفلسطينية
وتعزيز اقتصادها ،وزي ــادة عــدد العاملني
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل وم ـس ـت ــوط ـن ــات ـه ــا ،وإنـ ـش ــاء
مناطق صناعية فلسطينية – إسرائيلية.
ث ـ ـ ــان ـ ـ ـ ًـي ـ ـ ــا ،سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون ت ـ ـش ـ ـغ ـ ـيـ ــل ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
املتقدمة حــافــزا لها لتعويض النقص في
ّ
ً
املستوطنني اإلسرائيليني من جهة،
عمالة
ّ
وبديل يعوض تشغيل عاملني من الواليات
ً
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة وأوروبـ ـ ـ ــا .وم ــن خــال
تشغيل عاملني فلسطينيني مهرة وبتكلفة
أقــل من استقطاب عاملني من الـخــارج ،وال
سيما بـعــد شـكــوى شــركــات التكنولوجيا
املتقدمة اإلسرائيلية من التكلفة الباهظة
ّ
لـجـلــب ع ـم ــال ـ ٍـة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،يـضـمــن نـظــام
االسـتـعـمــار اإلســرائ ـي ـلــي تحقيق مكاسبه
االسـتـغــالـيــة االسـتـيـطــانـيــة ال ـتــي تضمن،
وفـ ًـقــا ل ــه ،ديـمــومــة مـشــروعــه االسـتـعـمــاري.
ومـ ــن خـ ــال ت ـش ـغ ـيــل ك ـ ـفـ ــاءات فـلـسـطـيـنـيــة
مـتـعـ ّـل ـمــة ،مـهـنــدســن وم ـبــرم ـجــن ،تضمن
منظومة االستعمار اإلسرائيلي استقطاب
جديدة غير الشريحة العاملة في
شريحة
ٍ
ٍ
مجال البناء والصناعة والزراعة والخدمات
ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وم ـس ـتــوط ـنــات ـهــا .وإلثـ ـب ــات
ج ــدوى اس ـت ـغــال ال ـك ـف ــاءات الفلسطينية،
يستحضر بعض ساسة نظام االستعمار
اإلسرائيلي قصة نجاح الفلسطينيني في
تعويض النقص الحاصل في قطاع الصحة
اإلســرائ ـي ـلــي ،إذ يـعـمــل قــرابــة خـمـســة آالف
فلسطيني من األرض املحتلة عام  1948من
ألفا في قطاع الصحة.
أصل أربعني ً
ثالثا ،ضمان عملية مراقبة الفلسطينيني
ً
وض ـ ـب ـ ـط ـ ـهـ ــم وال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـكـ ـ ــم ب ـ ـ ـهـ ـ ــم .يـ ـحـ ـت ــاج
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـنـ ــي ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــل فـ ـ ـ ــي إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل
تصدر
ومستوطناتها إلــى تصاريح عمل
ُ
ع ـ ــن سـ ـلـ ـط ــات االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي.
وتـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــح م ـن ـظ ــوم ــة
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار عـ ـل ــى إدارة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن
وضـبـطـهــم وح ـص ــره ــم .م ــع تـفـشــي كــوفـيــد
 ،-19طلبت سلطات االستعمار اإلسرائيلي
مــن الـعـ ّـمــال الفلسطينيني تحميل تطبيق
«املنسق» ،وهو تطبيق إسرائيلي للهاتف
ّ
معد إلدارة طلبات الفلسطينيني
املحمول
ّ
الـ ــراغ ـ ـبـ ــن فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ت ـص ــاري ــح
إســرائ ـي ـل ـيــة .وت ـف ـيــد ت ـقــاريــر حـقــوقـيــة بــأن
ال ـت ـط ـب ـيــق ي ـض ـم ــن ل ـس ـل ـط ــات االس ـت ـع ـم ــار
اإلسرائيلي مراقبة الفلسطينيني وابتزازهم
واستغاللهم وإذاللـهــم .ومــن خــال تشغيل

كـ ـف ــاءات فـلـسـطـيـنـيــة مـتـعـلـمــة ف ــي شــركــات
املتقدمة اإلسرائيلية ،تضمن
التكنولوجيا
ّ
ال ـس ـل ـط ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وضـ ـ ــع شــري ـحــة
فـلـسـطـيـنـيــة ج ــدي ــدة ت ـحــت رح ـم ــة الـضـبــط
واملراقبة اإلسرائيليني.
املـ ــزاعـ ــم االس ـت ـع ـم ــاري ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى دع ــم
الفلسطينيني وتحسني أوضاعهم املعيشية
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة وق ـطــاع
غ ـ ــزة ،والـ ـت ــي ت ـع ــززه ــا لـ ـق ــاءات فلسطينية
إســرائـيـلـيــة ،بـ ـ ّ
ـرزت ،أخ ـي ـ ًـرا ،مــع الـتـفــاهـمــات
املـعـلــن عنها فــي لـقــاء الــرئـيــس الفلسطيني
محمود عباس ووزير األمن اإلسرائيلي بني
غانتس ،أواخــر الشهر املنصرم (ديسمبر/
ـؤكــد أن إســرائ ـيــل اخ ـتــارت
كــانــون األول) ،تـ ّ
مـســار االقـتـصــاد بــديـ ًـا للعملية السياسية
املــؤج ـلــة إل ــى أج ــل غ ـيــر م ـس ـمــى .وم ــا ي ـعــزز
ّ
ضغط
ذلــك بالنسبة إلســرائـيــل عــدم وج ــود

أمـيــركــي لتحقيق ت ـقـ ّـدم سـيــاســي ،ال سيما
أن مـلـفــي القنصلية األمـيــركـيــة فــي الـقــدس
ومـكـتــب منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية في
واش ـن ـطــن ،لــم يتحقق أي ت ـقـ ّـدم فـيـهـمــا ،في
مقابل استئناف الواليات املتحدة املساعدات
األمـيــركـيــة للفلسطينيني .ع ــاوة على ذلــك،
ع ــدم وج ــود ضـغــط إقليمي عــربــي لتحقيق
تقدم سياسي ،ال سيما أن اتفاقات التحالف
العربي مع إسرائيل ّأكدت أن ال حاجة ملسار
سياسي مع الفلسطينيني في وجود عالقات
ً
وأخيرا ،وجود
عربية طبيعية مع إسرائيل.
قناعة إسرائيلية بوجود سلطة فلسطينية
ال ت ـع ـتــرض ع ـلــى هـ ــذا املـ ـس ــار ،ال سـيـمــا أن
األخ ـيــرة تعاني أزم ــة مــالـيــة ،وأزم ــة شرعية
ومـصــداقـيــة فــي نـظــر الفلسطينيني ،وأزم ــة
حسم الـصــراع الداخلي في حركة فتح على
خليفة محمود ّ
عباس ،وأزمة خوفها من أن
يفضي ذلك كله إلى أن تقود حركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) الفلسطينيني.
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع ،مـ ـ ــن ال ـ ـ ــواض ـ ـ ــح أن ت ـش ـغ ـيــل
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ـار قــديــم
املـتـقـ ّـدمــة ،والـ ــذي يــأتــي ضـمــن م ـسـ ٍ
ٍ
جــديـ ٍـد يعرف باسم «الـســام االقـتـصــادي»،
يخدم املشروع االستعماري فقط ،حتى وإن
ســاهــم فــي تحسني أوضـ ــاع الفلسطينيني
املـعـيـشـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة م ــؤق ـ ًـت ــا .وال ــواق ــع
أيضا أن هذا املسار الذي يمنح الفلسطينيني
ً
استقاللية اقتصادية وهمية ،كما منحهم
سابقا ،ما كان
استقاللية سياسية وهمية
ً
لــه أن يـعــود ال ـيــوم تـحــت مـسـ ّـمــى «تقليص
الصراع» ،لوال حاجة املشروع االستعماري
ـروع ــا
إلعـ ـ ـ ــادة إن ـ ـًتـ ــاج ن ـف ـس ــه ب ــوص ـف ــه م ـش ـ ً
ـاريــا تـتـقــاطــع ف ـيــه الـنـيــولـيـبــرالـيــة
اس ـت ـع ـمـ
االقـتـصــاديــة مــع االسـتـعـمــار االستيطاني،
وه ــذه املـ ـ ّـرة ب ـ ــأدوات اق ـت ـصــاديــة .ال يحدث
ه ـ ــذا ب ـس ـب ــب ش ـم ــول ـي ــة نـ ـظ ــام االس ـت ـع ـم ــار
اإلســرائ ـي ـلــي ووحـشـيـتــه ،بــل بـسـبــب غياب
حــركــة وطـنـيــة فلسطينية تـجــابــه املـشــروع
االستعماري ،ووقوع الفلسطينيني فريسة
ألولى نتائج التحالف العربي مع إسرائيل،
وعدم مباالة املجتمع الدولي بما وصل إليه
املشروع االستعماري في فلسطني.
(باحث فلسطيني)

