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لماذا هذا البحث؟
ولد االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية يف العام  1967صراعا يتواصةل حة أيامنةا هةذه دو ةا حةل بةاد يف
األفة  .شةةتدت حةةدة هةةذا الصةرا حتةةوالت عديةةدة ،وتضةةمنف فةةورات مقاومةةة مكثفةةة ،كمةةا يف االنتفاضةةت األو
والثاني ةةة ،أس ةةوة بفة ة ات ويل ةةة م ةةن املقاوم ةةة ب ةةوتية متدني ةةة  .عل ةةل ال ةةر م م ةةن كث ةةرة التحل ةةيالت السياس ةةية والديني ةةة
والسوسيولوجية هلذا الصةرا  ،فثمةة شةيف يف التحلةيالت الةن تتنةاول املنالةور االقتصةادي للصةرا  .هةذا الةنقص حةر
للغاية إذ اع فف األدبيات املتنيةة حةول الصةراعات باألمهيةة الفائقةة الةن تلةغلتا العوامةل االقتصةادية يف الصةراعات
املعاصةرة 1.ثةة أمهيةة إضةافية هلةةذه العوامةل بسةةبب االهتمةام املت ايةد بالةةدعم اخلةارجي لالقتصةةاد الفلسةطيي ،وبتةةري ي
االحتالل اإلسرائيلي علل هذا االقتصاد 2.هل حتمل هذه اإلجراءات يف ياهتا تري يار علل الصرا ؟
بع ةةد الدراس ةةات اإلمربيقي ةةة ( التطبيقي ةةة) تلتف ةةف للتفسة ةيات االقتص ةةادية للصة ةرا اإلسة ةرائيلي الفلس ةةطيي ،لكنت ةةا
تتمحور يف األساس يف مركب ضي -وإن كان متمار -للصرا وهو اهلجمات االنتحارية الن يلةنتا الفلسةطينيون
داخل إسرائيل .بينما معالم فالعنف الذي ميارس يف هذا الصرا يدور يف البيته داخل األراضةي الفلسةطينية التلةة
والذي يلتمل علل القتل واإلصابات واالعتةداءات واالعتقةاالت .هةذا العنةف هةو الةذي حةدد علةل امتةداد الوقةف
حدة وكثافة الصرا .
شرعنا بتحليل العوامةل اااةةة هلةذا العنةف علةل ُمةوري املكةان وال مةان ( يف الفة ة الواقعةة بة  1995والسةنوات
األخةةية) بغيةةة تسةةليط الضةةوء علةةل الةةدور الةةذي تبوئتةةه العوامةةل االقتصةةادية -و ةةي االقتصةةادية -يف الص ةرا  .قمنةةا
عةةالوة علةةل ذلةةك باسةةتيفاء هةةذا التحليةةل مةةن خةةالل تنةةاول سياسةةة االسةةتيطان االس ةرائيلية وتري يهةةا علةةل مواقةةف
الفلسطيني جتاه الصرا  .مةن شةرين هةذا اإلدراك مسةاعدة أ ةراا الصةرا واعتمةد الةدويل علةل حةد سةواء يف صةند
خيارات مدروسة حول اجلتات الن جيدر دعمتا يف سبيل النتوض باألجندة السالمية.
قمنا هلذا الغرض بتجميةد البيانةات األكثةر يوليةة وأكثرهةا حياديةة حةول العنةف ،والقمةد ،واملواقةف جتةاه الصةرا يف
املدن والقرى واملقا عات الفلسطينية علل امتداد عقدين من ال من 3.قمنا بعدها بدمج هذه البيانةات مةد بيانةات
 1انالروا علل سبيل املثال :الجشع والمظالم في الحرب األهليةOxford Economic Papers, 56 (4): 563-96; Fearon, J. and D. ،
) .Laitin (2003اإلثنية ،والعصيان والحرب األهليةAmerican Political Science Review 97 (1) 75–90; and Blattman, ،
C. and E. Miguel (2010). Civil War. Journal of Economic Literature, 48: 3–57
 2انالروا علل سبيل املثال ،البنك الدويل ( ،)2013المنطقة  Cومستقبل االقتصاد الفلسطيني ،واشنطن دي.سي :البنك الدويل.
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يقاس العنف حتديدا من خالل أعداد الفلسطيني الذين لقوا مصرعتم علل يد القوات اإلسرائيلية ،والعمليات االنتحارية الن يلنتا الفلسطينيون يف داخل

إسرائيل؛ ويقاس القمد من خالل االعتقاالت ،وتقاس املواقف جتاه الصرا من خالل استطالعات الرأي وأ اط التصويف .يقاس القمد من خالل اعداد املعتقل ،
أما اآلراء حول الصرا فتقاس من خالل استطالعات الرأي العام وأ اط التصويف.
لال ال علل القائمة الكاملة للمصادر ،انالروا What causes animosity between groups? Evidence from Israeli
settlements in the Palestinian territory

2

خمتلفة حةول أسةواا العمالةة ،واملمية ات االجتماعيةة -االقتصةادية ،والتجةارة ،واملسةتو نات اإلسةرائيلية .عةالوة علةل
السياا اإلسرائيلي الفلسطيي ،يرمي هذا البحث إ املسامهة يف إ ناء حقل حبثي أوسد يتناول العوامل االقتصادية
يف الصراعات عرب استخدام منتجيات وبيانات إمبييقية جديدة.

نتائج
نفذ التحليل سلسلة من الث أوراا علمية ،ومتخد عن باقة نية من النتائج 4.نعرض فيمةا يلةي ملخةص النتةائج
الرئيسية ،ونوجه القارئ للمقاالت العينية الن تضم م يدا من النتائج املفصلة واملسائل امليثودولوجية:
.1

تع رررض أسر ر ال العمال ررة الفلس ررطينية لص ررتماق اقتص ررادية س ررلبية شر ر ّ ل محف ررما م ّمر را لألعم ررال العنيف ررة ف رري

االنتفاضررة اليانيررة وبالتحديةةد ،فقةةد ارتةةبط تقلةةيص التلةةغيل يف القطةةا اخلةةا

اللةةي (ومةةرده تراجةةد مسةةتويات التجةةارة

الفلسطينية مد إسرائيل يف النصف الثاين من تسعينيات القرن العلرين) ،مبستويات أعلل من العنف إبان االنتفاضة الثانية.
5عالوة علل ذلك فقد ع ز تقليص صادرات قطاعات معينة إلسرائيل من احتمةال انةدال العنةف يف البلةدات الةن تعتمةد
نسبيا علل القطا املع  .هذا التري ي يلبه ذاك الذي يربط ب القيود الن فحرضف علل العمالة الفلسةطينية داخةل إسةرائيل
يف بداية االنتفاضة الثانية وب العنف املتصاعد خالهلا 6.يف ااالت فإن ال اجد يف الدخل يع ز قابلية األفراد لالخنراط يف
الصرا ( بكلمات أخرى فتو يقلص " تكلفة الفرصة البديلة" لالخنراط يف املوجتات).
.2

خر ل االنتفاضررة اليانيررة شر ّ ل التشررليل بابحراي ضررعيفا للعنررر ،واقتصررر األمررر علررق القطرراع ال ررا  .خةةالل

االنتفاضةة الثانيةة بةدا ان التلةغيل يف القطةةا اخلةا ةر "تكلفةة الفرصةة البديلةةة" لالخنةراط يف الصةرا  ،وعليةه فقةط قلةةص
علةةل ةةو ُمةةدود مةةن امللةةاركة الفلسةةطينية يف العنةةف .هةةذا األمةةر ينسةةحب علةةل التلةةغيل يف القطةةا اخلةةا حيةةث
خيا ر مستخدمو القطا اخلا حينتا بفقدان وظائفتم إذا ما شاركوا يف النلاط السياسي .يف حقيقةة األمةر فقةد ارتةبط
التل ةةغيل يف القط ةةا الع ةةام مبل ةةاركة اك ةةرب بالصة ةرا خ ةةالل االنتفاض ةةة الثاني ةةة .ه ةةذا الة ةرابط اإلجي ةةا يص ةةمد بع ةةد انتت ةةاء
االنتفاضة ،حيث تكن هنالك عالقة ب التلغيل يف القطا العام والصرا .

 4املقاالت الثالث هي "هل تؤثر ل ائح األج ر علق الصراع؟ ش اداق من فلسطين "Calì, M., S. Miaari and B. Fallah ،
)(2015؛ و " التجارة والتشليل والصراع ش اداق من االنتفاضة اليانية Calì, M., H. Mansour and S. Miaari (2015) ،
و " ما الذي ي لت العتاوة بين المجم عاق؟ ش اداق من المست طناق اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينيّة"
).Miaari (2015

Calì, M. and S.

 5ال ينطب هذا الناتج إال علل التجارة مد إسرائيل والن تلكل حصة االسد يف التجارة الفلسطينية .علل الر م من ذلك جيري تصنيف التجارة مد دول
أخرى باهنا جتارة مد دولة إسرائيل ،لكوهنا متر عرب وسطاء إسرائيلي  .من املرجيف ان هذا االمر يؤدي إ التقليل من أمهية التجارة مد دول اخرى يف
عملية كبيف العنف.
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يعتمد هذا الناتج علل حتليل مقالة ) ، Miaari, S., A. Zussman and N. Zussman (2014القي د المفروضة علق التشليل والعنر السياسي في

الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ، Journal of Economic Behavior and Organization،العدد ،101
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.3

يبررتو أ ّن الظررروا االقتصررادية لررم تلعررد دورا فرري تحتيررت ال جمرراق الفلسررطينية االنتحاريررة داخررل رسرررائيل

خ ل فتراق العنر الم ير .هذه النتيجة تتساوا مد دراسات سابقة ،وتلي إ أمهية مالا أخةرى ( ةي اقتصةادية)
تلعب دورا يف هذا السياا.
.4

لرم ي رن للتشرليل خر ل الفتررة الحاليرة مرن العنررر المترتني سر ث ترضثير ضر يل علرق العنرر المت ا رل .بعةةد

انتتةةاء االنتفاضةةة الثانيةةة يكةةن للتلةةغيل يف القطةةا اخلةةا أو العةةام أي ارتبةةاط قةةوي بةةالعنف ،وارتبطةةف الةةوتية املتدنيةةة
للعنةف بعوامةةل ةةي اقتصةةادية .وكمةةا تقة النتةةائج األو فتةذا األمةةر ال ينفةةي إمكانيةةة تسةةبب تراجةةد حةةاد يف التلةةغيل يف
موجة جديدة من االضطرابات.
.5

بناء جتار الفصل في الضفة اللربية يش ّ ل الرابط األق ث مع العنر في حقبة ما بعت االنتفاضة .ولةد بنةاء

.6

سياسة االستيطان اإلسرائيلية أثارق الترذمر والشرع ر برالظلم لرتث الفلسرطينيين علرق امترتاد ال مسرة عشرر

اجلةةدار موجةةات مةةن املالةةاهرات واإلحتجاجةةات ،ووفةةر امل يةةد مةةن االدعةةاءات ملعارضةي ااةةل السةةلمي للص ةرا  .عةةالوة علةةل
ذلك فقد تسبب بناء اجلدار العازل بامل يد من املالا بسبب مصادرة األراضي ،وفرض قيود علل دخول الفلسةطيني إ
أراضيتم الن تقد خلف اجلدار.

عامرا األخيررة .كةان إلقامةة املسةتو نات وتوسةيعتا دورا فةةاعال يف تطةرا املواقةف الفلسةطينية جتةاه الصةرا  .وبالتحديةد فةةإن
عمليات االسةتيطان اإلسةرائيلية يف األراضةي التلةة قلصةف نسةبة تصةويف الفلسةطيني للفصةائل املعتدلةة ،وعة زت دعمتةم
للعنةةف جتةةاه املةةدني اإلس ةرائيلي ( ال سةةيما املسةةتو ن مةةن بيةةنتم) .علةةل مةةا يبةةدو فةةإن مةةرد هةةذا التطةةرا هةةو مصةةادرة
األرض الفلسطينية والعنف الذي ميارسه املستو ن جتاه الفلسطيني .

.7

من ناحيرة ثانيرة فقرت سراعت التشرليل فري رسررائيل علرق ت فيرر حر ّتة الترذمر فري رف ا الفلسرطينيين.

يقة ن العمةةل يف إس ةرائيل مبسةةتوى أدىن مةةن ملةةاركة الفلسةةطيني يف االنتفاضةةة الثانيةةة فحسةةب ،بةةل إن هنالةةك أيضةةا أدلةةة
معقولةةة تالترهةةا بيانةةات اسةةتطالعات ال ةرأي والةةن متك ةن مةةن االسةةتنتا أن التلةةغيل يف إس ةرائيل يضةةعف مةةن امللةةاركة يف
املواجتات العنيفة ضدها .حتديدا يبدو أن التلغيل يف إسرائيل قد قلص من دعم االعمال املسلحة ضد أهةداا إسةرائيلية
يف صفوا السكان الفلسطيني .
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