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موقف في قضية:

الحتحاود الجمركي وحل اللودولة الرسرائيلي
أمل أحمدكتبته 

٢۰۱٤حتشرين الثاني / نوفمبر 

 ، وظل قدائرمدًا بتحكم الواقع حتى  اكتسب صبغةً مؤرسسيةً في اتفداقدات1967ودخلت إرسرائيلُ في احتداودٍ جرمركي مع الضرض الفلسطينية التحتلة منذ عدام 

 . يبدو الحتداود الرمركي في ظداهره أنه ترتيبٌ تداضري وحسب، ولكنه مدا انفك يلعب ودوضرًا أرسدارسيدًا في الوهوود الرسرائيلية الرامية لحتواء1994أورسلو عدام 

 الضرض الفلسطينية، وهي ارستراتيجيةٌ تتنع إرسرائيلُ بوجبوهدا عن قبول السيداودة الفلسطينية أو العتراف بتحقوق الفلسطينيي النسدانية في ترتيبدات أخرى

  السيدارسداتية في الشبكة، أن الحتداود الرمركي هو خير ودليل على نية إرسرائيلةللوضع النوهدائي مثل الدولة الواحدة ثندائية القومية. حتداجج أمل أحرمد، العضو

 لرستدامة "حل اللودولة" القدائم على أضرض الواقع، والسيطرة على الضراضي إلى أن تترمكن من ابتل ع الضفة الغربية والقدس الشرقية كداملةً بينرمدا تترك غزة

 لتواجه مصيرهدا. وتعرض الكداتبة الحتداودَ الرمركي ليس فقط في رسيداق السيدارسدات الرسرائيلية التبعة في الضرض التحتلة، وإندا كنتيجة منطقية أيضدًا

للرمشرو ع الصوهيوني في حد ذاته.

احتداود منتحداز جدًا

 تكون النظم التجداضرية بي الدول القومية إمدّا مستقلة، بتحيث ل تكون للدولة (أ) أية التزامدات تداضرية ازاء الدولة (ب)، وإمدّا تفضيلية تخفف الواجز بي

 الدولتي وتلزموهرمدا بدالتزامدات ومزايدا متبداودلة. ومن أشكدال التجداضرة التفضيلية الحتداودات الرمركية التي تتداز أيضدًا بإقدامة حواجز موحدة أمدام بداقي ودول

 العدالم، وبدالتدالي فإنوهدا توحّد السيدارسة التجداضرية الداضرجية للدول العضداء في الحتداود. وقد ظلت إرسرائيل والضرض الفلسطينية مرتبطتي بداحتداود جرمركي

.1994 وبتحكم القدانون منذ 1967بتحكم الواقع منذ 

 تقريرٍ أصدضرهينطوي الحتداود الرمركي، نظريدًا، على مندافع متبداودلة للدول العضداء فيه. غير أن مؤتر المم التتحدة للتجداضرة والتنرمية (الونكتداود) أشداضرَ في 

  كثندائي، وضررس ّخ1988 و1967 إلى أن الحتداود الرمركي بي إرسرائيل والضرض الفلسطينية التحتلة تعداملَ مع كل القتصداودين بي عدامي   1988  عدام 

 الوضع القدائم الذي جعلَ من والضرض الفلسطينية التحتلة آنذاك مستوودعدًا للعرمدالة الرخيصة وجعلَ إرسرائيل مركزًا للنتداج والتصدير. والهم من ذلك هو أن

 ذاك الترتيب رسرمحَ بتدفق البضدائع الرسرائيلية إلى السوق الفلسطينية ودون أية قيوود. ومنذ ذلك الي انتحدضر القتصداود الفلسطيني من رسيئ إلى أرسوأ،

 وتفداقم اعترمداوده على الواضرودات الرسرائيلية، وصداضر يتداز بدالركوود الصنداعي وتراجع القطداعدات النتداجية الخرى، ول رسيرمدا الزضراعة، وبدالعجز التجداضري التندامي
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 وضعف قداعدته التصديرية. ومدا انفك الحتداود الرمركي يسداهم بصوضرة أرسدارسية في هذا الركوود، إذ يستدي حدالةَ الوهن التي تعيشوهدا الصنداعة في القتصداود

الفلسطيني ويبقيوهدا متخلفةً ومعترمدةً على الواضرودات.

 إن هذه النتدائج اللمتوازية والنتحدازة متوقعة نظرًا للتفداوت الكبير في القدضرة النتداجية بي الضرض الفلسطينية وإرسرائيل. ويتفداقم الضرضر الذي يعدانيه

 القتصداود الفلسطيني بسبب قدضرة إرسرائيل، وهي السلطة العسكرية القدائرمة بدالحتلل، على أن تفرض صيغةً أحداوديةً ومتبداينة، كرمدا يتحلو لوهدا، لتطبيق بنوود

الحتداود.

 تطبق إرسرائيل نظدام الصص/الكوتدا على الواضرودات العفداة من الررسوم الرمركية، وهو مثدالٌ رسدافر للجراءات الرسرائيلية التي تسداهم في اختلل الحتداود

  معوهد أبتحداث السيدارسدات القتصداودية الفلسطيني (مداس)). تستطيع إرسرائيل بوجب اتفداقدات التجداضرة الرة التيالتتحليل الذي نشره مؤخرًاالرمركي (انظر 

 تربطوهدا ببلدان أخرى أن تصدّضرَ كرميدات معينة من البضدائع إليوهدا إمدّا معفداة من الررسوم الرمركية وإمدّا بررسوم جرمركية مخفّضة، في حي تتعوهد بدارستيراود

 كرميدات معينة من البضدائع من تلك البلدان بررسوم جرمركية مخفّضة بدالثل. وغدالبدًا مدا تكون البضدائع التي تتعوهد إرسرائيل بدارستيراودهدا من شركدائوهدا منتجداتٍ

 ، منتحت إرسرائيل1994زضراعيةً وغذائية، وهي منتجدات حتظى بتحرمداية تداضرية عدالية في إرسرائيل. ومنذ التوقيع على بروتوكول بداضريس القتصداودي رسنة 

  طن من الليب من شركدائوهدا ودون ضررسوم جرمركية، يستطيع2000 من حصص واضروداتوهدا. فإذا تعوهدت إرسرائيل مثلً بدارستيراود 20السلطة الفلسطينية %

  طن من تلك النتجدات العفداة من400تداضر التجزئة الفلسطينيون أن يتقدموا للتحصول على ضرخصة (تصدضرهدا إرسرائيل) من أجل ارستيراود مدا يصل إلى 

 الررسوم الرمركية. ومن الواضح أن هذا يعوود بدالفدائدة على تداضر التجزئة الفلسطينيي حيث يتسع هدامش ضربتحوهم حينرمدا يشترون الليب الستوضرود بسعر أقل

ثم يبيعونه بسعر السوق العتداود.

  من حصة التصدير. فعلى رسبيل الثدال، إذا تعوهدصفرًا من حصة الرستيراود ولكن 20غير أن الشكلة أكبر مدا تراه العي لن إرسرائيل تنح الفلسطينيي %

  من هذه البندوضرة رسوف تأتي من النتجي الرسرائيليي. وهكذا فإن إرسرائيل100 طن من البندوضرة (الطرمداطم) من إرسرائيل، فإن %2000بلدٌ مدا بشراء 

 ، بينرمدا حتتفظ لنفسوهدا بدالنفعة الكداملة التية20تستخدم القتصداود الفلسطيني لتنفيس الضغط على رسوقوهدا بدالد من تغلغل الواضرودات الرخيصة بنسبة %

 من اتفداقدات التصدير. ويؤكد هذا الثدال ودهداءَ الرستراتيجية الرمدائية التي تتبعوهدا إرسرائيل وارستخداموهدا القتصداودَ الفلسطيني كداقتصداودٍ تدابع متى مدا

ندارسبوهدا. وأيّ منفعةٍ يجنيوهدا الفلسطينيون في هذه العرملية هي منفعة عَرَضية وتأتي في القيقة على حسداب الصنداعة النتداجية.

ل مخرج

 يرودود متحللون كثيرون، منذ رسنوات، أنه لو كدان تطبيق الحتداود الرمركي "أفضل" أو أكثر انسجدامدًا مع النظرية، لكدانَ المثل بدالنسبة للتجداضرة والتنرمية في
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  إلى "إنقداذ" أو "تغيير" الحتداود تُخفي الشداكل القيقية التي تواجه الضرض الفلسطينية التحتلة، بدا في ذلك اللقةالدعواتالضرض الفلسطينية. ولكن 

الفرغة واللتنداظر الكبير مع إرسرائيل، أكبر شركدائوهدا التجداضريي وأكثرهم "حريةً تداضريةً."

 ، حيث إن من شأن هذه الترتيبدات أنلمتنداظر (غير تفضيلي) أو اتفداق تداضرة حرة مغلقٍ نسبيدًاثرمة بديلن، من النداحية النظرية. ينطوي الول على ترتيب 

 تقيّد ودخول الواضرودات الرسرائيلية إلى السوق الفلسطينية بوضع حواجزَ (تعريفدات جرمركية) على هذه الواضرودات لرمداية النتجي الفلسطينيي وتشجيع التنرمية

 الصنداعية مؤقتدًا. ولكن هذه الترتيبدات، بدا فيوهدا اتفداق تداضرة حرة قيدارسي، تنطوي على وجوود قواعد منشأ حتدود مصدضر البضدائع، وبدالتدالي تتطلب وجوود

 حدوود صلبة بي الشركداء. وبعبداضرةٍ أخرى، ل يكن إنفداذ هذا الترتيب إل بعد انتوهداء الصرا ع والعرمل بتحل الدولتي. أمدّا البديل الثداني فينطوي على إبقداء

 التجداضرة مفتوحة ولكن في كنف ودولة مستقبلية واحدة ثندائية القومية تكون مسؤولة عن ضرفداه النتجي الرسرائيليي والفلسطينيي على حدٍ رسواء، وتدير

 برندامجدًا مداليدًا مشتركدًا يوجه الدعم إلى النداطق التخلفة، مدّا يتضرمن حرمداية النتجي الفلسطينيي بوارسطة التتحويل الدالي وليس التعريفدات الرمركية

الداضرجية. ومن الواضح أن هذا اليداضر أيضدًا ل يكن تنفيذه إل بعد انتوهداء الصرا ع والعرمل بتحل الدولة الواحدة.

 أمدّا على أضرض الواقع، فدالبدائل معدومة. وكرمدا هو مبي أعله، فإن جرميع الترتيبدات البديلة، بغض النظر عن مزايداهدا القتصداودية، تفترض إمدّا تررسيم

 الدوود الداخلية وإمدّا إزالتوهدا، أي إقدامة ودولة فلسطينية ذات رسيداودة أو ودولة متكداملة ثندائية القومية، على التوالي. غير أن كل السينداضريوهي السيدارسيي

 يُقوّض الصدالح الرستراتيجية الرسرائيلية. لذا فإن كدافة الترتيبدات التجداضرية الخرى غير مطروحة على الطداولة، بغض النظر عن النداحية القتصداودية، مدا

عدا تلك التي ل تتطلب حدوودًا أو إودمداجدًا، أي مدا عدا الحتداود الرمركي.

 إن الفدائدة الرئيسية من الحتداود الرمركي التي يجنيوهدا موهندرسوه الرسرائيليون هي تأجيل طرح قضية الدوود وإبقداء الدوود مؤقتة ومرحلية. أمدّا ودخول السوق

 الفلسطينية فأهرميته ثدانوية بدالنسبة للقتصداود الرسرائيلي، وبدالمكدان حتقيقه بوارسطة أنظرمة أخرى كإنشداء منطقة تداضرة حرة. فدالحتداود، إذن، خيداضرٌ تخّض

 عن ضروضرةٍ رسيدارسيةٍ وليس ضرغبةً اقتصداودية. وهو يبي بوضوح أن "الل" الوحيد بدالنسبة لرسرائيل هو حل اللودولة، الذي يظل الفلسطينيون بوجبه بل رسيداودة

وودون إودمداج، وإندا يخضعون للحتواء الدائم، ويعدانون تداعيداته في الجدالت السيدارسية والقتصداودية كدافة.

أهرمية الدوود - أو عدموهدا

 تعكس السيدارسة، في رسدائر ودول العدالم، مصدالحَ اقتصداودية بداطنة. أمدّا في الضرض الفلسطينية التحتلة، فإن الترتيبدات القتصداودية تعكس الصدالح

 السيدارسية، وإلى ودضرجة مستوهجنة. تفرض إرسرائيل مصدالوهدا من خلل القوة العسكرية مدّا يفسر تولي اليش الرسرائيلي ودوضرَ الداكم "القتصداودي" للضرض

، وهو ل يزال النسق الرئيس بي إرسرائيل والوداضريي الفلسطينيي الداليي.1967-1988الفلسطينية بي عدامي 
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 لقد أملت العتبداضرات السيدارسية لورسلو بشأن الدوود الترتيبدات التجداضريةَ القتصداوديةَ في بروتوكول بداضريس، فنظرًا لصراضر إرسرائيل على اليلولة ودون

 التوصل إلى ترتيبدات بخصوص الوضع الدوودي النوهدائي، كدان الحتداود الرمركي اليداضرَ الوحيدَ القدابلَ للتطبيق. فلم يكن الحتداود خيداضرًا مستصوبدًا من النداحية

 القتصداودية وإندا نتيجةً للضروضرة السيدارسية بدالنسبة لرسرائيل، وهنداك أودلة قوية على أن الدانب الفلسطيني خضعَ للبتزاز ليقبلَ بدالحتداود بعد أن هدودت

  وعلوةً على ذلك، تشوهد1إرسرائيل بوقف تدفق العرمدالة الفلسطينية، كرمدا يظوهر في الوثدائق التي أخرجتوهدا لنة بن شداهداضر والكومة الرسرائيلية آنذاك.

  على التداضري خ الطويل للتكدامل التجداضري "البيث" بي الضرض الفلسطينية وإرسرائيل والذي أملته1967وثدائق أعدتوهدا لنة برونو ويعوود تداضريخوهدا حتى العدام 

2اعتبداضرات الدوود.

 وبدلً من أن تُسوهِبَ أودبيدات الحتداود الرمركي في بيدان الهرمية التحترملة لوهذا السداضر السيدارسي بدالنسبة للتجداضرة الفلسطينية، فإنوهدا تتجداهلوهدا تدامدًا، وتفضّل

  فيرمدا خل إشداضرات مبوهرمة للحتلل الرسرائيلي، مع التركيز على أُطر مدا بعد الصرا ع. ولكن ينبغي لوهذا أن يكون،التتحليل "خداضرج السيدارسة"البقداء على 

 في حدالة الفلسطينيي، نقطةَ انطلق التتحليلت. فداعتبداضرات الدوود تعكس مصدالح ارستراتيجية توفر رسيداق القتصداود السيدارسي المثل للرمنداقشدات الدائرة

حول التجداضرة.

 وهكذا ثرمة رسببٌ وجيه يفسر لِمَ كدانت اتفداقدات أورسلو، وبدالتدالي بروتوكول بداضريس القتصداودي، عقوودًا غيرَ مكترملةٍ ومبوهرمةً ل تتطرق إلى حدالت طواضرئ

  صفتحة هي حجم اتفداقية التجداضرة الرة لمريكدا الشرمدالية) بل ومرحليةً بطبيعتوهدا.1000 صفتحة فقط مقداضرنةً بأكثر من 35كثيرة (يتكون البروتوكول من 

 ، يقولون إن حل الشداكل القتصداودية في الضرضعداودل الزاغة وحسدام زملط وضرجدا الدالديوهنداك العديد من القتصداوديي الفلسطينيي، بن فيوهم 

الفلسطينية التحتلة ليس اقتصداوديدًا، وإن العضلة الرسدارسية التي تواجه بروتوكول بداضريس هي مشكلة رسيدارسية.

 لم يكن هدفُ البروتوكول إعطداءَ إرسرائيل يدًا عليدا في السداومة على الوضع النوهدائي نظرًا لن العقوود غير الكترملة تصب في صدالح الطرف القوى. بل كدان

 . إن الشرو ع الصوهيوني يكرمن في صرميم ضرغبة إرسرائيل في إبرام عقد1967ٍهدفه تأجيل الوضع النوهدائي برمته تشيدًا مع رسيدارسة إرسرائيل التبعة منذ العدام 

 غير مكترمل ومؤقت مع الضرض التحتلة، وفي طريقة تصرميرموهدا لوهذا عقد. إن الرغبة الصوهيونية في وجوود أغلبية يوهوودية وحقوق قومية تفضيلية لليوهوود،

  مشتداق خدان، قد أملت واقعدًا رسيدارسيدًا ل تقوى فيه الدولة الرسرائيلية على فك اضرتبداطوهدا بدالضرض التحتلة ول تستطيع، في الوقت نفسه، أنيقولكرمدا 

 تبتلعوهدا ضرمن ودولةٍ واحدة. إن إقدامة ودولة فلسطينية ذات رسيداودة ل يتحل "الشكلة الفلسطينية" وداخل إرسرائيل، بينرمدا الدولة الواحدة ثندائية القومية حتبط

1� See Arnon, A., Luski, I., Spivak, A., and Weinblatt, J., 1997. The Palestinian economy: Between imposed 
integration and voluntary separation. Leidin: Brill.   

 الرجع نفسه.�2
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 الشرو ع القومي الصوهيوني برمته. وأفضل اللول، أو بدالحرى أوحدهدا، من النظوضر الصوهيوني لل "مشكلة" الديوغرافيدا الفلسطينية وإنوهداء مطدالبتوهم

  وزيرُ القتصداود الرسرائيلي، نفتدالي بينيت، عن هذا اللعبّربتحقوقوهم، هو حل اللودولة، الذي يظل الفلسطينيون بوجبه ضرهن الحتواء إلى البد. وقد 

صراحةً بداعتبداضره "خطةَ رسلم."

 وهكذا فإن الحتداود الرمركي رسوف يسترمر مدا ارسترمرت مصلتحةُ إرسرائيل في الفداظ على مدا يكن تسرميته الدوود "الغيّبة ارستراتيجيدًا." وهذا الفوهم يسداعد

في تفسير الصرموود التداضريخي لحتداود "اقتصداودي" غير منطقي نظريدًا، وزاخر بدالتنداقضدات عرمليدًا.

 تتضح أهرمية هذا التتحليل بدالنسبة لتقييم التطوضرات في إرسرائيل-فلسطي من خلل الدل الذي ثداضر مؤخرًا حول التحطدات الرمركية، وهي متحطدات لبداية

 الررسوم الرمركية على الواضرودات، وليس من الفترض أن توجد في الحتداودات الرمركية حيث يُفترض بدالتجداضرة أن تكون حرة بي الدول العضداء. ومع ذلك،

 فإنوهدا تُقدام أحيداندًا على طول الدوود الداخلية للشرو ع في عرملية النتقدال إلى اتفداق تداضرة حرة أو إلى اتفداقدات أكثر حرمدائية. هنداك اقتصداوديون ظلوا يدعون

 منذ زمن إلى إنشداء متحطدات جرمركية بي إرسرائيل والضرض الفلسطينية على أمل أن توهد تلك التحطدات للنتقدال إلى نظدام تداضري مستصوب أكثر من

 النداحية القتصداودية. وعلوةً على ذلك، فإن هذه التحطدات بداعتبداضرهدا ضرمزًا للرستقلل الدالي للفلسطينيي قد توهد الطريق للرستقلل السيدارسي. غير أن هذا

يعكس غيداب الفوهم لسيداق الحتواء السيدارسي الذي يتحول ودومدًا ودون إمكدانية حتول هذه التحطدات إلى حدوود رسيداودية عداملة.

  فياتفداقدًاغدت هذه القيقة واضتحةً وضوح الشرمس حي وقّعت الكومة الرسرائيلية والسلطة الفلسطينية، عقب رستة أشوهر من الفداوضدات السرية، 

  "لتعزيز التعداون" في مجدال الضرائب والرمداضرك. أعداود التفداق تقييم آلية تسديد الضرائب، وأنشأ متحطدات جرمركية جديدة. وكدان هدفه2012توز/يوليو 

 العلن الدّ من تسرب العوائد الرمركية الرسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية، وحتسي قدضرات الرمداضرك الفلسطينية. ول شك أن السلطة الفلسطينية وقعت

  من اليزانية قبل احتسداب العونة، فوهو مرحبٌ به. وهكذا70التفداق بدافع اليأس، فرموهرمدا كدان التتحسن هدامشيدًا في إيراوداتوهدا الرمركية، التي تشكل %

انضمّ الوقعون الفلسطينيون إلى نظرائوهم الرسرائيليي مشيدين بدالتفداق بداعتبداضره خطوةً نتحو السيداودة الدالية والسيدارسية الفلسطينية.

 لم يتنبأ التفداق بواقعٍ أفضل، بل عكَسَ واقعدًا وبيلً للغداية. إن التغيير والتبديل في الحتداود الرمركي لحراز حتسنٍ إضدافي حقّق فعلً بعض الكدارسب

 الصغيرة من حيث اليراودات، ولكنه مدا جلَبَ شيئدًا للقدضرات النتداجية الفلسطينية، لنه لم يس غدالبية التدفقدات التجداضرية مع إرسرائيل، وحدافظ على عدم

 التنداظر. وحقيقةُ أن التحطدات الرمركية النشأة بوجب التفداق أُقيرمت على طول جداضر الفصل العنصري الرسرائيلي غير الشرعي القدائم بتحكم الواقع على

 أضراضي الضفة الغربية تؤكد التزامَ إرسرائيل بسيدارسة الحتواء على امتداود خطوط مؤقتة ومرحلية تفصل بي السكدان مع الفداظ على غيداب الدوود لغدايدات

ارستراتيجية.
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 تُبرِز قضية التحطدات الرمركية نقطةً جوهريةً مفداودهدا أن حتليلت التجداضرة خصوصدًا، وحتليلت القتصداود عرمومدًا، ل بد وأن تصنّف ضرمن رسيداق السيدارسة

 الرسرائيلية الحتوائية حتت بداب إوداضرة النزا ع، بدا في ذلك رسعي إرسرائيل لل اللودولة الذي تظل الدوودُ بوجبه غدائبةً لغداية ارستراتيجية، ويظل الفلسطينيون

 واقتصداودهم قيد الحتواء إلى البد. إن أُطر مدا بعد الصرا ع، التي تفترض وضعدًا نوهدائيدًا بتحدوود معرّفة وتؤرسس للدعوات النداودية بدالسينداضريوهدات التجداضرية

 الختلفة الذكوضرة أعله، قد تروق لزمرةٍ في إرسرائيل وفلسطي والجترمع الدولي تبتحث يدائسةً عن حلٍ يقوم على وجوود ودولتي. بيد أن تلك الُطر تُخفي

القضدايدا القيقية التي تواجه القتصداود الفلسطيني، وبذلك، تبرضر السداعدة البذولة لرستدامة الوضع الراهن الوبيل.

إضرجدا ع الدوود: إعداودة تركيز النقداش بشأن تداضرة إرسرائيل-فلسطي

 يكرمن الحتواء الرستراتيجي الذي تداضررسه إرسرائيل في صرميم التتحدي القتصداودي الفلسطيني. إن من الضروضرة بكدان في اقتصداودٍ متخلفٍ ومشوهٍ للغداية

 كرمدا القتصداود الفلسطيني أن توضع رسيدارسةٌ إندائيةٌ صداضرمة للتغلب على اللقدات الفرغة وإنشداء حلقدات إندائية بندّاءة. تكون السيدارسدات التحدودة مختصةً

 للغداية بدالسيداق وغدالبدًا مدا تنتج من عرمليدات التعلم القدائم على التجربة والطأ. بيد أن متطلبدات القتصداود السيدارسي واضتحة وتترمثل في حترمية وجوود

  يكنوهدا قيداودة البرندامج الدالي لسيدارسدات الضريبة والنفداق في الدولة. ويُعَدّ البرندامج الدالي ضروضريدًا ليس لبنداءضرمن حدوود معرّفةرسلطة مركزية ذات رسيداودة 

 القدضرات التحلية والوافز فتحسب، بل أيضدًا للتورسط بي الرحلة التنرموية التي يعيشوهدا البلد والضغوط التندافسية في الرسواق الدولية، ولدعم الرأرسرمداليي

حديثي العوهد.

 هندا تكرمن مأرسداة القتصداود الفلسطيني برمتوهدا. فَلِكي تخدم التجداضرة أهداف التنرمية، ل بد من وجوود قدضرات مدالية معينة مثل الرستعداضة عن الواضرودات

 وتشجيع الصداودضرات ول رسيرمدا في الراحل الولى. ولكن بدا أن التنرمية تقتضي عرمومدًا قداعدةً مداليةً تفترض بدوضرهدا وجوود السيداودة، فإن الحتواء الدالي

للضرض الفلسطينية وحرمدانوهدا من أي رسيداودة هو أرسوأ رسينداضريو يكن أن يواجوهه أي اقتصداود ندام. إن غيداب التتحويل الدالي ضرمن ودولة واحدة، إرسرائيل-

 فلسطي، وغيداب الرمداية السيداودية في كنف ودولةٍ فلسطينية يشلّ القدضرات الضريبية في العرمليدات التنرموية كدافة، ويتحول ودون إعرمدال أي ارستراتيجيدات

 لدعم القدضرات التحلية. ورسوف تدوضر عجلة القتصداود الستوهدف بدالحتواء بصوضرة مؤقتة ومتحدودة الغرض بدالضروضرة مدا يعوود بعواقب كداضرثية ليس فقط على

التنرمية في الجل البعيد وإندا على الرسترمراضر والبقداء في الجل القريب.

  أُطر مدا بعد الصرا ع، بدا في ذلك رسينداضريوهدات بنداء الدولة والوضعيتجنبوامدا الذي يكن فعله لتصويب الوضع؟ أولً، ينبغي للفداعلي في مجدال التنرمية أن 

 الدوودي النوهدائي بداعتبداضرهدا غير مندارسبة لفوهم القتصداود الفلسطيني أو تقييرمه أو تخطيطه. وعليوهم عوضدًا عن ذلك أن ينطلقوا من فوهمٍ ل يقتصر على

 خضو ع القتصداود الفلسطيني لطريقة إرسرائيل في إوداضرة النزا ع، بل يتطرق أيضدًا لضوعه لنو عٍ متحدودٍ من إوداضرة النزا ع أل وهو الحتواء. وبخلف ذلك،
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يستتحيل فوهم الذوضر القيقية لرسترمراضر تدهوضر القتصداود وغيداب آفداق التنرمية.

 ثدانيدًا، إذا كدان الجترمع الدولي يريد حقدًا مدّ يد العون للتنرمية الفلسطينية، فل بد أن يتصدى لسيدارسة الحتواء الرسرائيلية بتحق الضرض الفلسطينية وأن

 يفضتحوهدا ويتتحداهدا. وهذا يعني ضرفضه واجوهةَ حل الدولتي أو "عرملية السلم،" وإقراضره بأرسلوب إرسرائيل في إوداضرة شؤون السكدان الفلسطينيي واقتصداودهم

 ) أوتسيبي ليفني ووزيرة العدل بنيدامي نتنيداهووضرفضوهدا النظرَ في أي ترتيب يفصلوهم كدولة ذات رسيداودة (انظر، مثلً، التصريتحدات الخيرة لرئيس الوزضراء 

 . ولقد آن الوان لكي يتتحدى الجترمع الدولي الرؤيةَ العنصرية التي تقوم عليوهدا هذه الرستراتيجية والتي تترمثل في منحودولةٍ ثندائية القوميةودمجوهم في 

 . وفي حي أن الجترمع الدولي بداتخداذه هذا الوقف ل يضرمن إيجداود "حل"،الضرض الفلسطينية التحتلة وفي وداخل إرسرائيلحقوق تفضيلية لليوهوود ودون غيرهم 

فإنه حترمدًا رسيدعم النضدال ضد مدا يكن أن يوصف بأنه احتواءٌ رسيدارسي ودائم وتخلف اقتصداودي.

 وبداختصداضر، ثرمة حداجةٌ لعداودة تركيز النقداش والتتحليل والعرمل بشأن ارستراتيجية الحتواء الرسرائيلية – حل اللودولة القدائم بتحكم الواقع بدالنسبة للضرض

 الفلسطينية - وتداعيدات هذه الرستراتيجية في الجدال القتصداودي. وإلى أن يتتحقق ذلك، رسوف يظل تخلف التجداضرة الفلسطينية بخداصة، والقتصداود

الفلسطيني بعدامة، أمرًا مضرموندًا على الصعيد الؤرسسي.

http://bit.ly/noStateهذه الوثيقة متوفرة بداللغة الجنليزية: 

  بداحثة اقتصداودية فلسطينية تدضربت في معوهد أبتحداث السيدارسدات القتصداودية الفلسطيني (مداس) في ضرام الله قبل حصولوهدا على ودضرجة الداجستيرأمل أحرمد

 في اقتصداوديدات التنرمية من كلية الدضرارسدات الشرقية والفريقية بجدامعة لندن. يركز عرملوهدا على العلقدات الدالية والنقدية بي إرسرائيل وفلسطي، وتشرمل

اهترمدامداتوهدا أيضدًا القتصداودَ السيدارسي للتنرمية في عرموم الشرق الورسط.
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 "شبكة السيدارسدات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية وغير ضربتحية، موهرمتوهدا نشر وتعزيز ثقدافة النقداش العدام حول القوق النسدانية للفلسطينيي وحقوهم

 في تقرير الصير، وذلك ضرمن إطداضر القدانون الدولي وحقوق النسدان. يلتزم العضداء والتحللون السيدارسيون في الشبكة النداقشة الدية للقضدايدا

 الطروحة.يكن اعداودة نشر وتوزيع هذه اللخصدات السيدارسية شرط ان يتم الشداضرة بوضوح الى "الشبكة"، "شبكة السيدارسدات الفلسطينية"، كرمصدضر ارسدارسي

لتلك الواود.

www.al-shabaka.orgلزيد من العلومدات عن "الشبكة"، زوضروا الوقع اللكتروني التدالي: 

contact@al-shabaka.orgاو اتصلوا بندا على البريد اللكتروني التدالي: 

الضراء الفرودية لعضداء الشبكة ل تعبر بدالضروضرة عن ضرأي النظرمة ككل.
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