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  دراسات
  

  *اخلالدي رجا
  قرار على عاماً  ستون

  :فلسطين تقسيم
  إسرائيل؟ يف العربية األقلية القتصاد مستقبل أي

  
 أن وكيف قومية، كأقلية يصمدون إسرائيل يف الفلسطينيين جعلت التي االقتصادية العوامل املقالة هذه تدرس

 ترسيخ يف ساعد الذي األمر لهم، االقتصادي الكيان أشكال من شكل تعزيز إىل أدت إسرائيل يف الفصل سياسة
 ظل يف موجوداً  كان الذي) اليهودي – العربي( الثنائي االقتصاد نموذج املقالة هذه وتتناول. الوطنية هويتهم
 أن ومع. 1948 سنة يف إسرائيل دولة قيام بعد خمتلفة، بصورة ولو الوجود، يف استمر والذي البريطاين، االنتداب

 ،1967 سنة يف واقعاً  أمراً  صار 181 رقم التقسيم بقرار اخلاص امللحق يف عليه املنصوص" االقتصادي االحتاد"
 لهيمنة وخاضعاً  ومشوهاً  اإلطالق، على متوازن غير ظل إنه إالّ  التاريخية، فلسطين من تبقى ما احتالل بعد

  .اليهودية األقلية اقتصاد
 نسميه ما اقتصادات أن فحواها نظر وجهة فتطرح الواحدة، الدولة حلل اقتصادياً  نموذجاً  املقالة هذه وتستكشف

 واحداً  اقتصاداً  اإلسرائيلي االقتصاد مع فعلياً  تشكل) غزة وقطاع الغربية والضفة إسرائيل يف" (العربية األقاليم"
 العالقة حتويل جدوى بشأن التساؤل يتم اإلطار هذا ويف. ثنائي اقتصادي اسيسي إطار يف لكن شامالً،

  .واالقتصاد القومية ثنائي متكامل تنموي برنامج إىل البانتوستاين الطابع ذات احلالية االقتصادية
   

 يف احملتلة األراضي يف بقي الذي الفلسطيني، العربي الشعب فإن إسرائيل، دولة إنشاء على عاماً ستين مضي بعد
 الفلسطينية الوطنية فاحلركة. غامض مستقبل أمام ذاته يجد الدولة، ضمن كأقلية فيها ودُمج ،1948 سنة

 لدى فإن ذلك ومع. وثقافياً واجتماعياً سياسياً همشته وإسرائيل سياسياً، عنه تخلتا احملتلة األراضي يف وسلطتها
 يف بالصمود يتعلق فيما وخصوصاً الفلسطينيين، ملواطنيهم يقدمونها مهمة أمثوالت هؤالء)  1"(إسرائيل عرب"

 تماهي بها تم التي الطريقة يف يكمن) إثنية ال( قومية أقلية بقائهم يف املصيرية العوامل أحد إن. الشدائد وجه
 سياستَي فإن كذلك. يهودية دولة يف" عروبتهم" أو قوميتهم مع احملدودة وموجوداتهم االقتصادية مواردهم

 وهوية ذاتية بقاء دعامة شكل فلسطيني اقتصادي كيان تعزيز إىل أدتا احملتلة األراضي يف والفصل االستيطان
 حلل االقتصادية األسس تصور أمام التحدي يتنامى الوقت، بمضي الدولتين رؤيا حظوظ تراجع ومع. فتية وطنية
  .القرن على ربا الذي الصراع لهذا احلتمي الواحدة الدولة
 إسرائيل، يف العربية املنطقة اقتصاد أن هي تاريخية حقيقة على قائمة منطقية مقدمة من املقالة هذه تنطلق

 يشكالن اإلسرائيلي، االقتصادي النظام ضمن اليوم يعمالن اللذين احملتلة، األراضي يف الفلسطيني واالقتصاد
 مراجعة إن. 1948 سنة حتى االنتداب فلسطين يف فاعالً كان الذي الثنائي االقتصاد من العربي اجلزء بقية

 يتناول الذي االقتصادي االجتماعي البحث يف املتوفرة واملضادة املتنوعة األطروحات من لكل خمتصرة
 العربية التنمية بين للفجوة اإلسرائيلية االقتصادية السياسية التفسيرات أن كيف تثبت إسرائيل، يف الفلسطينيين

. بفاعلية عليها والتفّت األرض أبناء العرب الفلسطينيين روايات من جمموعة النهاية يف هاواجهت اليهودية وتلك
 االقتصادية االجتماعية للتنمية النكوصي الوضع) macro( الشامل املستوى على منتقاة بيانات وتُظهر

 النتائج من جمموعة إىل املراجعة هذه تُلمّح هنا، الصالت تبيان دون ومن. إسرائيل يف العرب للفلسطينيين
 الشاملة النظرة هذه. الطويل االحتالل حتت غزة وقطاع الغربية الضفة يف الفلسطيني لالقتصاد املرتقبة

 أن لتأكيد جديداً منطلقاً تشكل اإلسرائيلي االقتصادي املدار ضمن اليوم العاملة العربية الفلسطينية لالقتصادات
 من فرعية – إقليمية سلسلة على تعتمد فلسطينية وطنية اقتصادية يجيااسترات أجل من جديدة لرؤيا آن قد الوقت

  .املتناسقة التنمية وبرامج االقتصادية املعطيات
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  :الثنائي االقتصاد
  1947 سنة التقسيم من
  2007 سنة التقسيم إعادة إىل
 اجلمعية قرار بحسب احلل تنفيذ مستعصياً يزال ال بينما أنه هي الفلسطينية القضية تاريخ يف القدر سخريات من

 حتقق االقتصادي ملحقه فإن دولتين، بين األرض باقتسام والقاضي ،1947 سنة 181 رقم املتحدة لألمم العامة
 – العربية للعالقات الثنائي االقتصاد نموذج حوّل الذي امللحق ذلك ،1967 سنة منذ الواقع بحكم فاعالً  وأصبح

 والتجاري والنقدي األميري اإلسرائيلي النظام سريان ومع ،"االقتصادي االحتاد" لـ خطة إىل فلسطين يف اليهودية
 من أنه ولو( تقدماً أشكاله أكثر يف االقتصادي االحتاد فإن احملتلة، واألراضي إسرائيل دولة أراضي امتداد على

 امتداد على نشأ احتاد أنه لالقو عن وغني. البالد يف السائد االقتصادي القانون هو) املتوازن غير الثنائي النوع
  .181 رقم العامة اجلمعية قرار واضعي تصور يف كانت التي لتلك مناقضة مبادئ وعلى خمتلفة حدود

 االقتصادية للعالقات ثنائي اقتصادي نموذج يتشكل بدأ ،1947 سنة لفلسطين البريطاين االنتداب نهاية باقتراب
 االقتصاديين القطاعين أن ومع. فلسطين أرض امتداد على وديموغرافياً مناطقياً منتشراً  العربية، – اليهودية

 االقتصاد سوياً وشكال مترابطين، كانا إنهما إالّ ومنفصلين، متساويين، وال متوازنين، غير كانا واليهودي العربي
 بشكل العرب الفلسطينيين ملصلحة كان الديموغرايف امليزان أن من الرغم وعلى)  2.(االنتداب لفلسطين" القومي"

 األوروبية، العاصمة مع دينامية بروابط تمتعه نتيجة اليهودية األقلية القتصاد كانت الهيمنة فإن ،)1: 2( عارم
 غلب الذي العربي، االقتصاد كان ذلك نقيض وعلى. املستوى رفيعة البشرية واملوارد الصناعية املهارة إىل إضافة

 بشبكات يتعلق فيما منفصل مسار ذا وكان التنمية، سلّم يف مغايراً مكاناً فاحتل الزراعي، الريفي الطابع عليه
 ناحية من االثنين بين املبادالت فإن ذلك ومع)  3.(البنيوية التحول وعمليات املالية والصالت اخلارجية التجارة

 الستمرار املرتقبة الفوائد كانت املعنى، ذابه. تكاملية األغلب وعلى مكثفة كانت) واخلدمات والبضائع العاملة اليد(
 ضوابط سياق يف االنتداب بعد ما فلسطين يف األوضاع تطورت حال يف متوقعة، كثب عن التفاعل يف القطاعين

  .الطرفين من عليها ومتوافق متوازنة اقتصادية وآليات ومؤسسات
 على يبدو، ما على معتمدين، االقتصادي االحتاد خطة صاغوا الذين التقنيين، املتحدة األمم خبراء نظر وجهة ومن

 نموذج كان مستقبالً  الدولتين حلل الوحيد اخليار فإن عصرهم، جتارب وعلى التقليدية االقتصادية النظرية
 السعي أن االفتراض تماماً منطقياً كان فقد)  4.(اجملتمعين بين النشوء يف بدأ قد كان الذي الثنائي االقتصاد

 ،181 رقم العامة للجمعية واملناطقي السياسي احلل قرار تنفيذ سياق يف مقرر هو كما تم إذا اقتصادي، الحتاد
 املمكن من كان وبالتأكيد. االنتداب لفلسطين االقتصادية الثنائية الفجوات سدّ  هدف الوقت، بمضي سيحقق، كان
 املداخيل تقارب خالل من السيادة كاملتي دولتين بين للطرفين مفيد اقتصادي احتاد يتحقق أن كهذه أوضاع يف

  ).income convergence( واليهودية العربية الفردية
 سنة بعد إسرائيل داخل الواقع يف والفلسطينيين اإلسرائيليين بين فاعل" اقتصادي احتاد" نشوء من الرغم على

 األجيال، صراع من انبثق وإنما ،181 رقم العامة اجلمعية قرار أراده كما السالم على مبنياً يكن مل فإنه ،1948
 ريفي، هامش وبين جهة، من سيادة ذي متقدم، مصنّع، مركز بين والفصل واالحتالل، والتمييز، العسكري، واحلكم

 األرض على االقتصادية للقوة تقاسم إعادة إىل اليوم األمر هذا أدى لقد. أُخرى جهة من القيادة إىل يفتقر فقير
 تكن مل إن طويل، صراع نتيجة بأنها تفسر وهي ،181 رقم القرار يف املفترضة التوازنات أو احلدود تتبع ال بطريقة

 الحتاد املتحدة األمم رؤيا نقيض هو إذاً حدث ما. اإلسرائيليين االستراتيجيين بعض تصورها كما للهيمنة، أداة
 إن. للصراع حل تسهيل إىل هدفت والتي ،)االقتصادي للتعاون أوسلو اتفاق مفهوم نقيض بعد، وفيما( اقتصادي

 من حتى شك دون من متصورة تكن مل منظومة والفلسطينيين اإلسرائيليين بين نشأ الذي االقتصادي" االحتاد"
  .عاماً 60 منذ تبصراً املتحدة األمم بيروقراطيي أكثر جانب

 وإنما متمايزين، اقتصاديين نظامين نيتضم ال املتوازن غير املشوه احلايل بشكله الثنائي االقتصاد فإن وهكذا،
 أرضاً تمدد أبداً، املهيمن االقتصاد وهو الثنائية، االقتصادية املعادلة هذه يف اإلسرائيلي اليهودي فالطرف. أربعة
 الطرف أمّا. فيه ويدجمها الغربية الضفة امتداد على اإلسرائيلية املستعمرات ليشمل 1949 سنة هدنة خطوط داخل
 منفصلة اقتصادات ثالثة اآلن فيشمل املفقَّر، املهمش العربي االقتصاد أي الفريدة، الثنائية هذه يف اآلخر

 غير الفلسطينية املناطق: اآلخر بعضه على اعتماده من أكثر اإلسرائيلي املركز على منها كل يعتمد ومتمايزة،
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 إسرائيل وسط يف العربية األغلبية ذات املناطق كلياً؛ اآلن املعزول شبه غزة قطاع الغربية؛ الضفة من املستعمَرة
 املشهد يبدو األخيرة، دمج فشل من عاماً 60و األوليين للمنطقتين االحتالل من عاماً 40 وبعد. شمالها وخصوصاً

 عن بعضها منفصمة الفلسطينية فاالقتصادات ومشوهاً، ممزقاً اإلسرائيلي – الفلسطيني للصراع االقتصادي
  .لها سابق ال بصورة اإلسرائيلي، االقتصاد عن وكذلك بعض،

 ولذا األرض، على واحلقائق السياسية للضرورات خاضعاً كعادته، يبقى، الفلسطينية االقتصادية التنمية مسار إن
 اقتصادي ببعد إسرائيل/فلسطين يف واملوارد والسكان األرض بشأن الطويل الصراع من املقبلة املرحلة ستحتفظ

 والذي( أوسلو اتفاق حددها التي الفلسطينية - اإلسرائيلية االقتصادية العالقات مفهوم يبدو حال، أي على. مهم
 بمحللي يجدر لذا)  5.(املستمر الصراع يصوغها التي السياسية اإلمكانات ضوء يف هامشياً) مذذاك سائداً  ظل

 قوة هيكلة إىل األرض على نيةوالسكا السياسية احلقائق أدت مدى أي إىل يعوا أن االقتصادية السياسات
  .الدولتين حلل االقتصادية األبعاد حتدِّد التي املعتادة العوامل تتخطّى اقتصادية

  
  الفلسطينية االقتصادية التنمية حتديات

  1948 سنة منذ إسرائيل يف
 إسرائيل يف الفلسطينية األقلية موقع املراقبين من وغيرهم واألكاديميون السياسيون عادة يغفلها التي العوامل من
 فلسطينيي وضع اعتُبر األحوال أحسن ففي. اإلسرائيلية – اليهودية/العربية – الفلسطينية الشاملة املعادلة يف

 اإلنسان، حقوق قضايا من جانبية قضية أو هامشية سياسية مسألة اإلسرائيلية، الداخلية السياسات يف إسرائيل،
 فقط، العشرين القرن تسعينيات منذ لكن". النهائي الوضع" بشأن النقاشات يف تُطرق أن حتى يمكن ال أمور وهذه
 صراعاً  لها رؤيتهم تزداد التي العالقة هذه: بالدولة عالقتهم تقييم إسرائيل يف العربي املدين اجملتمع ممثلو أعاد
" التهديد" هيمنة استمرار مع حتى ،"مواطنيها لكل دولة" إسرائيل داخل وثقايف وطني ذاتي استقالل أجل من

 السياسي اجلغرايف الوضع يلتبس األثناء هذه يف. واألكاديمي السياسي اإلسرائيلي اخلطاب يف العربي السكاين
 إسرائيل داخل القومي والدخل الطبيعية املوارد بشأن العامة املنافسة يف)  6(إسرائيل سكان من السدس لهذا

 األمر ولهذا. احملتلة األراضي يف الفعلية اإلسرائيلية للسيطرة احلالية واحلدود األخضر اخلط بين وأيضاً املعروفة،
 نظر وجهة من وسواء. اإلسرائيلية – الفلسطينية االقتصادية العالقات بشأن التقليدي النقاش تتعدى انعكاسات
 احلقائق هذه فإن نية،الفلسطي االقتصادية السياسة صوغ منظور من أو الفلسطينية التنموية البحثية اإلشكالية
 رقم العامة اجلمعية قرار تصور يف كانت التي والتوازنات االقتصادية األطر إىل تعيدنا السياسية – اجلغرافية

  .املستقبلية للتوجهات جدي نقاش ألي كإطار 181
 النتائج فإن إسرائيل، يف العربي االقتصاد من متعددة أوجهاً تناول الذي البحث من عقود من الرغم على

 مفاهيمية أطر باستخدام عامة تشي)  7(واالقتصاديين السياسة وعلماء واجلغرافيين االجتماع لعلماء املستفيضة
 هذه على العاملين الدارسين أن صحيح. املستقبل وإمكانات املاضي األداء لتفحّص مالئمة غير منهجية وأدوات
 البحث، من متداخلة نواحٍ  يف قيّمة مساهمات قدموا إسرائيليون، وأغلبهم املاضي، القرن ستينيات منذ املسألة

 واالجتماعي الطبقي والتمايز البشرية، واملوارد العاملة القوة وديناميات األراضي، واستخدام الزراعي كالتحديث
 يبقيان إسرائيل يف عربي مواطن مليون من أكثر وإمكانات االقتصادي الوضع إن إالّ  الوسائطية، اخلدمات وتطوير
. اإلسرائيلي – الفلسطيني بالصراع احمليطة العمل سياسة بشأن والسجال األكاديمي البحث يف هامشية مسألة

 قضية وإمّا األنثروبولوجي، للبحث مادة وإمّا أهمية، ذات غير داخلية إسرائيلية مسألة إمّا تُعتبر العربية فاألقلية
  .إسرائيل داخل واالندماج املدنية واحلقوق املساواة أجل من النضال يف) الليبرالية الفئات لبعض( نبيلة

 مكانية صعبة حقائق تعززها والتي اآلن، حتى املنفصلة هويتها فإن نفسها، العربية األقلية إىل بالنسبة أمّا
 يف السياسي الذاتي احلكم إىل الدعوات تزايد إىل مؤخراً  أدت العمل، بسياسة متصلة وأُخرى وسكانية وثقافية
 التبعات لكن)  8.(2007 – 2006 لسنتي" الرؤيوية األوراق"و املتعددة البيانات مؤخراً  عنه عبّرت كما إسرائيل،

 املطلقة اإلسرائيلية للسيطرة احلايل السياق يف سواء مطروقة، غير تبقى كهذا وضع أجل من لنضال االقتصادية
 العمل ألجندة احليوية فالقضايا). واحدة دولة حتى أو( لدولتين السياسي االفتراضي احلل سياق يف أو واملستمرة

 املناطق حتديد األراضي؛ وملكية اإلسكان احمللي؛ التمويل البطالة؛: وخصوصاً – الفلسطينية لألقلية االقتصادي
 ضمن سياسي صوغ إىل بحاجة زالت ما – اجلنوح االجتماعي؛ التشظي الفقر؛ الزراعي؛ القطاع آفاق الصناعية؛

 مفهوم إن. استراتيجية أصداء ذات خطة سياق يف أو إسرائيل، يف الفلسطينية التنموية للتجربة متماسك حتليل
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 يعود وهذا. مقبول غير األكثر ويف مفهوم، غير وإما بوضوح، حمدداً ليس إمّا فعلياً، هو، إسرائيل يف" عربي اقتصاد"
 العربية األقلية تصوير على أصرت ما كثيراً اإلسرائيلية الديمقراطية الدولة بناء رواية أن إىل األوىل الدرجة يف

 وفقاً ". الثقافية الفسيفساء" لـ الذاتية إسرائيل صورة من وعنصراً اإلسرائيليين، والدولة اجملتمع من يتجزأ ال جزءاً
 والورش، واملزارعين، لعرب،ا للعمال املتشتت املستوى عند املوضوع بقي األكاديمي، التحليل وألغراض لذلك،

  .اإلسرائيلي االقتصاد يف احمللية والسلطات والوسطاء،
 يتصل وهو الفلسطينية، التنموية العمل سياسة حتليل يف مهملة املسألة هذه أبقى وباطني مهم عامل هناك

 بدالً  اإلسرائيلية التنموية للتجربة فرعي كموضوع معها التعامل تم إذ األدبيات؛ أغلبية بها تناولتها التي بالطريقة
 اإلسرائيلية، األكاديميات عليها تهيمن التي األدبيات، هذه من فكثير. األوسع الصراع من ملمحاً اعتبارها من

 احلتمي" دجمهم" فرضية وبين إسرائيل، يف العرب للفلسطينيين الدوين الوضع بين املصاحلة حملاولة مكرس
. اإلسرائيلي القومي االقتصاد يف متساوية فرص إىل وصولهم وبالتايل اإلسرائيلية، الدولة يف متساوين كمواطنين

 االقتصادي التساوي عدم تفسير أجل فمن. للنظر الفتة هي كهذه مقولة لدعم املطلوبة املنهجية البهلوانيات إن
 بما االقتصادية، االجتماعية العوامل من جمموعة ترد املثال، سبيل على إسرائيل، يف واليهود العرب بين الدائم
 قوى اإلسرائيلي؛ للتحديث الفلسطينيين الفالحين مقاومة ؛1948 سنة الفلسطينية املدينية النخبة هروب: فيها

 املتدين املهني الوضع بين الصلة ؛"تائهين" خملفة الليبرايل العاملي االقتصاد اجتاه يف إسرائيل شدت التي السوق
 السعي أثناء يف والنتيجة السبب بين يُعكس ما وغالباً. التعليمي حتصيلهم تدين وبين يةالفلسطين لألقلية دائماً

  .مواطنيها لكل والفرص املتساوية احلقوق لفكرة احلاضنة الديمقراطية إسرائيل صدقية تالئم اقتصادية لرواية
 فئتين يف إسرائيل يف الفلسطينية االقتصادية باألوضاع املتعلقة واألكاديمية البحثية األدبيات تبويب يمكن

 انتشاراً، واألكثر األقدم االجتاه إن. حتتضنانها التي الصريحة أو الضمنية العقائدية املواقف حتددهما واسعتين
 اإلسرائيلي، الديمقراطي – االجتماعي الليبرايل األكاديمي التقليد رحم من العشرين القرن ستينيات يف نشأ والذي
 فعل ردة من ربما، وانطالقاً، الفكرية، املدرسة فهذه)  9".(اجلديدة الليبرالية الصهيونية" من شكل إىل اليوم تطور

 النظام بعدالة أعمى إيماناً دائماً أظهرت الفلسطينيين، البلد بسكان الصهيونية أحلقته الذي اخلراب على إنسانية
 السوق إدارة بأن متطرفاً واعتقاداً متساوية، حقوق هي يهودية دولة يف اليهود غير حقوق بأن وتسليماً اإلسرائيلي،

 خلقتها التي املتعددة التشوهات يصححا أن ما، بطريقة يمكنهما، الدولة برعاية واحلينية امللطفة العمل وسياسة
  .بالسوق لها عالقة ال قوى

 إسرائيل يف العربية للتنمية" أوالً األمن" منطق يعكس الفئة هذه سطح حتت البحث من لكثير الباطني املوضوع إن
 ازدهر الذي البحث، من اجلزء فهذا. العربي الديموغرايف التهديد من التجذر العميقة الصهيونية اخملاوف موازاة يف
 الراسخ باإليمان تشبث الصاعد، العربي – الفلسطيني الوطني للحراك الدولة مقارعة مع مترافقاً الثمانينيات منذ
 احلاجة، دعت إذا أو،( السوق قوى جانب من بسهولة تصحيحها يمكن باطراد املتنامية والتشوهات الفجوات بأن
  ).اإليجابي والتمييز املبرمج احلكومي التدخل جانب من
 وخصوصاً  الحقاً، فتطورت ،"الصهيوين غير السياسي االقتصاد" بـ عنونتها يمكن والتي الثانية، الواسعة الفئة أمّا
 عدة من انطالقاً إسرائيل يف االقتصادي االجتماعي الفلسطينيين لوضع جديدة إدراكات بروز مع الثمانينيات، منذ

 أدت كيف) أ: (يلي ما فهم يف تشترك األخيرة املساهمات وهذه. متنوعة ومنهجيات أيديولوجية ومبادئ مصادر
 العرب – الفلسطينيين دمج أمام كامنة عوائق إىل وبعدها 1948 سنة قبل اليهودية الدولة بناء عمل سياسة بيئة

 معاجلة يف املتعاقبة اإلسرائيلية احلكومات فشلت كيف) ب( إسرائيل؛ داخل) واجتماعياً واقتصادياً سياسياً(
 امللكيات، مصادرة واملتضمنة التاريخية العمليات أضعفت كيف) ج( ؛)بتحسينها ناهيك( األساسية املسائل

 من جاء األبحاث هذه من قسماً إن. تقدمها ضد واضحة حواجز وأوجدت الفلسطينية األقلية والتهميش، والفصل،
 يف للعرب االقتصادي االجتماعي الوضع مظاهر إىل بالنسبة جديد منظور إىل مفضياً االقتصادية، العلوم خارج

 واالختبار املالحظة على نيةمب كانت التي الصهيونية، احملدثة الليبرالية كتّاب أبحاث غرار على وذلك إسرائيل،
  )10.(العملية والدقة

 تُدرك" الصهيونيين غير" السياسيين االقتصاديين جمموعة كتّاب جانب من املبينة والعوائق املتنوعة الفجوات إن
 على قادرة غير قومية – إثنية أقلية على وتسلطها) واقتصادها( يهودية دولة تمييز ترفض شاملة نظرة من كجزء

 على وللحصول الطبيعية املوارد إىل الوصول أجل من فالكفاح. الطبيعية املوارد من العادل نصيبها إىل الوصول
 وتراكم املهني التقدم ويف العربي، التعليم ارتقاء يف التوازن وعدم املستمر التفاوت يرهقه للتنمية الوطني التمويل
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 بين) واخلدمات والبضائع العمالة( التجاري بالتبادل يتعلق فيما عاماً تراجعاً أيضاً يستتبع أنه كما املال، رأس
  )11").(القطري(" اليهودي واالقتصاد") اإلقليمي(" العربي االقتصاد

. النقاط بعض على يُجمعان فإنهما الفئتين، أبحاث ترفد التي االجتاهات وتنوع املبادئ اختالف من الرغم على
 أقل ليس الطويل، املدى يف املوعود) convergence( االقتصادي التقارب إىل التوصل إن املثال، سبيل فعلى

 على عالوة. ثابتة سياسة تدخّل لتأمينه ويتطلب والنامية، املتقدمة الدول بين العاملي التقارب من حتمية أو تعقيداً
 االقتصاد تهميش يف ساهمت التي واالجتماعية واالقتصادية السياسية العمليات أن به املسلّم من فإنه ذلك،

 واجملتمع االقتصاد يف العرب وضع حماصرة يف اليوم حتى مستمرة تزال ال وهي 1948 سنة قبل بدأت العربي
  )12.(التقهقر من املزيد إىل دفعه بل اإلسرائيليين،

 بالعمليات يتعلق فيما وخصوصاً األساسية، النقاط بعض بشأن الرأي يف واضحة تباينات تبقى أُخرى، جهة من
 وبمسار) عربية( داخلية بقيود مرتبطة كانت إذا وما إسرائيل يف العربي التنموي النكوص على أبقت التي احلاسمة

 دولة يف العربية الفلسطينية للماهية) الوجودي( اخلاص املوقع إىل بالنسبة جوهرية أنها أم ،"الطبيعي" التنمية
 واملرتبط الليبرايل الرأسمايل احلديث اإلسرائيلي لالقتصاد العام التأثير بشأن دائراً يزال ال السجال أن كما .يهودية
 يف يساعد أنه أم والعشرين، الواحد القرن إىل تنمية األقل الريفي العربي اجملتمع جذب على يعمل إنه وهل عاملياً،

 الرخيصة للعمالة كمصدر دوره على ويحافظ ومشرذماً، وتابعاً تطوراً أقل العربي القطاع يف الوضع إبقاء
  .أسيرة استهالك وكسوق واخلدمات، والبضائع

 يف العربية األقلية جانب من جديدة سياسية موضعة وال جذرية، تفكير إعادة دون من أنه هو به مسلّماً يبدو ما
 إجراءات تبرز أن املرجح من ليس األوسع، الفلسطيني – اإلسرائيلي السياق ويف اإلسرائيليين، واجملتمع السياسات

  .إسرائيل يف العربي االقتصاد تنمية تخدم فاعلة برامج وال العامةن السياسة
  

  إسرائيل يف" إقليمي" عربي اقتصاد استمرارية
 حتليالً فيه اعتمدت والذي إسرائيل، يف العربي باالقتصاد واملتعلق اخلاص بحثي نتائج نشرتُ ،1988 سنة

: وميزتهما" العربي اإلقليم"و" العربية املنطقة" حددت عوامل أربعة التحليل رصد لقد)  13.(حملياً إقليمياً اقتصادياً
 والسياسية االجتماعية العربي اجملتمع شبكة) 3( اجليوفيزيائية؛ املالمح) 2( اإلسرائيلية؛ الدولة عمل سياسة) 1(

 لالقتصاد حتليلي أمّا). اليهودي باالقتصاد مقارنة( املستمرة االقتصادية التباينات) 4( وتنظيمه؛ والثقافية
 هدفاً  خدم فقد) صهيوين/يهودي( قطري القتصاد واسع بشكل يخضع حملي مفقّر، مهمش، بأنه اإلسرائيلي العربي

 استراتيجيا وتنفيذ بوضع يسمح سياسي إطار توفير ثم وأدائه، لبنيته شاملة صورة رسم يف التوسع: مزدوجاً
  .اإلقليمية/احمللية الصعد خمتلف على املستدامة لتنميته وبرنامج

 العمل سياسة صانعي بجهود ممكنة تصبح لكنها اإلسرائيلية، الدولة من كهذه استراتيجيا توقع الصعب من
 ضمن اإلسرائيلي – العربي االقتصاد تأهيل بتحدي للنهوض املستعدين الفلسطينيين التنموية/االقتصادية

 يف الفلسطينيين احتضان على أيضاً  وقادر املؤسسات، وبناء والتنمية، املدنية، باملقاومة متعلق أوسع برنامج
 إمكانات ليزيد أوسلو اتفاق بعد األرض على الوضع كان وفعالً،. واحد آن يف إسرائيل وداخل احملتلة األراضي

 أصبحت التي املناطق يف الفلسطينيين وبين إسرائيل، يف الفلسطينيين بين االقتصادية التبادالت ألن كهذا، خيار
 هذه خالل وتوسعت شُرّعت قد كانت غزة، وقطاع الغربية الضفة أي الفلسطينية، التحرير منظمة لسلطة خاضعة

 إسرائيل يف الفلسطينية األقلية ذاته، الوقت يف أزالت، أوسلو اتفاق فرضها التي السياسية األوضاع إن إالّ. الفترة
 من كل بين اآلن حتى تطورت كانت التي السياسية الروابط وبترت اإلسرائيلية، – الفلسطينية التفاوض أجندة من

 رأى وبينما). املنفى يف( الفلسطينية التحرير ومنظمة إسرائيل يف السياسية والنخب الفلسطيني املدين اجملتمع
 وانشغال أوسلو فاقات بنود فإن)  14(،"الفلسطيني الشعب من يتجزأ ال جزءاً" أنفسهم إسرائيل يف الفلسطينيون

 فيما اإلسرائيلي اجلانب على بوضوح وضعتهم اجلديدة، الفلسطينية السلطة بأمور الفلسطينية التحرير منظمة
 أُحيل الوقت، ذلك ومنذ. اإلسرائيلي – الفلسطيني الصراع حلبة عن إياهم فاصلة السياسية، باحلدود يتعلق

 كمسألة أحادياً قُرر كان النهائي الوضع قضايا يف نصيبهم وكأن اإلنسان، حقوق جمال إىل بهم االهتمام
  .داخلية إسرائيلية

 املتعلق االقتصادي اإلقليمي/القطري للنموذج تقويم لوضع دراستي، على عاماً عشرين بعد األوان آن لقد
 بدقة، احلالية االقتصادية احلقائق عكس على قادراً كان كم واستكناه واليهودي، العربي القطاعين بين بالعالقات
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 ليكون كهذا نموذج أهلية فإمكان. أحدث معطيات ضوء يف األساسية والعالقات الفجوات مراجعة خالل من وذلك
" احمللي الذاتي االستقاليل" النشاط من اجلديدة املوجة ضوء يف أكبر يبدو اقتصادي عمل برنامج لصنع أداة

 اجتماعي تأثير لها يكون أن يمكن املستمرة السياسية االجتماعية الفجوات أن وخصوصاً العربي، الفلسطيني
  .طويلة فترات على" للوعي مبدع"

 مكاين، إقليمي حتليل أجل من السابقة أبحاثي يف املستخدمة بتلك حالياً املتوفرة البيانات مقارنة السهل من ليس
 ذلك مع. هنا ممكناً ليس الثمانينيات منتصف يف املستخدمة الوضع إحصاءات مع مباشرة مقارنات عقد فإن لذا

 املكتب نشرها والتي العربية، وغير العربية البلدات بشأن اجلديدة االقتصادية االجتماعية املقارنة بيانات فإن
 اإلسرائيلي االقتصاد يف واألضعف األفقر القطاعات أن مدى أي إىل تؤكد) ICBS( لإلحصاء اإلسرائيلي املركزي

 التنمية مؤشر" لـ إسرائيلية صيغة إن)  15.(العربي االقتصاد على الفقر يغلب مدى أي إىل كذلك لباً،غا عربية هي
 وهذه. نسمة ماليين 6 سكانها تعداد يقارب وبلدية حملياً جملساً 197 إسرائيل يف تغطي 2003 لسنة" اإلنساين
 يف كلها البلدات إىل باإلضافة) 2003 سنة ماليين 6.4( اإلسرائيليين السكان معظم تشمل والبلديات اجملالس
 نحو تضم بلدة 70 العربية البلدات عدد يبلغ البيانات، تناولتها بلدة 197 جمموع ومن)  16.(تقريباً إسرائيل

 يعيشون إمّا فهم الباقون إسرائيلي عربي 250.000 الـ أمّا. إسرائيل عرب من% 80 يقارب ما أو نسمة 838.000
  ).يافا اللد، الرملة، حيفا، عكا،( اخملتلطة اخلمس املدن إحصاءات يف مشمولون وإمّا األصغر القرى يف
 ترسم اإلسرائيلي - العربي االقتصاد من احلساس اجلزء هذا بشأن لإلحصاء اإلسرائيلي املركزي املكتب بيانات إن

 عربية بلدة 197 جمموع فمن. إسرائيل يف العرب واستبعاد الفاشل الدمج من عاماً 60 لنتائج قاتمة صورة
) 66( البلدات هذه وثلثا واقتصادياً، اجتماعياً املتوسط حتت مركبة مؤشرات بلدة 102 تبين وخمتلطة، ويهودية

 بلدات عشر جمموع ومن. فقط صغيرة قرى أربع املتوسط فوق تقع التي العربية القرى عدد يتعدى وال عربيان، هما
 تقابل عندما. عربية منها 52 هناك حرماناً  األكثر هي بلدة 70 ضمن ومن عربية؛ منها سبع املؤشر، أسفل يف

 أكثر بعداً تكتسب القطري واملعدل العرب السكان بين الفوارق فإن) اإلحصاءات معظم يف( املتوازنة غير املعدالت
  )17: (حدة
 متوسط من أعوام 8 بـ أقل هو لإلحصاء اإلسرائيلي املركزي املكتب دليل يف الوارد العرب السكان عمر متوسط 

 السكانية للكتلة األمد الطويلة العمالة إىل بالنسبة كبرى حتديات إىل يؤشر الذي األمر ،)عاماً 28( القومي السكان
  والنامية؛ الشابة العربية
 العربي املعدل يصل فقط،% 16 أكثر، أو أوالد أربعة أجنبت التي اإلسرائيلية العائالت نسبة تتجاوز ال حين يف 
 واخلدمات اإلسكان على العربي، القطاع ضمن الضغط، زيادة على يدل ما وهو ،%)33( العدد هذا ضعف إىل

  العامة؛ املنفعة ذات واملرافق االجتماعية
 دون هو) دوالر 300 يقارب ما أي الشهر، يف الوطنية بالعملة 1300 نحو( للعربي الفردي الدخل معدل إن 

  الوقت؛ مع تضاءلت الفجوة أن مع القطري، املعدل نصف
 يقعون العرب من% 57 فإن السكان، عدد جممل من% 44" األدنى احلد دون ما الدخل أصحاب" نسبة تبلغ بينما 

  الفئة؛ هذه ضمن
 للدخل، األدنى احلد نصف من أكثر كامل بدوام وظائف يف جميعهم العاملين اإلسرائيليين من% 8.6 ينال 

  العرب؛ من% 2 بـ مقارنة
 شهادة ينالون العرب التالميذ من% 40 فـ: نسبياً الفجوة فيها تضيق التي الوحيدة الفئة هو العلمي التحصيل 

  ؛%49 البالغ القطري باملعدل مقارنة الثانوية) Matriculation( املتريكيوليشن
 معدل مقابل يف العايل، التعليم يف هم عاماً 29 والـ 20 الـ سن بين العرب من% 7 من أقل فإن ذلك، وبعكس 

  .العدد هذا ضعف يبلغ قومي
 األدبيات لكن هنا، عنها اجملال يضيق عوامل عدة حددتها االقتصادية االجتماعية الفجوات عن اللمحة هذه

 يف أهمية األكثر املالمح أحد إن القول يكفي. جيداً تناولتها إليها، اإلشارة سبقت والتي الصهيونية، غير الوافرة
 يف الزراعية احلصة تراجع أن صحيح. وتهميشه الزراعي القطاع تراجع كان إسرائيل يف العربي االقتصاد حتول
 ومتوسطة ثقيلة صناعات بالتدريج فيه حلت تنموي حتول على يدل) GDP( اإلسرائيلي اإلجمايل احمللي الناجت

 يف االنكماش لكن رائد، وتصديري إنتاجي كقطاع الزراعة حمل) العالية التقنية ذات تلك بعد وفيما( وخفيفة
 يكن مل إن التراجع، أن ذلك إىل أضف. تقنياً وتقدماً إنتاجية أكثر صناعية نشاطات نشوء يرافقه مل العربية الزراعة
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 يف الدولة جانب من لألراضي الواسعة املصادرة نتيجة األوىل الدرجة يف كان العربية الزراعة يف االنهيار،
 أدى الذي األمر( الريف لسكان السريعة الزيادة بسبب الباقية األراضي على الضغوط فاقمتها والتي ينيات،الثمان

 عالية يهودية زراعية تصدير مؤسسة من املنافسة على عالوة ،")املوضعي التحضر" يسمى أن يمكن مسار إىل
  .الدولة من ومدعومة التنظيم

 توقف الزمن أن اليهودية – العربية االقتصادية االجتماعية التمايزات عن اللمحة هذه من يُستَخلص أالّ يجب
 العناية مثل األساسية، احلاجات من فكثير. بالكامل تخطتهم اليهودية التنمية أن أو إسرائيل، يف العرب إىل بالنسبة
 أتاح تطوراً األكثر اليهودي االقتصاد جماورة أن كما الدولة، تهمله مل االجتماعية، والرعاية العام والتعليم الصحية

 األحدث العربي اجليل إن. املنايف يف أو االحتالل حتت يعيشون كثيرون فلسطينيون عليها يحسدهم" مكاسب" لهم
 اللحمة على حافظت التي 1948 سنة قبل ما تقاليد ألن متزايدة، بصورة ثقافياً") يتعومل"و( باطراد" يتأسرل"

 مسار إن ذلك، عن فضالً . االجتماعي املال رأس يف تقهقر إىل يؤدي الذي األمر بالتدريج، تتداعى أخذت االجتماعية
 الفلسطينيون يكن مل التي املتوسطة املهنية املستويات حرر بالتدريج املتقدم االقتصادية اإلسرائيلية التنمية

 االقتصاد يف قدم موطئ يكسبون بدأوا تعليماً األعلى العرب أن هي والنتيجة. بشأنها املنافسة من يتمكنون
  .فيها ترعرعوا التي التقليدية العربية للمجتمعات اخلاص السياق خارج القطري

 كانت ممّا أكثر مهمة بطريقة اليوم اإلسرائيلي االقتصاد يف العرب دمج على عامة، الدالئل من القليل ثمة ذلك، مع
 مستمرة وهي شاملة، تنمية على تنطوِ مل إسرائيل يف واليهود العرب بين االقتصادية فالتبادالت. السابق يف عليه
 سماعنا من الرغم وعلى. القطرية – اإلقليمية العالقات ميز ما كثيراً الذي نفسه واحملروم املشوه األساس على

" ويالتنم النكوص" لفهم" اإلقليمية" املقاربة فإن إسرائيل، يف لفلسطينيين االقتصادية النجاح قصص من كثيراً
 ألنها بامتياز" عربية" الواقع يف هي النجاح قصص فأغلبية. فعاليتها تفقد مل العربي للقطاع الكلي االقتصادي

 االجتماعي، التكيف إىل إضافة بالبقاء، التجارية املؤسسات تشبث وتظهر املناوئة، األوضاع ضد نضال من ناجتة
  .القاسية الطويلة الشدائد من مولدة كلها وهي

 التي ذاتها العوامل هي اإلسرائيلي االقتصادي النجاح عليها اعتمد التي امللزمة والقيود البنيوية التوجهات إن
 مصيرهم بأن ذلك إسرائيل، يف عربي فلسطيني ملليون واتكالياً منفصالً  اقتصادياً وضعاً  دائمة بصورة أبقت

 يف احملاصر الفلسطيني الشعب اقتصاد مصير غرار على به يقيمون الذي احملدود احليز على مقصور االقتصادي
 أوسلو اتفاق إثر يف إسرائيل يف الفلسطينيين لدى السياسية التطورات إن. الفصل حاجز وراء فيما املشرذم أو غزة

 على معتمدة تنموية استراتيجيا تتطلب منه، املزيد يستدعي زال وما متزايداً سياسياً عربياً ذاتياً استقالالً أبرز الذي
 جتري التي الفلسطينية االقتصادية التنمية دروس الستيعاب الوقت حان لقد. واقتصادياً اجتماعياً) إقليمية( ذاتها

  .إسرائيل يف للعرب" قومية – اإلثنو االقتصادية القوة" حتريك إلمكان اجلدي وللسبر طويل، صراع ظل يف
  

  اقتصادي نموذج
  الواحدة؟ الدولة حلل
 الطبيعي الفلسطيني – اإلسرائيلي االنفصال وتنامي والتفسخ االنتفاضة على أعوام سبعة مضي بعد حتى

 حتقيق إمكان عامة يفترض الفلسطينية - اإلسرائيلية االقتصادية العالقات عن اخلطاب زال ما واالقتصادي،
 لتسوية مزعوم احتمال ثمة األحوال أسوأ ويف. فيه والرغبة السيادة، كاملتي دولتين ومصالح قوة بين توازن
 واملساعدات املالئمة، التجارية واألنظمة العامة، السياسة تدخل طريق عن املتساويين غير الشريكين بين امللعب

. موجوداً يعد مل ببساطة إنه إالّ ،2000 سنة حتى معقولة انطالقة األمر هذا بدا وبينما. املشترك والتعاون الدولية،
 الضفة بين للعالقات الشرعي اإلطار يبقى 1994 سنة أقيم الذي الفلسطيني -  اإلسرائيلي اجلمركي فاالحتاد

 تدابيره تطبق إسرائيل أن بما بالكامل مكشوفة صارت البداية، منذ فيه الكامنة ضعفه نقاط لكن وإسرائيل، الغربية
 وصانعو االقتصاديون احملللون يتساءل بينما لذا،)  18.(السياسية وأجندتها أمنها مع تتماشى انتقائية بصورة

 ليس وهو( الفلسطينية والسلطة إسرائيل بين االقتصادية للعالقات اخملتل اإلطار استمرار مبرر عن العمل سياسات
 للتنمية مستحسن هو ما على التقليدية باالفتراضات مقيدة غير شاملة نظرة إلقاء املفيد من ،)املقالة هذه موضوع

  .الراهنة األوضاع يف للتحقق وقابل الفلسطينية
 القرن تسعينيات منذ متنامية أهمية له كان اإلسرائيلي – العربي االقتصادي املشهد يف بعداً يستدعي األمر هذا

 – العربي االقتصاد بين) واسع بشكل املوثقة غير( االقتصادية الروابط بذلك وأعني: 2000 سنة حتى العشرين
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 إىل تصل مل الروابط هذه. الفلسطينية السلطة حتت غزة وقطاع الغربية الضفة يف الفلسطيني واالقتصاد اإلسرائيلي
 غير والعمالة، واملالية التجارية فالعالقات. ومركز مكثف بتبادل توصيفها يمكن لكن االقتصادي، االندماج درجة

 خالل توسعت غزة، وقطاع الغربية الضفة وبين املثلث/اجلليل منطقة بين نشأت والتي األوىل، بالدرجة الرسمية
 مؤشراً  التبادالت وكانت. الفترة تلك خالل نمتا األخيرتين املنطقتين أن وخصوصًا التسعينيات، من الثاين النصف

 الطبيعي االنفصال تعمق بسبب مفاجئ نحو على كُبلت لكنها اجلغرايف، التجاور حتى أو السوق قوى من أكثر إىل
  .الوقت ذلك منذ غزة وقطاع الغربية الضفة وبين إسرائيل بين

  
 ثنائي اقتصاد" نموذج مقاربة عن جداً بعيدة العربية/اإلقليمية – القطرية االقتصادية العالقات كانت بينما

 اإلقليمي العربي االقتصاد وبين غزة وقطاع الغربية الضفة بين التبادالت تميز التي املقارنة الفوائد فإن ،"حمدث
 واالختبار املالحظة على املبني املتجدد فالبحث. بالدراسة جديرة بنيوية تكامالت على تشهد إسرائيل يف

 االقتصاد مكونات تربط التي العمالنية العالقة أن يبرهن أن يمكن) املقالة هذه جمال من أبعد بحث وهو( والتحليل
 باالقتصاد) املثلث/واجلليل غزة وقطاع الغربية الضفة يف العربية االقتصادات أي( األكبر اإلقليمي العربي

 متوسع، قطري واقتصاد ،)طريف( تطوراً وأقل معزول إقليمي اقتصاد بين هي) اليهودي أي( القطري اإلسرائيلي
  )19).(مركزي( التقنية عايل ليبرايل،

 الغربية الضفة يف فلسطيني ماليين 3.5 يقارب ما اقتصادات فإن اإلسرائيلية،" الفصل" سياسة سياق يف حتى
 فاقتصاد. اإلسرائيلي االقتصادي املدار ضمن ثابتة تبقى األخضر اخلط وراء آخر مليون من وأكثر غزة وقطاع
 والتقنية والوظائف التجارة إىل للوصول املركز على كبير بشكل معتمداً  يبقى هشاشة املتزايد الفلسطينية السلطة

 كل تقريباً  ويتطابق. والتعليم والصحة املنفعية فقكاملرا العامة اخلدمات وحتى – واخلدمات البضائع واستهالك
 القطري الشامل باالقتصاد تأثرهما يف إسرائيل يف العربي اإلقليمي واالقتصاد الفلسطينية السلطة اقتصاد من

 الضفة بين املتبادلة العالقة بأن توحي كلها املالمح هذه. األميرية السياسة مكونات ومعظم وجتارته) اإلسرائيلي(
 أنه يبدو والذي أهمية، األكثر التقارب بينما ملحوظاً، كان مما أكثر هي املثلث/اجلليل وبين غزة وقطاع الغربية

 بين البنيوية التشابهات أصبحت األخيرة السنوات فخالل. ذاتها احملرومة العربية املناطق بين هو قائم،
 لعدم األقوى التبرير أن وربما. الطبيعي انفصامها تزايد مع حتى للنظر لفتاً  أكثر اإلقليمية الفلسطينية االقتصادات

 الضرورة هو اإلقليمي – القطري التحليل زاوية من فلسطين/إسرائيل يف الفلسطيني االقتصادي التطور تناول
  .غزة وقطاع الغربية الضفة أراضي حدود داخل املصير تقرير بقبول يتعلق فيما الوطنية الفلسطينية السياسية

 االقتصادات هذه بأن تشي الفاعلة العمالنية الديناميات بأن االعتراف يجب السياسية، االعتبارات عن بعيداً
 مؤسسي/سياسي ثنائي إطار ذا شامالً، واحداً اقتصاداً اليهودي االقتصاد مع تشكل العربية اإلقليمية
 االقتصاد آفاق لتحليل املفاهيمي اإلطار هذا. ذلك بعكس املوحية املظاهر من الرغم على أدائي،/وبنيوي

 خيارات مسألة ليس اإلقليمية، بمكوناته أحادي اقتصاد صالت سياق يف قضايا صوغ يعيد والذي الفلسطيني،
 بعضها بمعزل الثالثة اإلقليمية الفلسطينية االقتصادات حتليل على اإلصرار أمّا. واقعية بل سياسية، أو منهجية

 فإنه لذلك، وتبعاً. بائدة قومية بأيديولوجيات تسليم فهو اليهودي/اإلسرائيلي االقتصاد عن وبمعزل بعض، عن
 يف والعربية اليهودية االقتصادات بين العالقة يف الكامنة للديناميات جديدة سبر إعادة الضروري من

  .شامل واحد القتصاد واملكونة فلسطين،/إسرائيل
 يف هي اإلقليمية – القطرية االقتصادية العالقة يف التوازن عدم لدراسة البسيطة الطرق إحدى املثال، سبيل على

 الشامل باالقتصاد املتعلق) GNP( اإلجمايل القومي الناجت يف العربية الفلسطينية االقتصادات حصة تقدير
 بكلّيته اإلسرائيلي اإلجمايل القومي الناجت بلغ ،2006 سنة ففي. الفلسطيني – اإلسرائيلي االقتصادي لالحتاد
 إىل الناجت هذا يضاف وعندما)  20(اإلقليمي، العربي االقتصاد منشؤها دوالر مليار 11 بينها دوالر، مليار 141

 املناطق أن يعني ما وهو دوالر، مليار 146 إىل يصل فإنه احملتلة الفلسطينية األراضي يف اإلجمايل القومي الناجت
 ذلك للنظر، الفتة بصورة منخفض الرقم هذا إن". احتاد" للـ القومي الناجت من دوالر مليار 16 يف تساهم العربية

 املنطقة تلك يف القاطنين السكان من% 45 نحو يشكلون فلسطين/إسرائيل حدود داخل العرب الفلسطينيين بأن
 من% 70 يشكلون العرب كان 1944 سنة يف بينما ،)القومي دخلها من% 11 نحو فقط ينتجون فإنهم ذلك ومع(

 إعادة" جتربة أن يعني األمر هذا)  21%.(40 القومي الدخل من نصيبهم وكان االنتداب فلسطين سكان جمموع
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 يبرز ما وهو ،)divergence( متواصل تباعد على انطوت 1967 سنة منذ اليهودية – العربية االقتصادية" الوحدة
  .خلت عقود ستة عليه كان مما مناالً أبعد بقىي والذي العربي،/اليهودي االقتصادي التقارب أمام التحدي حجم

 يجب إسرائيل، يف العربي االقتصاد وإمكانات أوضاع لسبر االختصاصات بين جامع جماعي جهد يف االنهماك إن
 واجتماعية اقتصادية تنموية رؤيا تطوير يف املساهمة إىل شيء، كل وقبل املتأخرة، املرحلة هذه يف يهدف أن

 التخطيطي اإلطار يهيئ أن يجب كهذا فتحليل. لتحقيقها الضرورية واآلليات السياسات توسيع ويف ،"ناشطة"
 كأحد اإلسرائيلي، – العربي االقتصاد إىل مستمرة واقتصادية اجتماعية مكاسب تأدية على قادرة إنمائية لسياسة

 أكثرها أسباب لعدة إلزامي وهذا. الفلسطيني – اإلسرائيلي" االقتصادي االحتاد" من نمواً  األقل الثالثة املكونات
 تتعلم أن القطاعات لباقي يمكن متفردة تنموية جتربة لديه الفلسطيني الشعب من املهمل القطاع هذا أن هو بديهية

 االقتصادي – السياسي – اجلغرايف العربي األهلي اجملتمع وضع هو أهمية يماثله آخر سبب. عليها وتبني منها
 للصراع دائم حل أي يف االعتبار يف أخذه إىل واحلاجة إسرائيل،/فلسطين أرض بشأن الطويل الصراع ضمن

 املطالبة على تعقيباً صرح، الذي عباس حممود الفلسطيني الرئيس أبداه ما وهذا. اإلسرائيلي – الفلسطيني
 1.5 نحو وجود لنفي احملاوالت رفض أنه إلسرائيل، اليهودية بالشخصية الفلسطينية التحرير منظمة باعتراف

 حصة"أي من اإلفادة من السالم، عملية من حالياً املستثناة املنطقة هذه تتمكن كي أقله عربي، فلسطيني مليون
  .منها املتوقعة واملوارد التنموي التعاون ومن شاملة، إقليمية تسوية إطار يف تنشأ قد" سالم

 مباشر تأثير لها فعلي، بوجود حظي املقسمة لفلسطين 1947 سنة ططخُ الذي االقتصادي االحتاد أن ففرضية لذا،
 التقسيم صوغ إمكان تقويض يف األوضاع استمرت ما وإذا. مستقبلية فلسطينية تنموية سياسة مقاربة كيفية يف

 متبق سياسي داعٍ أي أبطلت احلالية احلقائق أن قبول يجب عندها ،)دولتين بين وأرضاً  سياسة( وتنفيذه مستقبالً
 األقاليم ثالثي عربي فلسطيني تنموي برنامج بأهمية يوحي هذا. فلسطين يف السيادة كاملتي منفصلتين لدولتين

 الطابع ذات االقتصادية العالقة حتويل إىل يهدف الذي احلل – الواحدة للدولة املستقبلي احلل سياق يف
 لدولة مقدراً كان وإذا. واالقتصاد القومية ثنائي متكامل تنموي برنامج إىل اليوم واملوجودة البانتوستاين

 اإلقليمي العربي فالنموذج النور، ترى أن غزة وقطاع الغربية الضفة يف للحياة قابلة مستقلة فلسطينية
 ذخراً  أيضاً يكون قد بل الفلسطيني، للشعب استراتيجياً ذخراً يكون أن يمكن هنا املطروح اجلديد االقتصادي
   .1947 سنة بروحية عومل ما إذا للسالم استراتيجياً

   
  املصادر

 الواردة اآلراء إن). جنيف – UNCTAD/أونكتاد( والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمر يف يعمل اقتصادي  (*)
  .املتحدة لألمم العامة األمانة آراء عن ال صاحبها عن تعبر املقالة هذه يف
  .اخلويل سوسن :ترجمة  

  
 العرب" ؛"إسرائيل عرب" ؛"إسرائيل يف العرب الفلسطينيون: "املاضي يف عليهم تطلق كانت التي التسميات من  )1(

  ".إسرائيل يف العربية األقلية" ؛"إسرائيل يف
  :مراجعة يمكن املوضوع، لهذا شموالً وأكثر أحدث ملعاجلة  )2(

J. Metzer, The Divided Economy of Mandatory Palestine (New York: Cambridge University Press, 
1998). 

  :مراجعة يمكن االنتداب، اقتصاد بشأن معاصر ملسرد  )3(
S. Himadeh, Economic Organization of Palestine (Beirut: American University of Beirut, 1939); J.B. 
Hobman, Palestine’s Economic Future (London: Lund Humphries, 1946). 

 سبيل على احلرب، بعد ما أوروبا يف جرى كما( السيادة ذات األمم بين االقتصادي الدمج مسار عادة، يتدرج،  )4(
 االحتاد ثم) األوروبية االقتصادية اجملموعة يف كما( اجلمركي االحتاد إىل احلرة التجارة من) املثال
 يف بعد يتحقق مل( الكامل االقتصادي اداالحت إىل وصوالً) األوروبي النقدي االحتاد يف كما( النقدي/املايل
  ).أوروبا

 العالقات بشأن ملحقاً" ،181 رقم املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرار غرار على أوسلو، اتفاق شمل  )5(
 إسرائيل بين اجلمركي االحتاد من ومعدلة منسّقة نسخة تضمن ،)باريس ببروتوكول عرف" (االقتصادية

  .1967 سنة منذ فاعالً كان الذي احملتلة واألراضي
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 اإلسرائيلية اإلحصاءات تعتبرهم الذين الشرقية، القدس يف القاطنين الفلسطينيين العدد هذا يشمل ال  )6(
 يف القاطنين العرب الفلسطينيين السكان عدد خمس أيضاً إسرائيل يف العرب ويشكل". عرباً إسرائيليين"

  .التاريخية فلسطين
" اإلسرائيلي – العربي االقتصاد"و إسرائيل يف" العربي اإلقليمي االقتصاد" مصطلح من كل استخدام يتم  )7(

 هنا" فلسطين/إسرائيل" ومصطلح". العربية األقلية" أو" العربي القطاع: "الشائعة املصطلحات ومن. بالتبادل
 وقطاع الغربية الضفة إىل باإلضافة احلالية إسرائيل أي( 1948 سنة قبل االنتداب فلسطين أراضي إىل يشير
  ).غزة

  :راجع اخلاصة، الوثيقة ملف بشأن  )8(
  .Journal of Palestine Studies, vol. XXXVI, no. 4 (Summer 2007), pp.73-103 

)9(  Y. Ben Porath, The Arab Labor Force in Israel (Jerusalem: Maurice Falk Institute, 1966); S. 
Zarhi and A. Achziera, The Economic Conditions of the Arab Minority in Israel (Tel Aviv: Center for 
Afro-Asian Studies, 1966); F. Gottheil, “On the Economic Development of the Arab Region in Israel,” 
in Israel, Social Structure and Change, ed. M. Curtis and M. Chertoff (New Brunswick, N.J.: 
Transaction Books, 1973); M. Arnon and M. Raviv, From Fellah to Farmer: A Study on Change in 
Arab Villages (Rehovot, Israel: Study Settlement Center, 1980); E. Yalan et al., The Modernization of 
Traditional Agricultural Villages: Minority Villages in Israel (Rehovot, Israel: Study Settlement 
Center, 1972); Y. Bar-Gal, Geographical Changes in the Traditional Arab Villages in Israel (Durham, 
U.K.: Center for Middle East and Islamic Studies, 1980); D. Czamanski and M. Meyer-Brodnitz, 
“Industrialisation in Arab Villages in Israel,” in Industrialisation in Rural Israel, ed. R. Bar-El 
(Boulder, Colo.: Westview Press, 1986); M. Semyonov and N. Lewin-Epstein, The Arab Minority in 

Israel’s Economy: Patterns of Ethnic Inequality (Boulder, Colo.: Westview Press, 1993). 
 

)10(  B. Abu Kishk, “Arab Land and Israeli Policy,” Journal of Palestine Studies, vol. XI, 
no. 1 (Fall 1981), pp. 124-135; H. Rosenfeld, “The Arab Village Proletariat,” New Outlook, 
vol. 7, no. 3 (1962); H. Rosenfeld, “The Class Situation of the Arab National Minority in 
Israel,” Comparative Studies in Society and History, no. 20 (July 1978); N. Makhoul, 
“Employment Structure of the Arabs in Israel,” Journal of Palestine Studies, vol. XI, no. 3 
(Spring 1982), pp. 77-102; E. Zureik, Palestinians in Israel: A Study in Internal Colonialism 
(London: Routledge and Kegan Paul, 1979); I. Lustick, Arab in the Jewish State: Israel’s 
Control of a National Minority (Austin: University of Texas Press, 1980); M. Sofer, I. 
Schnell, and I. Drori, “Industrial Zones and Arab Industrialisation in Israel,” Human 
Organisation, vol. 55, no. 4 (winter 1996); A. Haidar, On the Margins: The Arab Population 
in the Israeli Economy (New York: St. Martin’s Press, 1995); R. Khamaisi, Planning and 
Housing Among the Arabs of Israel (Tel Aviv: International Center for Peace in the Middle 
East, 1990); Raja Khalidi, The Arab Economy in Israel: Dynamics of a Region’s Development 

(London: Croom Helm, 1988). 
  :يف مركنتيلية عالقة سياق يف مؤخراً العالقة هذه حُلّلت  )11(

: حيفا" (العربية القومية األقلية جتاه اإلسرائيلية االقتصادية السياسات: التنمية اقةإع" شحادة، إمطانس  
 قام اقتصادي اجتماعي إقليمي لسرد حديثة أُخرى مساهمة أيضاً  وهناك). 2006 الكرمل، مدى مركز

  :بنشرها

The Galilee Society, Palestinians in Israel, 2004: Socioeconomic Survey (Shafamr: The Galilee Society 

and Mada al-Carmel Center, 2005). 

 االتكال طريق" ملفهوم وكذلك روي، سارة حللتها التي" التنموي النكوص" لعملية مشابهة العملية هذه  )12( 
 path" (املعاكس dependency (أونكتاد" والتنمية للتجارة املتحدة األمم مؤتمر قدمه الذي "

)UNCTAD (احملتلة األراضي يف الفلسطيني االقتصاد بشأن أبحاثه يف.  
)13(  Khalidi, The Arab Economy in Israel: Dynamics…, op. cit. See also: Raja Khalidi, “The Arab 

Economy in Israel: Dependency or Development,” Journal of Palestine Studies, vol. XIII, no. 3 

(Spring 1984), pp. 63-86.. 
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 حتى الثمانينيات خالل إسرائيل يف الفلسطينية الوطنية للنهضة مستقطِب شعار إىل النظرة هذه حتولت لقد  )14(
  .أوسلو اتفاق توقيع

)15(  ICBS, Characterization and Classification of Local Authorities by the Socioeconomic Level of the 

Population, 2003. 

 نحو إىل باإلضافة األصغر، العربية والقرى اإلسرائيلية الكيبوتسات تتضمن املشمولة غير النواحي إن  )16(
  .الدولة تلحظها مل) املستوطنين البدو من أساساً( سكاين وجتمّع عربية قرية أربعين

 من بدالً  اليهودية بتلك العربية البلدات مقارنة تمت لو حدة أكثر ستبدو كانت كلها التالية الفجوات إن  )17(
  .القطرية باملعدالت مقارنتها

 فيها بما العقود، عبر هائلة أدبيات شكلته، التي العمل سياسة وبيئة الفلسطيني االقتصاد من كل أنتج لقد  )18(
  .هنا إليها اإلشارة عن اجملال يضيق الدولية والهيئات املتحدة األمم جانب من ودراسات تقارير

 كالعالقة هي لها التابعة وتلك املهيمنة االقتصادات بين العالقة فإن التقليدي، التبعية نموذج إىل استناداً  )19(
 حمدود تبادل مع والطرف، املركز بين هي العمالنية االقتصادية العالقة حيث وشعاعها، العجلة حمور بين
  .نفسها األطراف بين

 ،"هآرتس" صحيفة يف ورد كما واليهودية، العربية املشاريع تنمية مركز بحسب هو اإلحصاء هذا  )20(
10/9/2007.  

)21(  Zureik, op. cit., p. 58. 

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


