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يتــرف معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) بالتعــاون مــع دائــرة شــؤون املفاوضــات (مــروع
دعــم املفاوضــات) يف منظمــة التحريــر الفلســطينية بإصــدار هــذا الكتــاب ذو البعــد االقتصــادي الوطنــي االس ـراتيجي.
يتضمــن الكتــاب مجموعــة مــن األوراق البحثيــة الواضحــة املعــامل ،والتــي تركــز موضوعاتهــا عــى ملفــات اس ـراتيجية
هامــة وحساســة متــس املصلحــة الفلســطينية العامــة والخاصــة ،بحيــث تطــال املوضوعــات جوانــب العالقــة االقتصاديــة
الفلســطينية مــع دولــة إرسائيــل ،راهن ـاً ومســتقبالً ،وعــى أســاس الرشعيــة الدوليــة وق ـرارات مجلــس األمــن والجمعيــة
العموميــة ذات العالقــة وإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة عــى حــدود الـــ  67باعتبارهــا الركيــزة األساســية لبنــاء
اقتصــاد فلســطيني قــوي وحــر ومســتقل.
تهــدف هــذه األوراق إىل خدمــة صانعــي الق ـرار واملفــاوض الفلســطيني مــن خــال توفــر قاعــدة معلوماتيــة وصــورة
مفصلــة عــن كل موضــوع تــم تناولــه ،مبــا يف ذلك تاريــخ االتفاقيــات االقتصاديــة املوقعــة واملواقــف التفاوضية الفلســطينية
بشــأنها ،لإلســهام يف تشــكيل املوقــف االقتصــادي الفلســطيني يف أيــة مفاوضــات مرحليــة أو يف حــال رشع مبفاوضــات
الوضــع الدائــم عــى أســاس حــل الدولتــن املســتقلتني .بالتــايل تتنــاول جميــع األوراق بالتــوازي متطلبــات حاميــة املصلحــة
الفلســطينية الراهنــة وكذلــك التأســيس للمســتقبل مبــا يخــدم الســيادة الفلســطينية والتوقعــات املســتقبلية التــي تخــدم
التنميــة االقتصاديــة املســتدامة.
تــم تحديــد واختيــار هــذه املوضوعــات بنــاء عــى التداخــل يف العالقــات الفلســطينية اإلرسائيليــة وتشــابكها املعقــد يف
مجــال الجغرافيــا واالقتصــاد والقوانــن ،وعــى األولويــات التــي يجــب أن توجــه بســط الســيادة الفلســطينية عليهــا ،ســواء
مرحليـاً وتدريجيـاً أو يف صيغتهــا الدامئــة .تــم الرتكيــز عــى ســبعة ملفــات أساســية ،متثلــت يف املواقــف الفلســطينية املثــى
لــكل مــن :متطلبــات تجســيد الســيادة لدولــة فلســطني؛ وآليــات التعامــل مــع خيــارات السياســة التجاريــة الفلســطينية؛
وماهيــة التعــاون يف مجــال العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل؛ وكيفيــة اســتغالل املــوارد الطبيعيــة الفلســطينية وامليــاه؛
وأهميــة تنميــة القطــاع الزراعــي ملناطــق «ج»؛ ومجــاالت النهــوض بالبنيــة التحتيــة؛ وكذلــك موقــع القــدس كعاصمــة
االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني .بذلــك نعتقــد أننــا قــد وضعنــا أســس علميــة ســليمة ومرجعيــة شــاملة لالنطــاق نحــو
االســتثامر وتوســيع نطــاق الخدمــات مبــا يخــدم مصلحــة إقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة ،وهــذا األمــر يتطلــب جهــود
تفاوضيــة ودبلوماســية وسياســية لالتفــاق عــى تلــك األســس.
أعــد األوراق التــي اســتند لهــا هــذا الكتــاب عــدد مــن الخـراء وباحثــن فلســطينيني مختصــن يف موضوعاتهــا ،وتــم عقــد
مجموعــات بؤريــة مــع عـرات الخـراء خــال  2021-2020ملناقشــة كل ورقــة ومراجعتهــا وجمعهــا يف هــذا الكتــاب ،األول
مــن نوعــه ،وعليــه نقــدم جزيــل الشــكر واالمتنــان ملعــدي هــذه األوراق الذيــن بذلــوا جهــدا خاصــا ومتجانســا لتحقيــق
تــوازن بــن الحــارض واملســتقبل ،والواقــع واملرغــوب .كــا نتوجــه بالشــكر لطاقــم املوظفــن يف كل مــن دائــرة شــؤون
املفاوضــات واملعهــد عــى جهودهــم املميــزة يف متابعــة هــذا العمــل املشــرك الهــام يف جميــع مراحلــه وأنشــطته.
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السيادة

1

 -1أسس ومنطلقات تجسيد السيادة في دولة فلسطين
أشرف الخطيب
فاتنة الجاعوني
 1-1مقدمة :حل الدولتين من  181حتى 1397

ينظــر إىل الســيادة ،بشــكل عــام ،كمـرادف لالســتقالل ،لكنهــا ،يف حقيقــة األمــر ،غــر ذلــك؛ إذ إن الســيادة قــد تتحقــق مبعــزل
عــن االســتقالل ،يف حــن أن تحقيــق االســتقالل الوطنــي يتطلــب مســبقاً وجــود الســيادة .بحســب تعريــف القانــون الــدويل
للســيادة ،فهــي الحــق الكامــل للهيئــة الحاكمــة وســلطتها عــى نفســها ،دون أي تدخــل مــن جهــات أو هيئــات خارجيــة.
مبعنــى آخــر فــإن الســيادة هــي تعبــر ملمــوس عــن الحــق ،غــر القابــل للتــرف ،يف تقريــر املصــر الوطنــي للشــعوب.
هنــا يشــر مفهــوم الســيادة إىل مامرســة الدولــة الوطنيــة لســلطتها ،وتشــر الســيادة القانونيــة التــي يتــم االعـراف بهــا مــن
الــدول إىل الحــق القانــوين بفعــل ذلــك .يف هــذا الســياق فــإن منظمــة التحريــر الفلســطينية ومــن ضمنهــا الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ،متثــل الهيئــة الحاكمــة للشــعب الفلســطيني ،وهــذا يتــاءم متامــا مــع التعريــف املتفــق عليــه دوليـاً.
إال أن مامرســة الســيادة الفلســطينية غــر محقــق بســبب القــوة القامئــة باالحتــال التــي ال تقــر ال بالحــق الفلســطيني
الســيادي وال بإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة .لذلــك تســعى م.ت.ف .إىل إنهــاء تــام لالحتــال اإلرسائيــي لــأرايض
الفلســطينية بانســحاب االحتــال اإلرسائيــي مــن كامــل األرض الفلســطينية التــي احتلــت منــذ العــام  1967وحصــول دولــة
فلســطني عــى الحقــوق حســب مــا نــص عليــه القانــون الــدويل ،وبالتــايل إقامــة دولــة فلســطني املســتقلة الدميقراطيــة
وتجســيد الحــق مبامرســة الســيادة فيهــا حرصي ـاً.
بالرجــوع إىل وثيقــة إعــان االســتقالل الفلســطيني خــال دورة املجلــس الوطنــي الفلســطيني الـــ  19املنعقــدة يف الجزائــر
يف الـــ  15مــن ترشيــن الثــاين مــن العــام  ،1988تــم إعــان االســتقالل انطالقــا مــن قــوة الرشعيــة الدوليــة التــي تجســدها
قـرارات األمــم املتحــدة منــذ قـرار تقســيم فلســطني العــام  .1947تبــع ذلــك إقـرار قانــوين دويل بحــق الشــعب الفلســطيني
يف تقريــر املصــر واالســتقالل الســيايس ومامرســة الســيادة فــوق أرضــه ،وصــوالً إىل بلــورة شــبه إجــاع دويل عــى أن أســاس
حــدود دولــة فلســطني هــو خطــوط الرابــع مــن حزيران/يونيــو للعــام ( 1967أو خــط الهدنــة لعــام  .)1949هــذا باالســتناد
لق ـرار مجلــس األمــن ( )242القــايض بــرورة انســحاب إرسائيــل مــن األرايض املحتلــة ،مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،ومــا
تــم تعزيـزا ً لهــذا التوافــق الــدويل يف مبــادئ مؤمتــر مدريــد للســام مببادلــة األرض مقابــل الســام .إن هــذه الحــدود التــي
تفصــل بــن إرسائيــل واألرايض املحتلــة العــام  1967هــي الحــدود الوحيــدة املعــرف بهــا دوليـاً التــي ميكــن أن ترســم عــى
األرض الرؤيــة الدوليــة (قـرار مجلــس األمــن ( )1397لعــام  )2002لدولتــن (إرسائيــل وفلســطني) تعيشــان جنبـاً إىل جنــب
ضمــن حــدود آمنــة ومعــرف بهــا .كــا يجــدر التنويــه بــأن املجتمــع الــدويل ال يعــرف بالســيادة اإلرسائيليــة عــى أي جــزء
مــن األرض الفلســطينية املحتلــة ،مبــا يف ذلــك القــدس الرشقيــة .ال متلــك إرسائيــل ،القــوة القامئــة باالحتــال ،أي ســند قانوين
للســيطرة عــى األرض التــي احتلتهــا العــام .1967
بحســب اتفــاق إعــان املبــادئ العــام  1993واالتفاقيــات املرحليــة الالحقــة ،تــم االتفــاق بــن منظمــة التحرير الفلســطينية
بصفتهــا املمثــل الرشعــي للشــعب الفلســطيني ودولــة إرسائيــل عــى أن تــؤدي نتيجــة املفاوضات إىل تســوية نهائية تســتند
عــى أســاس قـراراي مجلــس األمــن (( )242يف العــام  )1967و(( )338يف العــام  ،)1973وعــى أن تــؤدي مفاوضــات الوضــع
النهــايئ لتطبيــق هذيــن القراريــن .مــا هــو واضــح وثابــت أن قـرار مجلــس األمــن ( )242طالــب إرسائيــل باالنســحاب مــن
املناطــق التــي تــم احتاللهــا العــام  .1967كــا تــم التأكيــد ،يف الــرأي الخــاص ملحكمــة العــدل الدوليــة بخصــوص جــدار
الضــم والفصــل العنــري ،عــى وجــوب التـزام إرسائيــل بخــط الهدنــة لعــام  1949الــذي تــم اإلشــارة لــه باســم «الخــط
األخــر» ،التزامـاً بقـرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس األمــن لألمــم املتحــدة ذات الصلــة.
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 2-1مواصفات ومتطلبات تجسيد سيادة دولة فلسطين

يف حــن أن أرايض دولــة فلســطني مــا زالــت تقبــع تحــت احتــال عســكري إرسائيــي ملــا يزيــد عــى خمســة عقــود ،إال
1
أن ذلــك الواقــع ال ينتقــص مــن متتــع دولــة فلســطني مبتطلبــات الدولــة منــذ العــام  2012حســب معاهــدة مونتفيديــو
( )Montevideo Conventionاملوقعــة يف األورغــواي يف  26كانــون األول/ديســمرب العــام  ،1933والتــي تنــص عــى حقــوق
الــدول وواجباتهــا حيــث حــددت االتفاقيــة أربعــة معايــر «للدولــة» حســب القانــون الــدويل:
1.سكان دامئون.
2.إقليم جغرايف محدد.
3.حكومة.
4.أهلية الدخول يف عالقات مع الدول األخرى.
تنطبــق االتفاقيــة عــى جميــع األشــخاص الخاضعــن للقانــون الــدويل ككل .تــم منــذ  1988االعـراف بدولــة فلســطني مــن
قبــل  140دولــة .أعلنــت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف ســبعينات القــرن املــايض ،أن الشــعب الفلســطيني يتمتــع
بحــق تقريــر املصــر وأن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي ممثلهــم الرشعــي الوحيــد وبالتــايل هــي املســؤولة عــن نفــاذ
هــذا الحــق .عــى هــذا األســاس تــم اعتــاد م.ت.ف .كعضــو مراقــب يف األمــم املتحــدة ،ومــن ثــم اســتبدل املســمى
الرســمي إىل «فلســطني» .اعتمــد مجلــس األمــن يف األمــم املتحــدة مشــاركة منــدوب فلســطني يف الجلســات التــي يعقدهــا،
والتــي تناقــش أمــورا ً خاصــة بهــا .مــن الجديــر بالذكــر أن مجلــس األمــن عــادة يســمح فقــط «للــدول» باملشــاركة يف
الجلســات الخاصــة بــه ،وعليــه تــم التعامــل مــع فلســطني عــى أســاس أنهــا تســتويف مواصفــات الــدول ومتطلباتهــا ،لذلــك
يتــم التعامــل معهــا كباقــي الــدول (.)Quigley, 1997
مبوجــب االتفــاق املرحــي بــن إرسائيــل ومنظمــة التحريــر تتحمــل األخــرة إدارة الشــؤون الداخليــة (املدنيــة واالقتصاديــة
والخدماتيــة واألمنيــة) ملــا يزيــد عــى  %95مــن الســكان الفلســطينيني يف قطــاع غــزة ويف مســاحة تقــارب  %40مــن
الضفــة الغربيــة .رغــم محدوديتهــا والقيــود عــى العالقــات الخارجيــة املفروضــة ،إال أن هــذا االتفــاق مبثابــة اع ـراف
رصيــح مــن دولــة االحتــال مبقومــات الحكومــة ومــا تشــمله مــن جغرافيــا وســكان ( .)Quigley, 1997مبوجــب اإلق ـرار
الــدويل بالرشعيــة التمثيليــة لدولــة فلســطني ،دخلــت األخــرة يف معاهــدات واتفاقيــات دوليــة ،مبــا يتــاىش مــع اتفاقيــة
مونتفيديــو ،مــا يجســد إق ـرار  140دولــة بأهليــة دولــة فلســطني إلب ـرام اتفاقيــات ثنائيــة مــع دول أخــرى.
جــاء الدعــم الــدويل لبنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية املؤهلــة للحكــم الســيادي ،نتيجــة االع ـراف الــدويل بــرورة
إنقــاذ حــل الدولتــن أمــام الرفــض اإلرسائيــي تجاهــه .عليــه فــإن مــن شــأن متكــن ســيادة دولــة فلســطني عــى أســاس
كل تتمتــع بالســيادة عــى األرض واملــوارد الطبيعيــة
حــدود  1967التمهيــد لقيــام دولــة فلســطني بجانــب دولــة إرسائيــلٌّ ،
وحدودهــا الدوليــة .وقــد تــم التأكيــد عــى حــق الشــعب الفلســطيني يف الســيطرة عــى مــوارده الطبيعيــة يف العديــد
مــن القـرارات األمميــة ومــن تلــك القـرارات التأكيــد عــى الســيادة الدامئــة للشــعب الفلســطيني يف األرايض الفلســطينية
2
املحتلــة مبــا فيهــا القــدس الرشقيــة ،آخرهــا يف العــام .2021
الخالصــة هنــا أن دولــة فلســطني تتمتــع بالــروط واملواصفــات كافــة ،املتفــق عليهــا دوليــا ،وبشــكل قانــوين وعمــي التــي
تؤهلهــا لبســط ســيادتها عــى األرايض الفلســطينية املحتلــة بعــد العــام  ،1967يف لحظــة إنهــاء احتاللهــا.
 3-1المجتمع الدولي ودعم بناء مؤسسات الدولة

يف إطــار حــل الدولتــن فــإن دولــة فلســطني ســتكون الدولــة الدميقراطيــة التــي تعيــش يف أمــن وســام كغريهــا مــن الــدول يف
اإلقليــم وســتامرس ســيادتها عــى األرض واملــوارد الطبيعيــة مبــا فيهــا امليــاه والغــاز والبــرول والحقــوق البحريــة والجويــة وغريهــا.
إن اعـراف املجتمــع الــدويل بدولــة فلســطني عــى حــدود م َع ّرفــة أمــر يف غايــة األهميــة للتمهيــد لتجســيد ســيادة الدولــة.
1 https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-states.xml
2 https//:www.un.org/press/en/2021/gaef3560.doc.htm
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تســعى فلســطني إىل التأكيــد عــى دعــم املجتمــع الدويل ملشــاريع واســتثامرات يف فلســطني تجســد الحقــوق الســيادية الوطنية
يف إطــار حــل الدولتــن؛ بخاصــة تلــك املشــاريع يف مناطــق حيويــة وأساســية يف قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة ،مبــا فيهــا القــدس
الرشقيــة وكذلــك يف املناطــق التــي تــم تصنيفهــا مناطــق (ج) التــي تحتــوي عــى املــوارد الطبيعيــة الالزمــة لتنميــة االقتصــاد
الفلســطيني ملــا ينطــوي عليــه مــن تجســيد عنــارص وركائــز ســيادة دولــة فلســطني عــى األرض 3.تكمــن أهميــة االســتثامرات يف
البنيــة التحتيــة للدولــة الفلســطينية كونهــا مــن أساســيات ســيادة الدولــة وتعتــر العمــود الفقــري لهــا .فتأمــن إنشــاء شــبكة
بنيــة تحتيــة قويــة لدولــة فلســطني ميهــد الطريــق ملســتقبل يتمتــع باألمــن والســام واالســتقرار .كذلــك يخــدم األهــداف
5
التنمويــة املســتدامة 4،فــا ميكــن أن يكــون هنــاك منــو مســتدام دون إحــال الســام والعكــس كذلــك.
بالتزامــن مــع إنشــاء بنــى تحتيــة قويــة ،تحتــاج فلســطني إىل مواصلــة بنــاء القــدرات يف مؤسســات الدولــة حتــى يتســنى
لهــا القيــام بالتزاماتهــا تجــاه االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت لهــا دولــة فلســطني ،مبــا فيهــا أكــر مــن 100
معاهــدة واتفاقيــة وبروتوكــول دويل والتــي ستســمح لفلســطني القيــام مبهامهــا كدولــة حســب املعايــر الدوليــة.
ســيكون الدعــم العــريب واملجتمــع الــدويل لتجســيد ســيادة الدولــة مــن األمــور التــي ســتعمل عــى تعزيــز الفــرص املتقلصة
إلنجــاز حــل الدولتــن ،بفضــل املســاهمة يف تثبيــت ســيادة دولــة فلســطني عــى األرض .يف حــاالت أخــرى تــم االع ـراف
بســيادة ناميبيــا يف العــام  1967قبــل نحــو  20عــام عــى اســتقاللها مــن االحتــال الجنــوب إفريقــي يف Quigley,( 1988
 ،)2010بينــا حصلــت دولــة جنــوب الســودان عــى اســتقاللها يف العــام  2011وتــم قبولهــا كدولــة يف األمــم املتحــدة
بشــكل تلقــايئ يف غضــون أيــام معــدودة مــن إعــان االســتقالل .هكــذا ،تكمــن الرشعيــة الدوليــة ملامرســة ســيادة دولــة
فلســطني يف محطــات ( 1947قـرار حــل الدولتــن األصــي والتأكيــد عليــه العــام  )2002و( 1988إعــان اســتقالل الدولــة)
وصــوالً إىل ( 2012منــح صفــة عضــو مراقــب يف األمــم املتحــدة لدولــة فلســطني).
 4-1واقع االحتالل ومعوقاته

اســتنادا ً ملاكــس فيــر ( ،)Max Weberأول عــامل يف االقتصــاد والسياســة ومؤسســات الدولــة ،وباالعتــاد عــى توصيفــه
لقــدرة الدولــة عــى مامرســة القــوة القرسيــة عــى شــعبها ،ميكننــا أن نفــرض أن الســيادة املكانيــة هــي مبــدأ أســايس
لرشعيــة أي دولــة وســامتها .باملثــل ،فــإن منــوذج «دولــة ويســتفاليا» يقــوم أساس ـاً عــى مفهــوم الســيادة عــى الحــدود
الجغرافيــة التــي تفصــل الداخــل عــن الخــارج .يف الســياق الفلســطيني ،تعتــر الحــدود املحــددة لبســط ســيادة الدولــة
عنــر حيــوي لالســتقرار (حســن عــي ظاهــر .)1999 ،مــع ذلــك ،بينــا ال يـزال الفلســطينيون يقارعــون االحتــال ،ظلــت
جهــود بنــاء الدولــة مقيــدة بآفــاق سياســية مســتقبلية غــر يقينــة .يف الوقــت نفســه ،ال بــد مــن التأكيــد عــى أن الطمــوح
مــن اس ـراتيجية بنــاء الدولــة الفلســطينية يتعــارض مــع مــا تفرضــه إرسائيــل وأفعالهــا عــى األرض ،بــل يتجــاوز ســقف
«الحكــم الــذايت» غــر الســيادي الــذي هــو أقــى مــا قبلــت بهــا أيــة حكومــة إرسائيليــة ،منــذ بيغــن وصــوالً لبينيــت.
يف حــن يُفــرض أن تتطلــع جهــود بنــاء الدولــة يف فلســطني إىل دولــة ذات ســيادة ،فــإن إرسائيــل تعمــل باســتمرار
عــى ترســيخ قبضتهــا عــى األرض ،وبالتــايل تنكــر أي احتــال للســيادة ،بينــا الــدول التــي تعــرف بحــق تقريــر املصــر
الفلســطيني يف دولــة مســتقلة ال ترتجــم مواقفهــا السياســية إىل أفعــال مــن شــأنها تعزيــز مقومــات الســيادة الفلســطينية
املاديــة واالقتصاديــة والقانونيــة.
ال شــك أن سياســة إرسائيــل منــذ احتاللهــا العــام  1967ملــا تبقــى مــن فلســطني ،بعــد اقتطــاع  %78مــن مســاحتها كأســاس
مــكاين لبســط ســيادة دولــة إرسائيــل (دون التخــي عــن زعمهــا بأجـزاء إضافيــة مــن الـــ  %22املحتلــة) ،خلفــت آثــارا ً تراكميــة
3

عىل سبيل املثال ،الغاز البحري يف غزة وحوض النفط يف قرية رنتيس واالستثامر يف املطارات واملوانئ ،وتحديث شبكات النقل واملعابر الحدودية ،وعىل وجه الخصوص االستثامر
يف الرابط اإلقليمي بني الضفة الغربية وقطاع غزة مع جميع شبكات البنية التحتية.
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إن أهــداف التنميــة املســتدامة ،التــي عددهــا  ،17هــي كــا يــي )1 :القضــاء عــى الفقــر )2 ،القضــاء التــام عــى الجــوع )3 ،الصحــة الجيــدة والرفــاه )4 ،التعليــم الجيــد)5 ،
املســاواة بــن الجنســن )6 ،امليــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة )7 ،طاقــة نظيفــة وبأســعار معقولــة )8 ،العمــل الالئــق ومنــو االقتصــاد )9 ،الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل األساســية،
 )10الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة )11 ،مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة )12 ،االســتهالك واإلنتــاج املســؤوالن )13 ،العمــل املناخــي )14 ،الحيــاة تحــت املــاء )15 ،الحيــاة
يف الــر )16 ،الســام والعــدل واملؤسســات القويــة )17 ،عقــد ال ـراكات لتحقيــق األهــداف
https//:sdgs.un.org2030/agenda
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عــى جوانــب الحيــاة الفلســطينية .فمنــذ بدايــة االحتــال عملــت دولــة االحتــال عــى تنفيــذ خطــط اســتعامرية للســيطرة
عــى فلســطني كان أبرزهــا خطــة آلــون ( )1967التــي وضعــت نصــب عينيهــا الســيطرة عــى القــدس ومــا حولهــا والســيطرة
كذلــك عــى غــور األردن مبــا فيــه نهــر األردن والبحــر امليــت .تبعهــا خطــط أخــرى كخطــة جــوش إميونيــم ( )1974وخطــة
دروبلــس ( )1977وخطــة شــارون ( ... ،)1980وغريهــا ،وهدفــت مجتمعــة إىل الســيطرة عــى األرض الفلســطينية ،والعمــل
عــى خلــق واقــع جغـرايف ســيايس اقتصــادي يحــول دون قيــام دولــة فلســطني .عليــه ،تــم تقســيم الضفــة وغــزة إىل مناطــق
جغرافيــة ،وتحــت أنظمــة إداريــة وعســكرية مختلفــة .تــم التعامــل مــع القــدس الرشقيــة عــى أنهــا جــزء مــن كيــان االحتــال
وهــو أمــر منـ ٍ
ـاف للقانــون الــدويل ووضعــت إرسائيــل مــا تبقــى مــن الضفــة وغــزة تحــت اإلدارة العســكرية.
كــا تــم التمييــز بــن الفلســطينيني ،فقــد صنــف الذيــن تــم إحصاؤهــم يف العــام  1967يف مدينــة القــدس عــى أنهــم
حاملــو الهويــات الزرقــاء والذيــن اعتربتهــم إرسائيــل ســكان «مقيمــن» محميــن حســب القانــون اإلرسائيــي الخــاص
بالســكان وليــس املواطنــن .أمــا باقــي الفلســطينيني يف الضفــة وغــزة فتــم التعامــل معهــم مــن خــال النظــام اإلداري
العســكري .عنــد نشــوء الســلطة الوطنيــة العــام  1993أعطــي الســكان يف الضفــة (مــا عــدا القــدس) وغــزة صفــة مواطــن
فلســطيني ،كــا أبقــت إرسائيــل عــى ســجل الســكان الفلســطيني ومل تحــل مــا يســمى بـــ «اإلدارة املدنيــة» كــا هــو
منصــوص عليــة يف اتفــاق أوســلو .بهــذا هنــاك تحكــم واضــح يف الحيــاة الفلســطينية حيــث تــرى إرسائيــل أن لهــا الهيمنــة
الكاملــة ليــس فقــط عــى ســيادة األرض الفلســطينية وإمنــا اإلنســان الفلســطيني كذلــك.
ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الواقــع الجغ ـرايف بعــد العــام  1967والــذي أدى إىل فصــل الضفــة الغربيــة عــن قطــاع غــزة
خلــق واقع ـاً جديــدا بعــد العــام 1993؛ أي بعــد اتفاقيــة أوســلو ،حيــث عملــت إرسائيــل عــى فــرض واقــع التقســيامت
الجغرافيــة ،ليــس فقــط بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،بــل فرضــت واقــع فصــل جغ ـرايف بــن املــدن الفلســطينية يف
الضفــة الغربيــة .تضمــن ذلــك فــرض إرسائيــل نظــام الحواجــز العســكرية التــي تــم إنشــاؤها عــى مداخــل املــدن والقــرى
الفلســطينية ،وتبعهــا فــرض نظــام الترصيــح بــن الضفــة والقــدس وغــزة .ثــم تــم عــزل القــدس بالكامــل عــن فلســطينيي
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وعــزز ذلــك ويف بدايــة العــام  2002بنــاء إرسائيــل لجــدار الضــم والتوســع الــذي عزلــت بــه
القــدس بالكامــل عــن باقــي الضفــة الغربيــة ،وعزلــت مــن خاللــه أيضـاً مــا يزيــد عــى  %9مــن أرايض الضفــة الغربيــة.
مــع التأكيــد أنــه منــذ  1967صــدرت مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،ومجلــس األمــن ،ومحكمــة العــدل
الدوليــة قـرارات تؤكــد عــى عــدم رشعيــة االســتيطان ،وعــدم رشعيــة الجــدار ،كان آخرهــا قـرار ( )2334مــن مجلــس األمــن
العــام  .2016يف نهايــة صيــف  2005بــدأت إرسائيــل بتطبيــق خطــة «فــك االرتبــاط» األحاديــة الجانــب ،التــي هدفــت إىل
إعفائهــا مــن املســؤولية تجــاه غــزة .لكــن إرسائيــل أبقــت عــى حصارهــا الخانــق والعســكري للقطــاع جــوا ً وبح ـرا ً وب ـرا ً
باســتثناء معــر رفــح.
عملــت إرسائيــل القــوة القامئــة باالحتــال عــى تكريــس التبعيــة االقتصاديــة لدولــة االحتــال .حيــث جعلــت االقتصــاد
الفلســطيني بجميــع قطاعاتــه رهينــة للسياســات اإلرسائيليــة الراميــة أصــا إىل تعزيــز الوضــع القائــم الــذي مينــع إمكانيــة
إقامــة دولــه فلســطينية مســتقلة ،واقتصــاد وطنــي مســتدام وســيادي .رغــم أن سياســات ومامرســات واســتغالل إرسائيــل
للمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية لصالــح مرشوعهــا االســتعامري يعتــر منــايف للقانــون الــدويل واإلنســاين ،إال أن إرسائيــل
ترمــي بالقانــون عــرض الحائــط .كــا أن املجتمــع الــدويل غــر قــادر عــى لجــم إرسائيــل وجعلهــا متامهيــة مــع سياســاته.
يؤكــد صنــاع القـرار يف دولــة االحتــال مـرارا ً عــى أهميــة عــدم قبــول مبــدأ إقامــة دولــة فلســطينية ذات ســيادة بجانــب
إرسائيــل .حيــث يتضــح ذلــك جليــا ليــس يف الترصيحــات فحســب ،وإمنــا يف الترشيعــات والسياســات أيض ـاً .عــى ســبيل
املثــال فقــد أعلنــت حكومــة نتنياهــو يف العــام  2020نيتهــا ضــم مــا يصــل إىل  %30مــن أرايض الضفــة الغربيــة ،مبــا
يف ذلــك املســتوطنات التــي تعــرف إرسائيليــا أنهــا «غــر قانونيــة» .كــا شــملت خطــط الضــم ،مناطــق غــور األردن
االس ـراتيجية وشــال البحــر امليــت ،وكذلــك مناطــق فلســطينية ريفيــة شــايل القــدس .تــم تصميــم مشــاريع ق ـرارات
مــن قبــل حكومــة االحتــال لضــم مــا يســمى القــدس الكــرى ومناطــق املســتوطنات (لكــن مل يتــم تنفيذهــا يف نهايــة
املطــاف وأعلــن نتنياهــو عــن «تأجيلهــا») 6.هــا نحــن نــرى السياســات اإلرسائيليــة االســتيطانية والتوســعية نفســها تطــرح
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يف عهــد حكومــة التوافــق اإلرسائيليــة والتــي جــاءت بعــد أربــع جــوالت انتخابيــة إلقصــاء نتنياهــو عــن ســدة الحكــم .كــا
تحــدث هــذه الحكومــة مفاهيــم للســام االقتصــادي تقــادم عليهــا الزمــن وأصبحــت باطلــة ( ،)caducيــروج لهــا العنــارص
الصهيونيــة يف إدارة ترامــب الســابقة مبصطلــح «تقليــص الـراع» ،الــذي يســتهدف «تقليــل االحتــكاك بــن الفلســطينيني
7
واإلرسائيليــن ،مــن دون أي حلــول سياســية ســيادية».
ال شــك أن االحتــال العســكري اإلرسائيــي املســتمر منــذ خمســة عقــود خلّــف آثــارا ً بعيــدة املــدى عــى جميــع مناحــي
الحيــاة الفلســطينية ،اســتخدم خاللهــا مجموعــة مــن الوســائل واألســاليب لتعزيــز ســيطرته عــى أرض فلســطني .قــد
أدى ذلــك إىل حرمــان الفلســطينيني مــن حقوقهــم ،وأصبــح اقتصــاد تابــع لدولــة االحتــال .هــذه التبعيــة أدت إىل خنــق
االقتصــاد الفلســطيني ومنعــت منــوه املســتدام بســبب عــدم اســتغالل مــوارده ،بينــا تواصــل الســلطات اإلرسائيليــة
اســتغاللها غــر الرشعــي للمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية ،قــدرت عائــدات الفــرص االقتصاديــة الفلســطينية الضائعــة ســنوياً
يف قطــاع معــادن البحــر امليــت لوحدهــا بـــ  918مليــون دوالر ســنويا (.)World Bank, 2013
بالتــايل ،فــإن أي اتفــاق للوضــع الدائــم ،يجــب أن ينهــي التبعيــة االقتصاديــة القرسيــة إلرسائيــل لتمكــن تحقيــق اقتصــاد
فلســطيني قــوي واســرداد حقــوق الفلســطينيني وحرياتهــم وقدرتهــم عــى تنظيــم شــؤونهم الداخليــة والخارجيــة عــى
النحــو املكفــول ،كــا هــو الحــال يف جميــع الــدول املســتقلة ذات الســيادة ،مبوجــب القانــون الــدويل ،والــذي ينبغــي عــى
املجتمــع الــدويل أن ميــارس دوره يف فرضــه وضــان االلتـزام بــه.
 5-1مبادئ حل الدولتين :نحو تجسيد السيادة

يؤكــد املوقــف الفلســطيني عــى أهميــة الســيادة واالســتقالل يف جميــع أركان الدولــة .عــى ســبيل املثــال ال الحــر ،األمن،
حيــث إن لدولــة فلســطني الحــق يف توفــر األمــن الداخــي والخارجــي ملواطنيهــا ،بصفتهــا دولــة ذات ســيادة وكجــزء مــن
حقهــا األســايس يف تقريــر املصــر ،ولهــا الحــق وحدهــا يف اختيــار شــكل دولتهــا ،ومعايــر حياتهــا السياســية واالجتامعيــة
والثقافيــة .هــذا مــا أكــد عليــه بنــود إعــان مبــادئ القانــون الــدويل ،املتعلقــة بالعالقــات الوديــة والتعــاون بــن الــدول،
حيــث تحــدد الدولــة ذات الســيادة تفاعالتهــا مــع الــدول األخــرى ولهــا حــق ســيادي يف تحديــد االتفاقيــات أو املنظــات
الدوليــة أو الهيئــة القضائيــة الدوليــة التــي ترغــب بهــا الدولــة ،وأي يشء أقــل مــن ذلــك يعتــر مبثابــة تدخــل خارجــي يف
الشــؤون الداخليــة لدولــة ذات ســيادة .كــا أن الســيادة عــى الحــدود تؤمــن االســتقالل لدولــة فلســطني وتؤمــن عالقــات
الجــوار مــع الــدول املحيطــة .يُجمــع املجتمــع الــدويل اســتنادا ً للقانــون الــدويل أن أســاس حــدود دولــة فلســطني هــو
الرابــع مــن حزيران/يونيــو  ،1967ومــا زال يلتــزم بذلــك املوقــف الفلســطيني.
تشري مبادئ حل الدولتني املجمع عليها ،إىل أن سيادة الدولتني رشط رضوري ،وتتضمن السيادة تحقيق املبادئ التالية:
•اإلطــار الــدويل :توفــر ق ـرارات األمــم املتحــدة ذات الصلــة الرؤيــة الشــاملة لحــل ال ـراع العــريب اإلرسائيــي ،خاصــة
اســتنادا ً إىل قـرارات مجلــس األمــن الــدويل ( )242و( )338و( )1397و( )1515و( ،)1850باإلضافــة إىل مرجعيــة مدريــد
التــي نصــت عــى مبــدأ األرض مقابــل الســام باإلضافــة إىل االتفاقيــات بــن الطرفــن.
•يؤكــد املوقــف الفلســطيني عــى مبــادئ أساســية متعلقــة بــاألرض والحــدود عــى أن تبســط ســيادة دولــة فلســطني
جميــع األرايض التــي احتلــت يف الرابــع مــن حزيران/يونيــو .1967
•كــا شــمل مبــادئ متعلقــة بالالجئــن ووجــوب اســتناد الحــل العــادل إىل حــق العــودة والتعويضــات ومبوجــب القانون
الــدويل ،وخاصــة القـرار ( )194الصــادر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحدة.
•يؤكد املوقف الفلسطيني عىل أن تكون القدس الرشقية والتي احتلت العام  1967تحت السيادة الفلسطينية.
• أمــا األمــن فهــو مســؤولية الدولــة الفلســطينية املســتقلة ذات الســيادة ،ولهــا الحــق يف مامرســة كافــة حقوقهــا
والقــدرة عــى الحكــم ومامرســة ســلطاتها بصــورة فعالــة وناجعــة.
•كذلــك يجــب أن تحصــل دولــة فلســطني عــى حقهــا الطبيعــي يف الســيطرة الكاملــة عــى املــوارد الطبيعيــة ومــن
ضمنهــا مصــادر امليــاه.
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تنطلــق العالقــات بــن الدولتــن مــن مبــدأ إنهــاء االحتــال وبســط ســيادة دولــة فلســطني ،مــع تنميــة األوضــاع املشــركة
التــي تــؤدي إىل عالقــات حســن الجــوار بــن الدولتــن والتعــاون املتبــادل.
باالسرتشــاد بهــذه الثوابــت ،تواصــل دولــة فلســطني ســعيها لتحقيــق االســتقالل الفعــي ومامرســة الســيادة عــى جميــع
أراضيهــا ،وحدودهــا ،ومجالهــا الجــوي ،ومواردهــا البحريــة والطبيعيــة ،لتكــون دولــة متواصلــة جغرافيــا يف حــدود العــام
 1976تضمــن فيهــا الحركــة الحــرة لألشــخاص والبضائــع ،ومتتلــك شــبكات البنيــة التحتيــة األساســية .كــا تســعى دولــة
فلســطني ألن تكــون دولــة قابلــة للحيــاة تتمتــع بإمكانيــة الوصــول والســيطرة الكاملــة عــى مواردهــا املائيــة ،وحصتهــا
املرشوعــة مــن املــوارد املشــركة – مبــا يف ذلــك نهــر األردن والبحــر األبيــض املتوســط – وغازهــا الطبيعــي ،ونفطهــا،
ومعادنهــا يف البحــر امليــت ومواردهــا الربيــة .يُعتــر ضــان قابليــة حيــاة هــذه الدولــة مبثابــة حجــر الزاويــة لالســتدامة
والتكامــل واالســتقالل.
يف خطــوات تراكميــة ،مؤسســية وقانونيــة دبلوماســية واســتثامرية اقتصاديــة ،يتــم تدريج ـاً تعزيــز مقومــات الســيادة
الفلســطينية (حتــى يف مرحلــة مــا قبــل تحقيــق إنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة) ،وال ميكــن بنــاء دولــة مســتقلة ذات
ســيادة إال مــن خــال تخطيــط وتنفيــذ املشــاريع التــي ســتطلق وتســند ســيادة الدولــة.
لــي تكــون فلســطني دولــة فاعلــة ومتكاملــة ،يجــب تقييــم احتياجــات الدولــة ومتطلباتهــا عــى أكــر مــن مســتوى .عــى
الصعيــد املحــي ،ســيؤخذ يف االعتبــار تقديــر عــدد الســكان الفلســطينيني واحتياجاتهــم ومطالبهــم .عــى ســبيل املثــال،
تشــر التقديـرات إىل أن عــدد الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف دولــة فلســطني ســيصل إىل  6.5مليــون يف العــام  2030و10
ماليــن يف العــام  .2050ميكــن أن تصــل الرتكيبــة الســكانية املتوقعــة للشــتات الفلســطيني إىل أكــر مــن  12مليونـاً .يتطلــب
مثــل هــذا النمــو الســكاين املتوقــع للســكان الفلســطينيني صياغــة فوريــة لالسـراتيجيات وتحديــد الحلــول ضمــن الخطــط
الوطنيــة الفلســطينية؛ ســواء خطــط مكانيــة أو خطــط تنمويــة.
عــى مســتوى آخــر ،يجــب تقييــم املــوارد املتاحــة ،البرشيــة والطبيعيــة عــى حــد ســواء لتحديــد املعــروض مــن الســلع
والخدمــات وقدرتهــا عــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الســكان الحاليــة واملســتقبلية لضــان التنميــة املســتدامة .لهــذا
تعتــر االســتثامرات الوطنيــة والدعــم الــدويل واإلقليمــي جوهريــة إلنجــاح جهــود بنــاء ركائــز الدولــة الســيادية .باإلضافــة
إىل ذلــك ،وعــى مســتوى الدولــة ،يجــب أن تضمــن املشــاريع األساســية ســهولة التواصــل الجغـرايف .تشــمل هــذه املشــاريع
املطــارات واملوانــئ البحريــة واملعابــر الحدوديــة والطاقــة وشــبكات البنيــة التحتيــة وشــبكات االتصــاالت .يجــب أن تكــون
دولــة فلســطني مســتعدة لتلبيــة احتياجــات هــذه التنميــة والحفــاظ عــى اســتدامتها .تشــمل املشــاريع والربامــج التــي
ســتدعم مثــل هــذه الخطــط شــبكات امليــاه الوطنيــة ،والبنيــة التحتيــة وشــبكات النقــل ،واملشــاريع التــي ستســمح بالنمــو
االقتصــادي مثــل املراكــز الصناعيــة والزراعيــة ،وتوظيــف املــوارد الطبيعيــة مــن الغــاز والنفــط واملعــادن.
كذلــك مــن األمثلــة ذات األولويــة تنفيــذ خطــط تطويــر حــري مــن شــأنها اســتيعاب الســكان لدولــة فلســطني
واحتياجاتهــم مــن البنيــة التحتيــة والخدمــات وخلــق فــرص العمــل واالســتثامرات االقتصاديــة للفــرة  .2050-2030تشــمل
خطــط التنميــة الحرضيــة اســتيعاب النمــو الســكاين واألنشــطة االقتصاديــة ضمــن النســيج العمـراين القائــم .تتمتــع املراكــز
الحرضيــة اليــوم بتسلســل هرمــي يعتمــد عــى توافــر الخدمــات حيــث ميكــن أن يكــون النمــو الحــري متناســباً .لكــن
نظـرا ً لوجــود حــد إلمكانيــات التوســع يف املراكــز الحاليــة ،فــإن خطــط التنميــة الحرضيــة يجــب أن تســتوعب أيضـاً إنشــاء
مراكــز حرضيــة واقتصاديــة جديــدة ذات أنشــطة اقتصاديــة مســتدامة.
يف الختــام يعتــر تحديــد أولويــات االحتياجــات عــى أســاس الســياق الجغــرايف واملوضوعــي لالســتثامر أمــرا ً رضوريــا
لتحقيــق التأثــر يف التنميــة والنمــو ،ولتخــدم هــذه الجهــود االســتثامرية والسياســاتية رؤيــة دولــة فلســطني يف بســط
الســيادة تراكمي ـاً.
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 -2النظام التجاري الفلسطيني :الخيارات السياساتية التجارية الحالية
والمستقبلية
مسيف جميل

ليــس هنــاك شــك يف أن نظــام التجــارة الفلســطيني الحــايل قــد حقــق نتائــج دون املســتوى املطلــوب يف دعــم التنميــة
الفلســطينية والنمــو االقتصــادي ،وامليـزان التجــاري ،وذلــك بســبب الســيطرة اإلرسائيليــة والقيــود املفروضــة عــى التجــارة
الفلســطينية .قــد أجمعــت كافــة املــدارس االقتصاديــة والخـراء عــى فشــل اتفــاق باريــس االقتصــادي ،بغــض النظــر عــن
االختــاف يف األســباب بــن مدرســة وأخــرى .عليــه فــإن الغــاف الجمــريك حتــى اليــوم مل يخــدم االقتصــاد الفلســطيني ومل
يســهم يف تنميــة التجــارة الفلســطينية فحســب ،بــل يحــرم الســلطة الفلســطينية أيضـاً اســتخدام أدوات االقتصــاد الــكيل
مثــل السياســات النقديــة أو سياســة ســعر الــرف أو السياســات التجاريــة.
يف حــن تتفــق معظــم الدراســات عــى رضورة إصــاح النظــام التجــاري الحــايل الــذي ترســخ مــن خــال بروتوكــول باريــس للعالقات
االقتصاديــة ،والــذي يتــم عــر تغيــر أو تعديــل اتفــاق باريــس االقتصــادي مرحليــا لحــن البــدء يف مفاوضــات الوضــع الدائــم.
ميكــن اعتبــار هــذه الورقــة مدخ ـاً أساســياً للمســاهمة بتحديــد االتجــاه الفلســطيني للخيــارات التجاريــة التــي ميكــن
تبنيهــا ،وخاصــة أنــه حتــى اليــوم ال يوجــد إجــاع حــول الخيــار التجــاري األفضــل الــذي ميكــن تبنيــه يف مفاوضــات الوضــع
الدائــم .حيــث تســاهم هــذه الورقــة يف فهــم وتحديــد العالقــات التجاريــة الفلســطينية ضمــن اتجاهــن ،هــا:
األول ،تحديــد االتجــاه الحــايل لغايــة االنتهــاء مــن مرحلــة بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،ويف هــذا الشــأن هنــاك عــدة
خيــارات لهــا عالقــة بدرجــة التمســك أو التخــي عــن النظــام التجــاري الحــايل ،فهــل املطلــوب التوجــه نحــو تعزيــز
وتكامــل أكــر مــع االقتصــاد اإلرسائيــي؟ أو تكامــل أقــل؟ وأي منهــا يخــدم الســيادة االقتصاديــة الفلســطينية؟ مبعنــى
هــل ميكــن زيــادة التكامــل مــع إرسائيــل ضمــن رشوط تضمــن الســيادة االقتصاديــة واالســتقالل الســيايس؟ أم التوجــه نحــو
االنفــكاك التدريجــي عــن االقتصــاد اإلرسائيــي ،ضمــن الســعي نحــو االنفتــاح التجــاري إقليمي ـاً وعاملي ـاً ،أو اتبــاع نظــام
الحاميــة التجاريــة وانتهــاج سياســات تجاريــة انتقائيــة لتشــجيع الصــادرات وإحــال الــواردات؟ ولكــن هــل ميكــن تحقيــق
املصالــح االقتصاديــة الفلســطينية ضمــن هــذا االنفــكاك وهــذا التوجــه؟
الثــاين ،وهــو التحــدي األكــر الــذي يتنــاول طبيعــة العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة مــع إرسائيــل ضمــن رشوط دولــة
لدولــة .يف هــذا الشــأن أيضــاً هنــاك خيــارات عديــدة ،منهــا هــل نتوجــه التحــاد جمــريك ضمــن رشوط جديــدة؟ أم
منطقــة تجــارة حــرة مــع إرسائيــل؟ أم التوجــه نحــو سياســة تجاريــة غــر متييزيــة؟ طبعــا هــذه التوجهــات مرتبطــة بشــكل
وتفاصيــل الحــل الســيايس الــذي يبــن الحــدود ،ويبــن أيضــا طبيعــة النظــام االقتصــادي والرضيبــي والنقــدي الفلســطيني.
 1-2األهداف

بشــكل عــام ،أكــدت غالبيــة الدراســات واألبحــاث عــى عــدم قــدرة أو فشــل السياســة التجاريــة الحاليــة (االتحــاد الجمريك)
عــى دعــم املســرة التنمويــة االقتصاديــة الفلســطينية وأيضــاً عــدم تحقيــق ســيادة اقتصاديــة فلســطينية يف املرحلــة
الســابقة .مــن هنــا يــأيت التحــدي الكبــر يف تحديــد أســس االتجــاه املمكــن تبنيــه مــن خــال تحضــر املوقــف التفــاويض
الحــايل واملســتقبيل ،بــرط أن يكــون هــذا املوقــف ال يتعــارض مــع الرؤيــة الحاليــة واملســتقبلية ،مبعنــى أن يكــون املوقــف
الحــايل لالسـراتيجية التجاريــة يؤســس للرؤيــة االسـراتيجية املســتقبلية ويســاعد عــى تحقيقهــا .حتــى يتــم تســهيل هــذه
املهمــة ال بــد مــن إعــادة مراجعــة للوضــع التاريخــي للعالقــة واســتخالص العــر وإبـراز مكامــن الخلــل ونقــاط الضعــف
الســلبية لتجنبهــا يف أيــة ترتيبــات تجاريــة انتقاليــة أو دامئــة .أيضــا ،وضــع خارطــة سياســاتية للمســارين املذكوريــن أعــاه
واإلجابــة عــى كل خيــار مــن الخيــارات املتاحــة وذلــك بهــدف بنــاء موقــف اس ـراتيجي موثــق ومتفــق عليــه مــن قبــل
الجميــع يخــدم صانعــي القـرار ويســهل املهــات التفاوضيــة الحاليــة واملســتقبلية.
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تهــدف هــذه الورقــة إىل تحديــد االتجــاه الــذي ميكــن تبينــه مــن قبــل صانعــي الق ـرار الســيايس واالقتصــادي ،وحتــى
يتــم ذلــك ال بــد مــن اســتعراض العديــد مــن املحــاور األساســية التــي يســاعد فهمهــا وتحليلهــا يف تحديــد االتجاهــات
والسياســات التــي ميكــن تبنيهــا .لذلــك ســركز هــذه الورقــة عــى األهــداف التاليــة:
• تحليــل وتقييــم عــام حــول اتفــاق باريــس االقتصــادي مــع الرتكيــز عــى الخروقــات اإلرسائيليــة ،والبنــود الواجــب
تعديلهــا يف حالــة التوجــه لرتتيبــات تجاريــة يف الفــرة الحاليــة االنتقاليــة.
• استعراض ومراجعة مخترصة لألدبيات السابقة حول خيارات السياسة التجارية والربامج واملشاريع الدولية.
• تحديد التوجهات السياساتية االقتصادية والتجارية السيادية أثناء وبعد املرحلة االنتقالية.
يف ســياق هــذه املحــاور ســيتم التطــرق إىل العديــد مــن التفاصيــل املتعلقــة بالتغـرات يف التجــارة الفلســطينية ،وخروقــات
اتفــاق باريــس وأداء االقتصــاد الفلســطيني ،وخيــارات السياســة التجاريــة ،والتوجهــات السياســاتية األخــرة للحكومــة
الفلســطينية ،ومــا ميكــن تبنيــه خــال املرحلــة الحاليــة والوضــع الدائــم أي مــا بعــد باريــس االقتصــادي ،وموضوعــات
أخــرى ذات صلــة بالتجــارة الخارجيــة والعالقــات االقتصاديــة الفلســطينية اإلرسائيليــة.
 2-2حول باريس االقتصادي والعالقات التجارية
 1-2-2مدخل وتقييم عام لبروتوكول باريس

ارتهــن إطــار السياســات التجاريــة والرضيبيــة بربوتوكــول باريــس االقتصــادي املوقــع بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية
وحكومــة إرسائيــل يف  29نيســان/أبريل  ،1994وأدخــل كملحــق  4عــى اتفاقيــة غزة–أريحــا املوقعــة يف  4أيار/مايــو العــام
 1.1994يغطــي الربوتوكــول كالً مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة خــال فــرة انتقاليــة كان مــن املفــرض أن تكــون مدتهــا
 5ســنوات فقــط .حيــث شــكل الربوتوكــول االقتصــادي اإلطــار الرئيــي إلدارة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لالقتصــاد
الوطنــي ،ليــس فيــا يخــص العالقــات التجاريــة الخارجيــة فحســب ،بــل ،أيضـاً ،فيــا يخــص العالقــات االقتصاديــة واملاليــة
والنقديــة والتجاريــة مــع إرسائيــل ،وكذلــك سياســات االســترياد والبنــوك والتأمــن وامليــاه والطاقــة  ...وغريهــا.
جديــر بالذكــر ،أن االتفــاق االقتصــادي منــح الجانــب الفلســطيني حي ـزا ً مل يكــن موجــودا ً إلدارة بعــض مــن الجوانــب
االقتصاديــة والتجاريــة والرضيبيــة ،وأرىس ســابقة كان ميكــن البنــاء عليهــا ،وأكــد حقوق ـاً كانــت مســلوبة بالكامــل وغــر
معــرف بهــا ،مثــل الحــق يف فــرض الرضائــب املبــارشة ،وإعــادة جــزء مــن العالقــة التجاريــة الفلســطينية مــع العمــق
العــريب ،وألول مــرة ،منــذ العــام  .1967تــم ذلــك بنصــوص تعطــي الحــق يف االســترياد لبعــض الســلع (اإلســمنت ،الحديــد،
البــرول) مــن الســوق العربيــة حســب السياســة التجاريــة الفلســطينية ،وتــم تحديــد ثــاث قوائــم ســلعية لتكــون ضمــن
إطــار السياســات التجاريــة الفلســطينية ،إضافــة إىل إنشــاء ســلطة نقــد فلســطينية مســتقلة ،تقــوم ببعــض مهــام البنــك
املركــزي خــال الفــرة املؤقتــة بصالحيــات محــددة ال تشــمل إصــدار عملــة.
إال أن ذلــك االتفــاق كلــه تجــاوز أجلــه الزمنــي املؤقــت ،وجــرى انتهاكــه مــرة تلــو األخــرى ،إضافــة إىل إهــال أو تجاهــل
إرسائيــل لكثــر مــن هــذه الحقــوق ،وذلــك بســبب التعــر يف تنفيــذ االتفــاق الســيايس األم (أوســلو) ،الــذي أدى إىل بقــاء
الشــق االقتصــادي يف معاناتــه وعــى حالــه إىل يومنــا هــذا (األونكتــاد2014 ،؛ 2015؛ 2016؛ 2004؛ البنــك الــدويل2016 ،؛
مــاس.)2018 ،
1

متثــل اتفاقيــة أوســلو إعــان مبــادئ للوصــول إىل اتفــاق ســام وتعــد أول اتفاقيــة رســمية مبــارشة بــن إرسائيــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ،وقعهــا الطرفــان يف مدينــة واشــنطن
األمريكيــة يف  13أيلول/ســبتمرب  ،1993وســمي االتفــاق بأوســلو نســبة إىل مدينــة أوســلو الرنويجيــة التــي بــدأت فيهــا املحادثــات الرسيــة عــام  1991والتــي أفــرزت مؤمتــر مدريــد
للســام .تنــص االتفاقيــة عــى إقامــة ســلطة حكومــة ذاتيــة انتقاليــة وإنشــاء مجلــس ترشيعــي فلســطيني منتخــب يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ونصــت أيضـاً عــى أن يكــون
هنــاك مفاوضــات تغطــي قضايــا القــدس والالجئــن واملســتوطنات والرتتيبــات األمنيــة والحــدود ،والعالقــات والتعــاون مــع جـران آخريــن .مــع توقيع «اتفاقيــة غزة-أريحــا أوال» يف
أيار/مايــو  ،1994ومبوجــب هــذا االتفــاق املرحــي تــم نقــل الصالحيــات املدنيــة ومســؤوليات التنظيــم إىل الجانــب الفلســطيني ضمــن املناطــق املصنفــة «أ» .يف عــام  1995تــم
توقيــع االتفاقيــة املرحليــة املتعلقــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،والتــي ظهــر مــن خاللهــا مفهومــان جديــدان لتقســيم الصالحيات ،وهــا« :ب» و «ج» حيــث تكــون املنطقــة
«ب»تحــت الســيادة الفلســطينية مــن الناحيــة اإلداريــة والتنظيميــة دون الناحيــة األمنيــة ،واملنطقــة «ج» تخضــع إداريــا وتنظيــا وأمنيــا للســيطرة اإلرسائيليــة .بلغــت مســاحة
املنطقــة «أ» (ســيادة فلســطينية كاملــة)  ،%2.8بينــا مســاحة املنطقــة «ب» بلغــت  %23.7مــن إجــايل مســاحة الضفــة الغربيــة ،وتوســعت فيــا بعــد إىل أن بلغــت يف شــهر آذار/
مــارس  2001مــا يقــارب  %40مــن مســاحة الضفــة الغربيــة إضافــة إىل مناطــق «أ» (.)pdf.ParisPro/Document/file/userfiles/org.plo-nad.www//:http
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تشــر الدراســات (الشــعيبي 2012؛ النقيــب2003 ،1996 ،؛ األونكتــاد2000-2017 -؛ IMF, 2013؛ Khalidi and Rad,
2009؛ World Bank, 2012؛ مــاس )2019 ،التــي تناولــت بروتوكــول باريــس االقتصــادي عــى أن االتحــاد الجمــريك املتبــع
هــو أحــادي الجانــب ،ويطبــق وفقـاً ملصالــح الطــرف اإلرسائيــي املتحكــم باملعابــر والحــدود والسياســات التجاريــة ،األمــر
الــذي أدى إىل تحجيـ ٍـم حــا ٍّد لالقتصــاد الفلســطيني خــال الســنوات مــا بعــد العــام  2000وحتــى يومنــا هــذا ،وهــذا
الرتاجــع متثّــل يف تــآكل القاعــدة اإلنتاجيــة الفلســطينية ،وتشــوهات اقتصاديــة متداخلــة ومتعــددة ،وتزايــد معــدالت
البطالــة ،وعــدم االســتدامة املاليــة ،واالعتــاد عــى املانحــن يف متويــل جــزء كبــر مــن عجــز املوازنــة الفلســطينية املزمــن.
 2-2-2نقاط الضعف الرئيسية في بروتوكول باريس االقتصادي

باإلضافــة إىل املــواد األحــد عــر ،يضــم الربوتوكــول مقدمــة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن االتفــاق .تتمحــور املــادة األوىل حــول
إطــار عمــل الربوتوكــول وأهدافــه ونطــاق االتفــاق ،بينــا تعالــج املــادة الثانيــة مهــام وآليــة عمــل اللجنــة االقتصاديــة
املشــركة .تركــز املــواد الثالثــة والخامســة والسادســة عــى تنظيــم عالقــات التجــارة الخارجيــة والسياســات االقتصاديــة
وتشــمل سياســات ورضائــب االســترياد وآليــة املقاصــة والقضايــا الجمركيــة والرضائــب املبــارشة وغــر املبــارشة .ثــم تــأيت
املــادة الرابعــة والتــي تتعلــق بالبنــوك والنقــود والسياســة النقديــة .أمــا املــواد املتبقيــة فتتعلــق بالتعــاون والتنســيق يف
مجــاالت العمــل والزراعــة والصناعــة والســياحة والتأمــن وهــذه املــواد األخــرة تعتــر مــواد ذات صفــه عامــة وال تحتــوي
عــى التزامــات محــددة.
 3-2-2األسس العامة لبروتوكول باريس

جــاء االتفــاق االقتصــادي نتيجــة اتفــاق إعــان املبــادئ ولذلــك أُ ِ
لحــق باتفــاق «أوســلو» واتفــاق «غزه-أريحــا» مبــا يحتويــا
مــن جوانــب أمنيــة .ويشــر ذلــك إىل أن األســاس التفــاويض مل يكــن مســتندا إىل إطــار اقتصــادي بحــت بــل كان يف إطــار
ســيايس أشــمل حيــث تجنــب الربوتوكــول مشــكلة الحــدود بــن الجانبــن واســتعاض عنهــا باالتحــاد الجمــريك الــذي ال
ميكــن لــه أن يحــل مشــكلة الحــدود ،إضافــة إىل أن االتفــاق مل يعتمــد عــى آليــة واضحــة لحــل النزاعــات التجاريــة وتركهــا
للجنــة االقتصاديــة املشــركة والتــي أصبحــت لجنــة شــكلية معطلــة.
أكــد االتفــاق عــى أن الضفــة الغربيــة وغــزة وحــدة جغرافيــة واحــدة وذلــك يعنــي زيــادة حركــة الســلع والخدمــات
وحريــة تنقــل األشــخاص داخــل املناطــق الفلســطينية مــع حريــة الوصــول إىل املعابــر اإلرسائيليــة واســتخدام املعابــر
مــع الــدول العربيــة .لكــن بــدال مــن الســاح لحركــة وتنقــل البضائــع بــن الضفــة الغربيــة وغــزة فقــد تــم فصــل الضفــة
الغربيــة عــن غــزة بشــكل كامــل ،وتــم فــرض إج ـراءات مقيــده للحركــة إضافــة إىل اإلغــاق والحصــار املتكــرر لــأرض
الفلســطينية املحتلــة وحصــار اقتصــادي كامــل عــى غــزة منــذ العــام  ،2007إضافــة إىل عــدم الســاح للتجــار واملخلصــن
الفلســطينيني بالدخــول إىل املوانــئ اإلرسائيليــة لتخليــص بضائعهــم.
مل يتــم أخــذ مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة 2،لذلــك تــم فــرض السياســات التجاريــة اإلرسائيليــة عــى التجــارة الفلســطينية
وتــم تقييــد العالقــات التجاريــة الفلســطينية بالعالقــات التجاريــة اإلرسائيليــة مــع دول العــامل ،حتــى أن إرسائيــل مل تعــرف
باالتفاقيــات التجاريــة التــي عقدتهــا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــع بعــض دول العــامل ،ومل يتــم التعامــل مــع االقتصــاد
الفلســطيني عــى أنــه اقتصــاد مختلــف هيكليــا وأضعــف مــن االقتصــاد اإلرسائيــي ،بــل طبقــت عليــه نفــس مســتويات
التعريفــة اإلرسائيليــة وبنفــس رسعــة وتــرة تحريــر التجــارة التــي طبقــت يف إرسائيــل.
بنــي الربوتوكــول عــى أن شــكل العالقــة االقتصاديــة التجاريــة هــو اتحــاد جمــريك ،إال إن ذلــك كان نصــا نظريــا فمــن
الناحيــة العمليــة هــو اتحــاد جمــريك أحــادي الجانــب ومنقــوص .فالجانــب الفلســطيني ال ميكــن لــه أن ميــارس العمليــات
الجمركيــة بشــكل كامــل وليــس هنــاك تواجــد فلســطيني عــى الحــدود أو املعابــر ،وهــذا بطبيعــة الحــال ال يصــب يف
2

مبــدأ الدولــة األوىل بالرعايــة ،هــو أحــد الركائــز األساســية لقواعــد التجــارة الدوليــة التابعــة ملنظمــة التجــارة العامليــة ،ومبوجبــه يجــب عــى أعضــاء املنظمــة منــح وضــع «دولــة
أوىل بالرعايــة» إىل كل األعضــاء اآلخريــن جميعــا ،دون تفرقــة ،الــذي مينــح نفــس املزايــا التجاريــة مثــل التعريفــات الجمركيــة املخفضــة وغريهــا ،ويســمح ببعــض االســتثناءات
للبلــدان الناميــة ومناطــق التجــارة الحــرة اإلقليميــة واالتحــادات الجمركيــة.
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املصلحــة االقتصاديــة الفلســطينية ،كــا أن آليــة صنــع القـرار يف اللجنــة االقتصاديــة املشــركة (شــبه املعطلــة) مرشوطــة
مبوافقــة الجانــب اإلرسائيــي ،وبذلــك اختفــت عمليــا اآلليــة املنظمــة الوحيــدة التــي لهــا عالقــة بصنــع القـرارات االقتصادية
ومل تتوفــر أي هوامــش للجانــب الفلســطيني ،وعمليــا أصبــح هــذا االتفــاق مســتباح ومفتــوح بالنســبة إلرسائيــل ،وهــذا
بــدوره أدى إىل فقــدان الفلســطينيني ثقتهــم يف إمكانيــة تنفيــذ بنــود االتفــاق.
 3-2السياسات المالية والتجارية والضريبية والجمركية

يتبــن مــن املــادة الثالثــة مــن الربوتوكــول والبنــود الفرعيــة لهــا أنهــا تعالــج قضايــا االســترياد والتصديــر والسياســات
التجاريــة والجمركيــة املتعلقــة بحركــة البضائــع الفلســطينية مــع ومــن خــال إرسائيــل ،حيــث فــرض االتفــاق عــى الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية نفــس السياســات اإلرسائيليــة الخاصــة بالجــارك والتعريفــة الجمركيــة والرضائــب غــر املبــارشة
واملواصفــات واملقاييــس والصحــة ،مــع بعــض االســتثناءات التــي تســمح للســلطة الوطنيــة الفلســطينية بفــرض حــد أدىن
عــى أســعار املشــتقات النفطيــة بفــارق ســعر أقــل بـــ  %15مــن ســعر البيــع يف إرسائيــل وكذلــك معــدل رضيبــة القيمــة
املضافــة يجــب آال يقــل عــن املعــدل يف إرسائيــل بـــأكرث مــن نقطتــن مئويتــن مــع تطبيــق نفــس نســب معــدالت رضيبــة
ال ـراء عــى اإلنتــاج املحــي والبضائــع املســتوردة.
يف ذات الســياق فــإن الهوامــش املتاحــة للفلســطينيني واملتمثلــة يف القوائــم الســلعية وحريــة الحركــة والعبــور واســتخدام
املوانــئ واملعابــر اإلرسائيليــة ومســؤولية الجــارك الفلســطينية عــن تســيري ومعالجــة اإلج ـراءات الجمركيــة غــر متاحــة،
فقــد ســيطرت إرسائيــل عــى حركــة ســر البضائــع يف املعابــر واملنافــذ ومارســت سياســة متيـــيزية للبضائــع واألشــخاص،
إضافــة إىل ارتفــاع كلفــة اإلنتــاج الفلســطيني ،مــن خــال فــرض نفــس نســب الجــارك ورضيبــة ال ـراء عــى الــواردات
الفلســطينية مــن مدخــات اإلنتــاج التــي مل تأخــذ بالحســبان حجــم الفجــوة بــن االقتصاديــن مــا أضعــف مــن قــدرة
االقتصــاد الفلســطيني عــى املنافســة داخليــا والوصــول إىل األســواق الخارجيــة وهــذا كلــه مخالــف متامــا ألهــداف
بروتوكــول باريــس االقتصــادي (األونكتــاد.)2014 ،
هــذا كلــه أدى إىل خفــض رفاهيــة املســتهلك الفلســطيني ودفعــه نحــو مزيــد مــن االســترياد لتكملــة احتياجاتــه مــن
الســوق اإلرسائيــي أو عــر املســتورد اإلرسائيــي أو عــر االســترياد غــر املبــارش للبضائــع غــر إرسائيليــة املنشــأ أو حتــى مــن
خــال اســتهالك ســلع مهربــة مــن أو عــر إرسائيــل ،ومــن هنــا يتبــن أن املــوارد املاليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن
الرضائــب عــى الــواردات تتــرب مــن عــدة اتجاهــات ســواء مــن خــال االســترياد غــر املبــارش عــر إرسائيــل أو مــن خــال
التهريــب والتهــرب الرضيبــي (النقيــب وعطيــاين.)2003 ،
إن إلحــاق بروتوكــول باريــس باتفــاق أوســلو ألغــى أيــة إمكانيــة لعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى تطويــر
سياســتها املاليــة والتجاريــة والرضيبيــة وذلــك بحكــم أن الربوتوكــول أعطــى إرسائيــل الحــق يف إدارة الحــدود والتحكــم
بهــا وتغيــر نســب التعريفــة الجمركيــة ،يف حــن حــرم الجانــب الفلســطيني مــن لعــب أي دور ســيادي يف تبنــي سياســات
اقتصاديــة أو تجاريــة أو نقديــة مناســبة ،ومــن أن يكــون لــه جــدول تعريفــة جمــريك يتناســب مــع خصوصيــة االقتصــاد
الفلســطيني ،وحتــى حرمــه مــن تخفيــض نســبة رضيبــة القيمــة املضافــة مبــا ال يزيــد عــن  %2عــن مثيلتهــا يف إرسائيــل،
وكانــت النتيجــة النهائيــة أن اعتمــدت السياســات الرضيبيــة والجمركيــة والتجاريــة عــى السياســات اإلرسائيليــة بشــكل
قــري ،األمــر الــذي عــزز مــن اعتــاد قطــاع التجــارة الفلســطينية لالقتصــاد اإلرسائيــي ،وهــذا بــدوره أدى إىل إضعــاف
القــدرة الذاتيــة للقطاعــات اإلنتاجيــة الفلســطينية وقدرتهــا عــى خلــق فــرص العمــل ومــن ثــم اعتــاد فلســطيني كبــر
عــى العاملــة يف إرسائيــل ،إضافــة إىل أن ارتفــاع تكاليــف األجــور مــع تقييــد اســترياد الســلع الوســيطة والرأســالية أدى
إىل ارتفــاع أســعار وضعــف تنافســية الســلع الزراعيــة والصناعيــة الفلســطينية (األونكتــاد.) World Bank, 2012;2011 ،

www.mas.ps

13
 4-2بروتوكول باريس االقتصادي وأداء االقتصاد الفلسطيني

إن أي تقييــم لربوتوكــول باريــس ال ميكــن أن يتــم دون األخــذ باالعتبــار التأثـرات التــي ظهــرت منــذ العــام  1990عــى أداء
اقتصــاد األرض الفلســطينية املحتلــة .فعــى الرغــم مــن معــدالت النمــو التــي حققهــا هــذا االقتصــاد يف بعــض الفـرات ،إال
أنــه عجــز عــن تحقيــق تنميــة مســتدامة بســبب االعتــاد القــري لهــذا النمــو عــى املعونــات واملنــح الخارجيــة وســط
االنكــاش والتقلــص املســتمر يف القــدرة اإلنتاجيــة الذاتيــة وتزايــد معــدالت البطالــة وعــدم االســتدامة املاليــة وكذلــك
نتيجــة لالختــاالت الهيكليــة املزمنــة التــي يعــاين منهــا هــذا االقتصــاد.
أجمعــت غالبيــة الدراســات والتقاريــر والبيانــات اإلحصائيــة عــى أن أداء االقتصــاد الفلســطيني قــد تراجــع تراجعــا
حــادا ً يف الســنوات العــر األخــرة ،فمنــذ الربــع األخــر مــن العــام  2000تزايــدت االختــاالت الهيكليــة لالقتصــاد الــكيل
الفلســطيني وأدت التشــوهات االقتصاديــة املتداخلــة واملتعــددة األوجــه إىل تفاقــم االعتــاد الفلســطيني عــى معونــات
املانحــن (البنــك الــدويل ،تقاريــر متنوعــة منــذ العــام  2009وحتــى العــام 2019؛ مــاس.)2019 ،
بــن تقريــر لصنــدوق النقــد الــدويل ( )IMF, 2013أن االقتصــاد الفلســطيني قــد تدهــور بشــكل ملحــوظ وأن املاليــة
العامــة تتبــع مســارا ً غــر ثابــت .وتعــود أســباب تعــر االقتصــاد الفلســطيني إىل القيــود املســتمرة وزيــادة عــدم اليقــن
الســيايس ،إضافــة إىل أزمــة الســيولة املتعمقــة ،مــع زيــادات كبــرة يف املتأخـرات والديــون املحليــة ،مــا كان لــه أثــر عــى
العمليــات الحكوميــة األساســية .كــا بـ ّـن التقريــر أن هنــاك حاجــة ملحــة إىل اتخــاذ إجـراءات عاجلــة مــن جانــب الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية وحكومــة إرسائيــل والجهــات املانحــة لتحقيــق االســتقرار يف الوضــع املــايل وإحيــاء النمــو االقتصــادي.
رصــدت تقاريــر األونكتــاد الســنوية أيضــا بشــكل مفصــل هــذا الرتاجــع يف الســنوات العــر األخــرة ،خاصــة خــال األعــوام
األخــرة ،والتــي ميكــن تلخيصهــا مبــا يــي:
1.االعتــاد املتواصــل عــى الســوق اإلرسائيليــة حيــث شــكلت الــواردات مــن إرسائيــل يف الســنوات العــر األخــرة مــا
معدلــه  %70مــن إجــايل الــواردات الفلســطينية.
2.تزايد العجز التجاري مع إرسائيل (ما يفوق ثلث الناتج املحيل اإلجاميل).
3.تزايد معدالت البطالة يف السنوات األخرية لتصل إىل حوايل .%27
4.تزايد العجز يف املوازنة العامة يف ضوء تزايد اإلنفاق الحكومي وضعف اإليرادات.
5.تزايد االعتامد عىل املنح الخارجية والتي تراجعت من  %30إىل  %4من إجاميل اإليرادات يف السنوات األخرية.
لذلــك كلــه ،فشــل بروتوكــول باريــس يف تعزيــز التحــول اإليجــايب لالقتصــاد الفلســطيني أو تصحيــح الخلــل يف العالقــات
االقتصاديــة والتجاريــة بــن إرسائيــل واألرض الفلســطينية املحتلــة ،وال ميكــن معالجــة هــذا الخلــل يف ظــل اإلطــار الحــايل
التفــاق باريــس االقتصــادي ،ويف ظــل الخروقــات اإلرسائيليــة املتكــررة والتــي نبــن أبرزهــا يف الجــدول  1يف ملحــق الورقــة.
الخالصــة هنــا ،أن بروتوكــول باريــس االقتصــادي بنصوصــه وســوء تطبيقــه والخروقــات اإلرسائيليــة مــن أهــم أســباب
تقويــض التنميــة الفلســطينية وعــدم منــو التجــارة الخارجيــة الفلســطينية بشــكل طبيعــي مــع الــدول األخــرى (غــر
إرسائيــل) .لذلــك ال بــد مــن إعــادة صياغــة هــذا االتفــاق والعمــل عــى ترتيبــات تجاريــة جديــدة لتغيــره أو تعديلــه أو
إضافــة بنــود جديــدة لــه ،وهــذا مــا ســيتم اقرتاحــه يف توصيــات هــذه الورقــة.
 5-2التطورات والتغيرات في التجارة الخارجية الفلسطينية

ينــص بروتوكــول باريــس االقتصــادي عــى مبــدأ حريــة التجــارة مــع إرسائيــل ضمــن نظــام اتحــاد جمــريك ،وتنظــم املــادة
الثالثــة مــن الربوتوكــول الرتتيبــات املتعلقــة باملعابــر وسياســات ورخــص االســترياد ،أمــا بالنســبة للتجــارة مــع طــرف ثالــث
فــإن االتفاقيــة تنــص عــى التــايل:
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	•التجارة من وإىل الضفة الغربية وقطاع غزة لها إمكانية الوصول الكاملة إىل موانئ الدخول والخروج اإلرسائيلية.
	•متنح الواردات والصادرات الفلسطينية معاملة متساوية ،باستثناء ما يتعلق بالتدابري األمنية.
	•تــري األنظمــة اإلرسائيليــة املتعلقــة بالجــارك ورضيبــة الـراء ،واملواصفــات واملقاييــس عــى الــواردات الفلســطينية،
باســتثناء الســلع املدرجــة يف القوائــم ( )A1,A2, Bحيــث يحــق للســلطة الوطنيــة الفلســطينية تطبيــق معــدالت الرســوم
الجمركيــة ورضيبــة ال ـراء ورضائــب االســترياد األخــرى ،ضمــن حصــص محــددة مســبقا ،عــى الــواردات مــن هــذه
الســلع .عــى أن تقــوم لجــان فرعيــة منبثقــة عــن اللجنــة االقتصاديــة املشــركة مبراجعــة هــذه الكميــات كل  6أشــهر.
	•يحــق للســلطة الوطنيــة الفلســطينية إصــدار رخــص اســترياد للمســتوردين الفلســطينيني للبضائــع املنصــوص عليهــا يف
القوائــم املذكــورة أعــاه ،أمــا خــارج هــذه القوائــم فيتــم تطبيــق سياســة االســترياد اإلرسائيليــة مبــا يف ذلــك الحصــول
عــى رخــص اســترياد إرسائيليــة.
	•يحــق للســلطة الوطنيــة الفلســطينية إب ـرام االتفاقيــات التجاريــة مــع دول أخــرى طاملــا تــم تطبيــق سياســة االســترياد
اإلرسائيليــة.
بعــد أكــر مــن عقديــن عــى توقيــع االتفاقيــة ال تــزال إرسائيــل غــر ملتزمــة بكثــر مــن هــذه البنــود ،وتســتخدم
الصالحيــات املوكلــة لهــا كوســيلة ابت ـزاز ســيايس .حيــث تفــرض قيــودا عــى حركــة األشــخاص والســلع مــن وإىل الضفــة
الغربيــة ،وحصــارا مشــددا عــى قطــاع غــزة .كــا تعيــق إرسائيــل تنفيــذ االتفاقيــات التجاريــة التــي تربمهــا الســلطة مــع
دول أخــرى ،وتعتــر االتفاقيــات بينهــا وبــن أط ـراف أخــرى ســارية املفعــول يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
عــى الرغــم مــن أن إرسائيــل ال تــزال الرشيــك التجــاري األكــر لفلســطني ،إال أن حصتهــا مــن إجــايل التبــادل التجــاري
الفلســطيني انخفضــت بشــكل ملحــوظ منــذ التســعينات ،وبشــكل أخــص خــال العقــد األخــر .حيــث كانــت حصــة إرسائيــل
مــن الصــادرات الفلســطينية مطلــع التســعينات حــوايل  ،%85أمــا حصتهــا مــن الــواردات فكانــت .)UNCTAD, 2010( %90
أمــا يف العــام  ،2018فقــد بلــغ إجــايل حجــم التبــادل التجــاري الفلســطيني (مجمــوع الصــادرات والــواردات) قرابــة 7.7
مليــار دوالر ،كانــت حصــة إرسائيــل منهــا  4.5مليــار دوالر ،أي  %60مــن إجــايل التبــادل التجــاري الفلســطيني .يعــود ذلــك
كليــا إىل انخفــاض حصــة إرسائيــل مــن الــواردات الفلســطينية مــن  %90إىل  %55العــام  ،2018أمــا حصتهــا مــن الصــادرات
الفلســطينية بقيــت دون أي تغــر يذكــر عنــد .%83
كذلــك ،فقــد منــا إجــايل الــواردات الفلســطينية مــن إرسائيــل مــن  2.8مليــار دوالر العــام  2010إىل  3.6مليــار دوالر
العــام  ،2018أمــا الصــادرات الفلســطينية إىل إرسائيــل فقــد ارتفعــت مــن  488.4مليــون دوالر إىل  967.4مليــون دوالر
يف نفــس الفــرة .بهــذا يكــون العجــز يف امليـزان التجــاري الســلعي الفلســطيني مــع إرسائيــل قرابــة  2.65مليــار دوالر .أي
أن الــواردات مــن إرسائيــل ال تـزال أكــر بثالثــة أضعــاف مــن الصادراتإليهــا .يتــم تغطيــة جــزء كبــر مــن هــذا العجــز مــن
خــال تحويــات العاملــن يف إرسائيــل ،ففــي العــام  2016مثــا ،غطــت تحويــات العاملــن يف إرسائيــل حــوايل  %85مــن
العجــز يف املي ـزان التجــاري الســلعي ،وســجل صــايف العجــز حــوايل  500مليــون دوالر.
شــهدت إرسائيــل منــذ التســعينات تطــورات نوعيــة يف بنيــة وإدارة اقتصادهــا ،ومكنتهــا هــذه التحــوالت مــن تجــاوز
اعتامدهــا عــى الســوق الفلســطينية كســوق تســويقية .فبعــد أن كانــت الســوق الفلســطينية ثــاين أكــر ســوق للبضائــع
اإلرسائيليــة خــال فــرة الســبعينات والثامنينــات (مــاس )2019 ،أصبحــت اليــوم يف املرتبــة الرابعــة– بعــد الواليــات املتحدة
والصــن واململكــة املتحــدة -وال متثــل الصــادرات إىل فلســطني ســوى  %6مــن إجــايل الصــادرات اإلرسائيليــة .يف ســياق
التغ ـرات يف العالقــة التجاريــة مــع إرسائيــل نــورد بعــض الحقائــق واألرقــام الهامــة.
 1-5-2التغير في وجهة االستيراد وحصة إسرائيل منه

بغــض النظــر عــن املامرســات اإلرسائيليــة ،فــإن حصــة إرسائيــل مــن االســترياد الفلســطيني أعــى بكثــر مــا تــرره الــروط
املوضوعيــة ،إذ أن كافــة الدراســات التــي طبقــت منــاذج «الجاذبيــة» “ ”gravity modelsالتــي تــم تصميمهــا لتقييــم التجارة
الخارجيــة الفلســطينية توصلــت إىل أن األرايض الفلســطينية تســتورد أكــر مــا ينبغــي مــن إرسائيــل .توصــل آخــر منــوذج تــم
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تصميمــه لهــذا الغــرض ،نــر يف مجلــة يصدرهــا بنــك إرسائيــل ،إىل أن املســتوى «العــادي» لحصــة إرسائيــل مــن الــواردات
الفلســطينية (مبــا يف ذلــك البــرول ومشــتقاته) يجــب آال يزيــد عــى الثلــث ،مقارنــة بحصــة فعليــة كانــت تبلــغ حــوايل %73
قبــل العــام Bank of Israel, 2013( 2010؛  )Rivlin, 2011فاختــاف حصــة إرسائيــل إمــا أن يكــون باتجــاه االســترياد مــن
طــرف ثالــث ،أو باتجــاه التعويــض عنهــا مبنتجــات فلســطينية الصنــع وهــذا يعــزز القــدرات اإلنتاجيــة الفلســطينية.
شكل ( :)1قيمة الواردات الفلسطينية من إرسائيل وباقي العامل (مليون دوالر أمرييك)،
ونسبة كل منهام من إجاميل الواردات الفلسطينية2018-2010 ،

املصدر :بيانات التجارة الخارجية -الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

يف هــذا الصــدد تشــر البيانــات الرســمية كــا يظهــر الشــكل ( )1أن مصــدر الــواردات الفلســطيني لــكل مــن الضفــة وغــزة
أخــذ منحــى مختلــف منــذ العــام  ،2014بحيــث بــدأت حصــة إرسائيــل مــن الــواردات الفلســطينية بالرتاجــع دون نســبة
 %70مــن إجــايل قيمــة الــواردات الفلســطينية ،واســتمرت هــذه النســبة بالرتاجــع حتــى وصلــت إىل  %55تقريبــا العــام
 .2018باملقابــل أخــذت نســبة االســترياد مــن طــرف ثالــث أخــذت بالتزايــد ،فنمــت مــن  %27مــن إجــايل الــواردات
الفلســطينية العــام  ،2010إىل حــوايل  %45العــام  .2018يبــن الشــكل ( )1أيضــا اتجــاه الزيــادة الواضحــة يف قيــم االســترياد
مــن باقــي العــامل (ارتفعــت مــن مليــار دوالر تقريبــا العــام  2010إىل  2.9مليــار دوالر العــام  )2018بينــا منــت الــواردات
مــن إرسائيــل مبقــدار  800مليــون دوالر لنفــس الفــرة وهــي أقــل مــن قيمــة الزيــادة مــن باقــي العــامل.
الخالصــة هنــا ،أن االســترياد املبــارش مــن طــرف ثالــث قــد حقــق زيــادة ملموســة يف الســنوات األخــرة عــى صعيــد
الــواردات الكليــة وذلــك مــن خــال التســهيالت التــي وفرتهــا الحكومــة .هــذا الوضــع يعــر عــن مــؤرش كيل ،وليــس جــزيئ.
قــد يكــون هــذا التغــر يف االســترياد موجــه نحــو الســلع االســتهالكية النهائيــة (وهــذا بحاجــة إىل فحــص معمــق) ،وليــس
هــذا هــو املطلــوب بالتحديــد وإن كان يقلــل التبعيــة لالقتصــاد اإلرسائيــي ،ولكــن املطلــوب أن يخــدم االســترياد املبــارش
مصلحــة تعزيــز قــدرات اإلنتــاج املحــي وزيــادة اســتهالك املنتــج الوطنــي.
 2-5-2مكاسب االستيراد من طرف ثالث (بقية العالم)

	•تــؤدي زيــادة االســترياد املبــارش مــن الخــارج ،عــى حســاب االســترياد مــن إرسائيــل ،إىل زيــادة يف إي ـرادات الســلطة
الفلســطينية ،بســبب تقليــص «التــرب املــايل» مــن جهــة ،وإمكانيــة تحصيــل إيـرادات جمركيــة إضافيــة عــى بعــض
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هــذه الــواردات عــى األقــل ،مــع إمكانيــة إعــادة التقييــم لبعــض الســلع لتنظيــم األســعار يف الســوق املحــي ،أو بهــدف
حاميــة املنتجــات.
	•إن تشــجيع االســترياد مــن الخــارج ،أو وضــع سياســة جمركيــة للســلع األخــرى املســتوردة مــن خــارج إرسائيــل ســوف
يســاهم يف البــدء يف عمليــة فــك االرتبــاط التدريجــي (االنفــكاك) مــع االقتصــاد اإلرسائيــي مــن ناحيــة ،وإعــادة لحمــة
االقتصــاد الفلســطيني مــع اقتصاديــات املنطقــة العربيــة مــن ناحيــة أخــرى.
	•كام أن تطوير العالقات مع االقتصادات الخارجية ميكن أن يساهم يف فتح أسواق تصديرية مستقبلية للبضائع الفلسطينية.
 6-2األدبيات السابقة والبرامج أو المشاريع التي تهدف إلى وضع تصور لما بعد اتفاق باريس
االقتصادي

بحكــم أن بروتوكــول باريــس االقتصــادي كانــت مدتــه خمــس ســنوات (مــن املتفــق عليــه أن ينتهــي العــام  ،)1999بــدأ
العمــل والتخطيــط بالتعــاون مــع املجتمــع الــدويل منــذ العــام  1996بوضــع تصــورات حــول الوضــع النهــايئ للعالقــات
التجاريــة الفلســطينية اإلرسائيليــة (أي الرتتيبــات التجاريــة مــا بعــد باريــس االقتصــادي) .أبــرز هــذه املشــاريع كان برنامــج
السياســات االقتصاديــة ( )EPPالعــام  1997ومــروع الوضــع الدائــم االقتصــادي ( )EPSالعــام .1998
يسلط هذا الجزء من الورقة الضوء عىل أهم ما عرضته تلك املشاريع بهدف االستفادة من هذه التجارب ،واإلسهام يف
إعادة صياغة العالقات التجارية التي قد تساعد يف وضع تصور ملا بعد اتفاق باريس االقتصادي.
 1-6-2برنامج السياسات االقتصادية  EPPالعام 1997

جــاء هــذا املــروع بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي تحــت عنــوان «التجــارة الفلســطينية واإلقليميــة :آفــاق التجــارة
الفلســطينية املســتقبلية مــع إرسائيــل» وبالتعــاون مــع كليــة لنــدن لالقتصــاد والعلــوم السياســية .امتــد املــروع لعامــن
مببــادرة تــم إطالقهــا كجــزء مــن برنامــج املجتمــع األورويب ملســاعدة الســكان الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،وبهــدف تزويــد الســلطة الفلســطينية بالدعــم الســيايس لتوضيــح وتشــكيل السياســة التجاريــة وتعزيــز قدرتهــا عــى
التفــاوض مــع الــركاء التجاريــن الحاليــن واملحتملــن بشــأن القضايــا االقتصاديــة والتجاريــة .تــم إطــاق الربنامــج يف 1996
مــع فريــق مــن الخ ـراء الدوليــن البارزيــن ،مــن اقتصاديــن ومحامــن لدعــم أجنــدة سياســة الــوزارة ،وإمكانيــة تحــرك
فلســطني نحــو ترتيبــات التجــارة الحــرة ،والعالقــات التجاريــة الفلســطينية اإلرسائيليــة املســتقبلية يف الســياق اإلقليمــي
والعاملــي .توصــل املــروع إىل النتائــج الرئيســية التاليــة (:)De Melo, 2003
	•االع ـراف بــرورة التمييــز بــن معالجــة املشــاكل قصــرة املــدى والرؤيــة طويلــة املــدى للعالقــات التجاريــة بــن
الطرفــن .عــى وجــه التحديــد ،هنــاك حاجــة إىل:
)1
)2
)3
)4

آليات لضامن تنفيذ بنود بروتوكول باريس ،وال سيام آلية عمل اللجنة االقتصادية املشرتكة ،كوسيلة ملعالجة
بعض املشاكل الرئيسية التي تطرحها اإلجراءات اإلرسائيلية.
الخطوات العملية التي ميكن اتخاذها اآلن لتخفيف أو معالجة القيود التي تحد من تطوير التجارة الفلسطينية.
سبل مواجهة االهتاممات التجارية/االقتصادية الفلسطينية واالعتبارات األمنية اإلرسائيلية.
كان هناك إجامع واسع النطاق عىل ما ييل:
أن حركــة العــال لــن تتأثــر كثــرا يف حالــة وجــود اتحــاد جمــريك مطبــق بشــكل صحيــح أو يف حالــة تطبيــقمنــوذج التجــارة الحرة.
	 -أن العالقــات املتســاوية مــع إرسائيــل هــي الخيــار األول واألفضــل لالقتصــاد الفلســطيني وذلــك بســبب
التأثــرات الديناميكيــة الناتجــة عــن التكامــل بــن اقتصــاد صغــر مــع اقتصــاد كبــر ومتطــور.
	 -يعترب قانون الجامرك اإلرسائييل غري ٍ
موات لفلسطني بسبب االختالف الكبري بني االقتصادين.
	-أصبحــت مشــكلة التــرب املــايل إحــدى املشــكالت الرئيســية يف الربوتوكــول وتشــكل هاجســا لــدى صانعي
السياســات .لكــن وقــف التــرب ال ميكــن أن ميثــل هدفــا أو دافعــا لتأســيس منــوذج جديــد للسياســة
التجاريــة وذلــك ألن التــرب مســألة إج ـراءات وميكــن التغلــب عليــه فنيــا وإداريــا.
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	-إذا كانــت مشــكلة باريــس االقتصــادي االفتقــار إىل التنســيق مــع إرسائيــل ،فســتكون هــذه مشــكلة أكــر يف
ترتيبــات التجــارة الحــرة التــي تتطلــب تنســيقا مســتمرا ومكثفــا.
	-لذلــك كان هنــاك اســتنتاج أســايس وهــام ،هــو أن الســلطة الفلســطينية يجــب أن تفعــل كل يشء مبــا يتــاىش مــع
الرؤيــة طويلــة املــدى .عــى ســبيل املثــال ،تطويــر مينــاء يف غــزة ،وتحســن الوصــول إىل مــر وتنويــع التجــارة.
	-ميكــن األخــذ بعــن االعتبــار خيــارات أخــرى ،مثــل ،اتحــاد جمــريك بحيــث تكــون الحــدود مفتوحــة وينفــذ
النظــام بشــكل دقيــق ،أو نظــام تجــاري غــر متييــزي.
	-الهــدف األهــم بالنســبة للفلســطينيني هــو فتــح الحــدود .فتــح الحــدود الخارجيــة أســهل مــن فتــح الحــدود
الداخليــة العتبــارات أمنيــة إرسائيليــة .عــاوة عــى ذلــك ،فهــي تنســجم مــع أيديولوجيــة الســوق الحــرة التي
تتبناهــا إرسائيــل .مبعنــى آخــر ،مبجــرد فتــح الحــدود الخارجيــة ،ســتصبح الحــدود الداخليــة أكــر مرونــة،
حيــث ميكــن للجانــب الفلســطيني أن يهــدد بإغــاق الحــدود الداخليــة ملنــع دخــول املنتجــات اإلرسائيليــة.
	-يؤمــن تطبيــق نظــام التجــارة الحــرة لفلســطني أيضــا املزيــد مــن رضائــب الـراء واملكــوس ،حتــى لــو خرست
عائــدات البــرول التــي تكســبها حاليــا يف ظــل االتحــاد الجمريك.
	•كانت النتيجة النهائية أن هناك ثالث خيارات للسياسة التجارية يف الواقع:
)1الوضع الراهن :بروتوكول باريس كام هو مطبق حالياً.
)2االتحــاد الجمــريك الكامــل :إمــا مــن خــال تعديل/توســيع جوانــب االتحــاد الجمــريك للرتتيبــات الحاليــة أو مــن
خــال إعــادة التفــاوض.
)3منطقــة تجــارة حــرة مــع عــدم وجــود تعريفــة جمركيــة بــن إرسائيــل وفلســطني ورســوم جمركيــة مــع باقــي
دول العــامل والتــي تعــادل أو تقــل عــن التعريفــة اإلرسائيليــة الخارجيــة الحاليــة .ميكــن الحصــول عــى ذلــك إمــا
مــن خــال تعديــل أحــكام التجــارة الحــرة يف بروتوكــول باريــس أو عــن طريــق التفــاوض عــى اتفاقيــة جديــدة.
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جــاء هــذا املــروع مببــادرة ورعايــة الحكومــة الرنويجيــة ،ومبشــاركة واســعة مــن كل مــن الجهــات الرســمية والقطــاع
الخــاص والخـراء االقتصاديــن والقانونيــن ومــن كال الجانبــن الفلســطيني واإلرسائيــي .املــروع عبــارة عــن منــوذج للوضع
االقتصــادي الدائــم ملــا بعــد باريــس االقتصــادي ،وهــو مزيــج مــن منوذجــي االتحــاد الجمــريك ومنطقــة التجــارة الحــرة،
يف إطــار فهــم للوضــع االقتصــادي الدائــم ووضــع تصــور نهــايئ يتــاءم مــع الخصوصيــة الفلســطينية يف شــقيها االقتصــادي
والســيايس ،باالســتناد إىل الفهــم التــايل:
	•وضــع الخطــوط العريضــة ومجموعــة مــن املفاهيــم التــي ينبغــي أن تحكــم العالقــات االقتصاديــة بــن الجانــب
الفلســطيني والجانــب اإلرسائيــي باإلضافــة إىل السياســات واإلجــراءات ذات الصلــة.
	•لتكــون االتفاقيــة مبثابــة أســس للمفاوضــات الالحقــة والجاريــة بــن الطرفــن وذلــك لتحســن وتحريــر البيئــة
االقتصاديــة ،ولتوفــر أســس لحــل النزاعــات الجاريــة بشــأن املســائل االقتصاديــة.
	•إنشــاء إطــار التفاقيــات إضافيــة يتــم إبرامهــا بــن مختلــف املؤسســات االقتصاديــة الحكوميــة وغــر الحكوميــة
اإلرسائيليــة والفلســطينية.
	•العمل كأساس للرتويج للتعاون االقتصادي اإلقليمي.
لقد ارتكز هذا النموذج عىل سبعة مبادئ وتوجهات اقتصادية وسياسية وفنية لوضع أساس التفاقية الوضع النهايئ ،وهي:
	•يرتكــز النمــوذج بشــكل أســايس عــى اتفــاق الوضــع االقتصــادي الدائــم القائــم عــى تنفيــذ ق ـراري مجلــس األمــن
( )242و(.)228
	•الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة يجب الحفاظ عىل سالمتها.
	•يتــم إبـرام اتفاقيــة الوضــع االقتصــادي الدائــم بــن إرسائيــل وفلســطني عــى أن تكــون فلســطني دولــة مســتقلة وذات
ســيادة وأن تكــون القــدس مدينــة مفتوحــة.
	•يجب عىل اتفاقية الوضع الدائم تسهيل حرية التنقل بني الدولتني.
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	•االزدهار االقتصادي هو املحفز لتأمني األمن واالستقرار السيايس.
	•املوارد املالية هي جزء ال يتجزأ من منوذج الـ .EPS
	•التعاون يف مجال البيئة واملوارد الطبيعية مع احرتام سيادة كل جانب.
كان هــذا املقــرح بعيــد املــدى يف إطــار العالقــات االقتصاديــة والسياســية ،يهــدف إلنشــاء منــوذج الســوق املشــركة .لكــن،
بســبب اعتــاد هــذا النمــوذج عــى تكامــل اقتصــادي يتجــاوز مــا هــو واقعــي حاليــا إلرسائيــل وفلســطني ،فــا بــد مــن
إنشــاء منــوذج يتناســب مــع الواقــع الفلســطيني يجمــع بــن منــوذج االتحــاد الجمــريك ومنطقــة التجــارة الحــرة ليناســب
الســات االقتصاديــة والسياســية للعالقــات اإلرسائيليــة الفلســطينية ،وتوفــر مفاهيــم وآليــات جديــدة للمشــاورات
الجاريــة والتعــاون والتنســيق ،وتوفــر الضامنــات املناســبة لالقتصــاد الفلســطيني .يؤكــد ويتــاىش منــوذج الـــ  EPSمــع
التفــاوت يف التنميــة بــن االقتصــاد اإلرسائيــي واالقتصــاد الفلســطيني ،وبالتــايل دعــم التنميــة الفلســطينية والصناعــات
الناشــئة (.)Government of Norway, 1996
	•يجــب أن تســتند العالقــات التجاريــة واملاليــة اإلرسائيليــة الفلســطينية يف الوضــع الدائــم بحســب هــذا النمــوذج إىل
املبــادئ التاليــة:
)1يجب أن تساوي الجامرك والرضائب غري املبارشة عىل حركة جميع املنتجات اإلرسائيلية والفلسطينية صفر.
)2فيــا يتعلــق بالــواردات مــن األط ـراف الثالثــة ،يجــب أن يتفــق الجانبــان عــى التدابــر املناســبة للحفــاظ عــى
سياســات االســترياد والرضائــب لــكل جانــب ،مــع تســهيل الشــحن الرسيــع للبضائــع.
)3بنــا ًء عــى أحقيــة الطرفــن يف صنــع القـرارات بشــكل مســتقل ،فمــن الــروري قيــام الجانبــان بالتنســيق بشــكل
متبــادل ،ومواءمــة معــدالت الجــارك ،ورضائــب ال ـراء ،والجبايــات ،واملكــوس ،والرســوم األخــرى ،إضافــة إىل
قواعــد املنشــأ.
	•فيام يخص العبور والتخليص ،اقرتح النموذج:
1.عــى كل جانــب أن يســهل عبــور البضائــع املســتوردة إىل مســتودعات جمركيــة يف وجهــات أخــرى يف أرايض
الجانــب اآلخــر مبوجــب قواعــد العبــور الدوليــة وفقــا ملنظمــة التجــارة العامليــة.
2.لــكل جانــب الحــق الكامــل يف اســتخدام جميــع نقــاط الخــروج والدخــول للطــرف اآلخــر (املخصصــة لغــرض
التجــارة) .عــى أن يتيــح كل جانــب نقــاط الخــروج [والدخــول] الخاصــة بــه لســلع الجانــب اآلخــر مــع ضــان
معاملــة تجاريــة واقتصاديــة ال تقــل تفضيــا عــن تلــك املمنوحــة لســلعه الخاصــة أو لســلع أط ـراف ثالثــة.
3.ســيقرر الجانــب فلســطيني كيفيــة معالجــة ورادتــه يف املوانــئ اإلرسائيليــة إمــا عــر العبــور أو التخليــص الجمــريك
اإلرسائيــي .إذا تــم اختيــار التخليــص الجمــريك ،ســتقوم ســلطات الجــارك اإلرسائيليــة بتخليــص الــواردات املتجهــة
إىل فلســطني وتحصيــل رضائــب االســترياد والرســوم وفقــا لسياســات االســترياد الفلســطينية.
4.يحــق للفلســطينيني تعيــن منــدوب جمــريك يف مراكــز الجــارك يف املوانــئ اإلرسائيليــة ،بحيــث تكــون مهمتــه
األساســية االتصــال بالســلطات الجمركيــة يف إرسائيــل فيــا يتعلــق بتنفيــذ إجــراءات االســترياد والجــارك
الفلســطينية وفيــا يتعلــق بالســلع التــي يتــم اســتريادها إىل فلســطني كوجهــة نهائيــة.
	•فيام يخص الرضائب غري املبارشة:
_ يجب أن يكون املعدل املوحد لرضيبة القيمة املضافة لكل جانب بني  %12و. %22
_ رضيبة الراء واملكوس:
1.يتفــق الجانبــان عــى قامئــة مــن  02إىل  15منتــج تكــون فيهــا رضيبــة الـراء متطابقــة بحيــث تشــمل ،مــن
بــن أمــور أخــرى؛ الســلع الدامئــة (املعمــرة) والســجائر والكحــول واملنتجــات البرتوليــة.
 2.ال يجــوز للجانبــن ،ملــدة ثــاث ســنوات مــن تاريــخ التوقيــع عــى هــذه الوثيقــة ( ،)8991تغيــر معــدالت
رضيبــة ال ـراء عــى البنــود الــواردة يف القامئــة املذكــورة أعــاه ،مــا مل يتــم االتفــاق بينهــا.
3.فيــا يتعلــق بالســلع اإلرسائيليــة أو الفلســطينية (التــي مل يتــم تحديدهــا يف القامئــة املذكــورة أعــاه) ،ال يجــوز
للجانبــن فــرض رضيبــة رشاء جديــدة عــى املنتجــات األخــرى أو زيــادة معــدالت رضيبــة الـراء الحاليــة.
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	•فيام يخص الرضائب املبارشة وعائدات الرضائب:
 .1يوقــع الجانبــان عــى «اتفاقيــة تجنــب االزدواج الرضيبــي» و«منــع التهــرب الرضيبــي» فيــا يتعلــق بالرضائــب
عــى الدخــل بنــا ًء عــى اتفاقيــة منوذجيــة ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة مــع مراعــاة التعديــات التــي
يتفــق عليهــا الطرفــان.
 .2ستشــمل االتفاقيــة ،مــن بــن أمــور أخــرى ،أن تعــوض إرسائيــل فلســطني مببلــغ ال يقــل عــن  %57مــن رضيبــة
الدخــل التــي تجمعهــا إرسائيــل مــن أنشــطة املقيمــن الفلســطينيني يف إرسائيــل  -فقــط مــن املوظفــن واملقاولــن
املســتقلني واملنشــآت الدامئــة املتفــق عليهــا.
 .3يجب عىل الجانبني استخدام الرتتيبات التالية عند تخصيص اإليرادات:
 تحويل عائدات رضائب وجبايات االسترياد. بخصوص السلع التي تكون وجهتها النهائية الجانب اآلخر ،يجب عىل الجانبني استخدام آلية لتحويل اإليراداتمن جميع رضائب االسترياد والرسوم خالل فرتة أربع وعرشين ساعة.
 .4يتم تحصيل اإليرادات من البضائع التي يتم استريادها مبارشة من أطراف ثالثة ،والتي تعترب مهمة من خالل
مناطق العبور والجامرك ،مبارشة من قبل الجانب املستورد ،إما:
	•مستودع جمريك ،أو
	•يف موقع املستورد كام يقرر كل جانب ،أو
	•يف عدد املحطات املتفق عليها يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي ستكون مبثابة غرف جمركية لهذا الغرض.
 .5مقاصة اإليرادات من رضيبة القيمة املضافة عىل السلع والخدمات عىل أساس املعاملة باملثل ،عىل أن تستند إىل
التقديم الفعيل للفواتري الرضيبية («فواتري رضيبة القيمة املضافة الخاصة»):
	•يجــب إج ـراء جميــع األنشــطة التجاريــة املتعلقــة بالســلع والخدمــات بــن إرسائيــل وفلســطني مــن خــال
فواتــر رضيبــة القيمــة املضافــة الخاصــة ،والتــي تــم تحديدهــا بوضــوح لهــذا الغــرض؛
	•يجــب عــى كل جانــب أن يــزود الجانــب اآلخــر عــى الفــور بجميــع املعلومــات املتعلقــة بفواتــر رضيبــة
القيمــة املضافــة الخاصــة الصــادرة عــن أعاملــه.
	•مقاصــة اإليـرادات مــن الرضائــب املبــارشة :يســتخدم الجانــب آليــة مقاصــة لإليـرادات مــن الرضائــب املبــارشة
عــى أســاس املعاملــة باملثــل.
	•فيام يخص العالقات التجارية العامة ملعاملة الدول األخرى
1.االمتثال وتطبيق مبادئ GATT, GATS and TRIPS
2.مبــادئ املعاملــة الوطنيــة التــي تتطلــب معاملــة متســاوية للســلع والخدمــات املســتوردة واملنتجــة محليــا.
بالتحديــد ،يجــب أن متتنــع الرشائــح عــن أي إج ـراءات أو مامرســات تــؤدي ،بشــكل مبــارش أو غــر مبــارش ،إىل
التمييــز بــن منتجــات أحــد الجانبــن واملنتجــات املامثلــة التــي تنشــأ يف الجانــب اآلخــر.
3.تطبيق رشط الدولة األوىل بالرعاية ( )MFNالذي يتضمن التمييز يف التجارة.
4.مينع استخدام الحواجز غري الجمركية ( )NTBمثل القيود الكمية عىل التجارة.
5.يجــب أن تكــون القيــود أو الحظــر عــى التجــارة مرتبطــة بشــكل مبــارش بأســباب تتعلــق بالصحــة العامــة واألمــن العــام
واألخــاق العامــة .رشيطــة آال تشــكل هــذه القيــود واملحظــورات وســيلة للتمييــز التعســفي أو قيــودا مقنعــة عــى التجــارة.
6.حظــر الرســوم الجمركيــة ،والقيــود الكميــة ،وجميــع الرســوم أو التدابــر األخــرى التــي لهــا تأثــر مامثــل فيــا
يتعلــق بالســلع واملنتجــات التــي تنشــأ يف أي مــن الجانبــن.
7.التوحيد املعياري:
 يجــب أن يتمتــع كال الجانبــن بالحريــة الكاملــة يف اعتــاد وتحديــد وتطبيــق اللوائــح الفنيــة واملعايــروإجــراءات التقييــم املطابقــة للســلع املنتجــة محليــا أو املســتوردة مــن دول أخــرى.
	-ســتتم معاملــة البضائــع اإلرسائيليــة والفلســطينية املســتوردة مــن جانــب إىل آخــر معاملــة ال تقــل تفضي ـاً
عــن تلــك املمنوحــة ملنتجــات ذات منشــأ وطنــي ومثــل املنتجــات مــن طــرف ثالــث فيــا يتعلــق باللوائــح
الفنيــة واملعايــر وإج ـراءات تقييــم املطابقــة؛
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	-يجــب آال يشــكل إدخــال وتطبيــق اللوائــح الفنيــة الجديــدة واملعايــر وإجـراءات تقييــم املطابقــة مــن قبــل أي
مــن الجانبــن عقبــة غــر رضوريــة أمــام التدفــق الحــر للفلســطينيني واإلرسائيليــن يف أســواق بعضهــم البعــض.
	-إلغاء التدابري التمييزية لتجارة الخدمات.
	-متنــح الخدمــات ومقدمــي الخدمــات معاملــة ال تقــل تفضيــاً عــن تلــك التــي متنــح ملقدمــي الخدمــات
املامثلــة ،فيــا يتعلــق بجميــع التدابــر التــي تؤثــر عــى توريــد الخدمــات.
	•فيام يخص اللجنة االقتصادية املشرتكة
يجب أن تكون اللجنة عىل املستوى الوزاري ،وتكون أعىل منتدى للعالقات االقتصادية اإلرسائيلية الفلسطينية يرتكز
عملها يف:
1.اإلرشاف عىل تنفيذ االتفاقية.
2.اإلرشاف عىل مزيد من املفاوضات.
3.معالجة االختالفات االقتصادية اإلرسائيلية الفلسطينية.
4.االحتياجات واملخاوف االقتصادية العاجلة.
5.عقد حوار اقتصادي منتظم كل ثالثة أشهر بهدف زيادة تطوير التفاهامت االقتصادية.
 3-6-2التوجهات الفلسطينية في السنوات األخيرة

يف البدايــة كانــت اآلمــال الفلســطينية مرتفعــة بتوقيــع اتفاقيــة أوســلو وباريــس االقتصــادي ،إال أن النتائــج كانــت
عكســية وبــددت هــذه اآلمــال ،بــل عــى العكــس كانــت املــؤرشات االقتصاديــة يف حالــة تراجــع ،هــذا فضــا عــن التوســع
االســتيطاين ،ونهــب املــوارد الفلســطينية بشــكل منظــم ،واســتمرار إرسائيــل يف تطبيــق سياســاتها االحتالليــة القرسيــة
التــي تبنتهــا منــذ العــام  .1967خــال تلــك الفــرة بذلــت القيــادة الفلســطينية جهــودا كبــرة لتحســن البيئــة االقتصاديــة
الفلســطينية ،وقــد حققــت نجاحــات عــى صعيــد تطويــر وتوحيــد البيئــة القانونيــة والتنظيميــة ،وبنــاء الجهــاز الحكومــي
واملؤسســات العامــة ،إال أنهــا يف ذات الوقــت عانــت مــن إخفاقــات جديــة يف اإلدارة العامــة ،خصوصــا فيــا يتعلــق برســم
السياســات االقتصاديــة وخطــط التنميــة وإدارة املــال العــام بســبب القيــود اإلرسائيليــة .حيــث اســتمرت إرسائيــل باملامطلة
يف تنفيــذ االلتزامــات التــي وقعــت عليهــا يف إطــار اتفــاق أوســلو ،واســتمرت يف اعتــاد سياســة الحصــار االقتصــادي واألمني
يف تعاملهــا مــع مناطــق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
جــاء انــدالع االنتفاضــة ،ثــم اجتيــاح إرسائيــل ملراكــز املــدن يف الضفــة الغربيــة ،ونــر املئــات مــن الحواجــز العســكرية
وتشــديد نظــام اإلغــاق وحظــر التجــول لفـرات طويلــة ،وأعــال إرسائيــل العدوانيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني مــن قتــل
واعتقــال وتدمــر للممتلــكات الخاصــة واملنشــآت التجاريــة والصناعيــة ،ومنــع العــال الفلســطينيني مــن دخــول إرسائيــل.
أدى كل هــذا إىل حالــة مــن الشــلل التــام يف النشــاط االقتصــادي ،والتــي انعكســت عــى شــكل انخفــاض كبــر يف الناتــج
املحــي اإلجــايل ،وارتفــاع يف معــدالت البطالــة والفقــر.
كــا قامــت إرسائيــل منــذ  2006بفــرض حصــار مشــدد عــى قطــاع غــزة ومنعــت العاملــة الفلســطينية مــن القطــاع مــن
دخــول إرسائيــل ،وفرضــت قيــودا مشــددة ،عــى حركــة البضائــع واألمــوال مــن وإىل القطــاع.
كل ذلــك دفــع القيــادة الفلســطينية إلعــادة التفكــر يف شــكل العالقــات االقتصاديــة مــع إرسائيــل والحاجــة إلعــادة صياغتها،
والتــي أولهــا تعديــل أو تغيــر بروتوكــول باريــس االقتصــادي .ومــن جانــب آخــر ،التوجــه نحــو سياســة االنفــكاك االقتصــادي
مــع إرسائيــل وتغيــر منــط السياســات التنمويــة االقتصاديــة بالتوجــه نحــو االعتــاد عــى الــذات وتقليــل االســترياد مــن
3
إرسائيــل ودعــم املنتــج الوطنــي وحاميتــه والبــدء بالسياســة االقتصاديــة العنقوديــة التــي تعــزز اإلنتــاج املحــي.
3

تبنــت الحكومــة الفلســطينية يف مطلــع العــام  2015رســميا سياســة إعــادة صياغــة العالقــة مــع إرسائيــل واســتبدال مصــدر الــواردات مــن إرسائيــل ،حيــث جــاء يف بيــان الجلســة رقــم
 ،36/2015ملجلــس الــوزراء« :إن الحكومــة بصــدد إعــادة صياغــة العالقــة االقتصاديــة مــع إرسائيــل وتشــجيع االعتــاد عــى املنتجــات والبضائــع املحليــة وتشــجيع االســترياد املبــارش»
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كل ذلــك يعنــي الرغبــة يف االســتقالل االقتصــادي والتوجــه نحــو أفضــل خيــار تجــاري يحقــق االســتقاللية ،وخاصــة أنــه كان
لتجربــة االتحــاد الجمــريك كــا جــاءت يف إطــار بروتوكــول باريــس نتائــج مدمــرة عــى االقتصــاد الفلســطيني .ميكــن اعتبــار
هــذا التوجــه نقطــة انطــاق يف إطــار االنفــكاك االقتصــادي ســواء يف املرحلــة الحاليــة أو يف مفاوضــات الحــل الدائــم .لكــن
كل ذلــك يجــب أن يتــم بشــكل ذيك ومــدروس ويهــدف إىل تحقيــق املصالــح التنمويــة الفلســطينية.
لذلــك ســيتناول الجــزء التــايل مــن هــذه الورقــة خيــارات السياســة التجاريــة بكافــة أنواعهــا ،ومــا ميكــن تبنيــه مــا بعــد
املرحلــة االنتقاليــة والدامئــة (دولة-دولــة).
 7-2خيارات السياسة التجارية الممكن تبنيها ما بعد المرحلة االنتقالية (دولة – دولة)
 1-7-2اإلطار النظري والمفاهيم والبعد العملي

يســتعرض هــذا الجــزء الخيــارات املحتملــة للسياســة التجاريــة الخارجيــة الفلســطينية مــا بعــد املرحلــة االنتقاليــة ،وســيتم
التعــرض لــكل نــوع منهــا بالتوضيــح الــكايف وذلــك بهــدف وضــع تصــور حــول الخيــار األمثــل الــذي يلبــي املصالــح
الفلســطينية ويحقــق االســتقالل االقتصــادي والتوجهــات الفلســطينية االقتصاديــة والتجاريــة .تتمثــل هــذه الخيــارات
بحســب النظريــة االقتصاديــة وهيــاكل العالقــات التجاريــة الدوليــة يف ثــاث خيــارات أساســية ،وهــي؛ اتحــاد جمــريك،
تجــارة حــرة ،معاملــة غــر متييزيــة .أو منــوذج آخــر مــن ترتيبــات تجاريــة خاصــة بحكــم الخصوصيــة الفلســطينية .جميــع
هــذه الخيــارات مرتبطــة أيضــا بالتوجهــات السياســية والبيئــة املوامئــة يف مفاوضــات الحــل النهــايئ (مبعنــى أنــه يصعــب
الجــزم حــول أفضــل الخيــارات ألســباب سياســية وظرفيــة وجيوسياســية ولكــن ميكــن وضــع تصــور حــول أكرثهــا فائــدة
لالقتصــاد الفلســطيني).
يف هــذا الســياق ،وقبــل البــدء يف تحليــل هــذه الخيــارات ،نســتعرض دراســة هامــة تناولــت هــذه املوضوعــات (Johanes
 )et al., 2017مــن خــال تناولهــا السياســة التجاريــة يف دولــة فلســطينية ذات ســيادة ،ومــا هــي الخيــارات املطروحــة
يف التســوية النهائيــة؟ حيــث تبــن هــذه الدراســة تأثــر الخيــارات املختلفــة للسياســة التجاريــة الفلســطينية ،باســتخدام
منهجيــة منــوذج التــوازن العــام ( )General Equilibriumالــذي يســمح بتقديــر نتائــج وتأثــر كل مــن الخيــارات فيــا إذا
طبقــت عــى االقتصــاد الفلســطيني .للخــروج مــن النظــام الجمــريك الحــايل يتــم النظــر يف ثالثــة أنظمــة تجاريــة ،وهــي:
 )1اإلزالة الكاملة للرسوم الجمركية فيام يتعلق بجميع الدول الرشيكة بالتجارة.
 )2إدخال تعريفات منخفضة عىل الواردات من إرسائيل ،بافرتاض إبرام اتفاقية تجارية بني الدولتني.
 )3فرض تعريفات جمركية عالية عىل الواردات من إرسائيل ،بافرتاض عدم وجود اتفاقية تجارية بني الطرفني.
يحســن األداء االقتصــادي
تظهــر نتائــج النمــوذج املســتخدم يف هــذه الدراســة أن نظــام التجــارة الحــر وغــر التمييــزي ّ
ويقلــل مــن نســب البطالــة بشــكل كبــر .عــاوة عــى ذلــك ،فــإن اختيــار نظــام ســعر الــرف يؤثــر بشــدة عــى األنظمــة
التجاريــة املختلفــة .لذلــك ،فــإن الســيطرة الكاملــة عــى التجــارة وأدوات السياســة النقديــة تســاعد يف تحســن قــدرات
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــى معالجــة مشــكلة البطالــة الســائدة وتباطــؤ النمــو االقتصــادي .كانــت أبــرز نتائــج
هــذه الدراســة مــا يــي:
1.يــؤدي اإللغــاء الكامــل للتعريفــة الجمركيــة إىل زيــادة الطلــب عــى الــواردات ،خاصــة بالنســبة للــواردات القادمــة مــن
دول ليــس لديهــا اتفاقيــة تجاريــة متعــددة األطـراف مــع كل مــن إرسائيــل وفلســطني .تشــر هــذه النتيجــة إىل تحويــل
التجــارة الــذي فرضــه الغــاف الجمــريك واتحــاد العمــات مــع إرسائيــل يف الضفــة الغربيــة نحــو التجــارة مــع إرسائيــل
ورشكائهــا التجاريــن بــدال مــن االســتفادة مــن مميـزات الــواردات مــن الــدول األخــرى.
2.يــؤدي تبنــي سياســة تجاريــة غــر متييزيــة ،مثــل التحريــر الكامــل للتجــارة مــع جميــع الــركاء التجاريــن ،إىل تنويــع
التجــارة الفلســطينية ويزيــل االعتــاد املفــرط عــى إرسائيــل.
www.mas.ps

22

3.يحفــز التحريــر الكامــل للتجــارة الخارجيــة الفلســطينية اإلنتــاج املحــي ،والــذي يتطلــب يف املقابــل املزيــد مــن
العوامــل املســاعدة ،وخاصــة العاملــة ،وبالتــايل يحســن الرفاهيــة يف الضفــة الغربيــة .نتيجــة لزيــادة الطلــب عــى
العمــل ،ينخفــض معــدل البطالــة بشــكل كبــر ،بــل ويتحقــق التوظيــف الكامــل للذكــور مــن ذوي املهــارات العاليــة
والعامــات ذوي املهــارات املنخفضــة.
4.تؤكــد هــذه النتيجــة عــى النفــوذ الــذي تتمتــع بــه السياســة التجاريــة عــى البطالــة ،وبالتــايل تؤيــد نتائــج دراســة
األونكتــاد ( )2009التــي تشــر إىل أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ميكــن أن تحقــق انخفاضــا كبـرا يف البطالــة إذا تــم
متكينهــا بالســيطرة الكاملــة عــى أدوات سياســتها التجاريــة.
5.ينتــج عــن تحريــر التجــارة زيــادة يف طلــب العاملــة ،وبالتــايل زيــادة يف الناتــج املحــي ،يف القطاعــات األكــر توجه ـاً
نحــو التجــارة ،وهــي القطاعــات الصناعيــة.
6.باملثــل ،يف الســيناريوهات التــي تقيــد التجــارة مــن خــال فــرض تعريفــات جمركيــة عــى الــواردات مــن إرسائيــل تولــد
انخفاضــا أكــر يف اإلنتــاج يف تلــك القطاعــات.
7.مــن بــن األنظمــة التجاريــة املختلفــة التــي تــم تناولهــا يف هــذه الدراســة ،وجــد أن التحريــر الكامــل للتجــارة يفيــد
اقتصــاد الضفــة الغربيــة بشــكل أكــر ،مــا يــؤدي إىل منــو بنســبة  %10يف الناتــج املحــي اإلجــايل الحقيقــي مقارنــة
بالوضــع الراهــن (اتفاقيــة باريــس).
8.النظام التجاري الليربايل وغري التمييزي هو األنسب لدولة فلسطينية ذات سيادة.
9.وضــع الجانــب الفلســطيني التعريفــات عــى الــواردات مــن إرسائيــل يولــد نتيجــة أســوأ لالقتصــاد يف الضفــة الغربيــة
مــن الوضــع الراهــن.
	10.اتفــاق تفضيــي مــع إرسائيــل مرغــوب فيــه أكــر مــن عــدم وجــود اتفاقيــة تــؤدي إىل فــرض معــدالت تعريفــة للدولــة
األكــر تفضيـاً عــى الــواردات مــن إرسائيــل.
 2-7-2محاور أساسية وتساؤالت لنقطة االنطالق

الســؤال مــا إذا كان النظــام التجــاري القائــم – بشــكل أســايس «االتحــاد الجمــريك مــع إرسائيــل» -هــو أفضــل خيــار متــاح،
رشيطــة أن يكــون باإلمــكان تطبيقــه بالكامــل ،أم إذا كان مــن األفضــل لالقتصــاد الفلســطيني أن يتجــه نحــو نظــام تجــاري
مختلــف ،جــرى تناولــه يف العديــد مــن األبحــاث مــن زوايــا مختلفــة وضمــن فرضيــات سياســية واقتصاديــة مختلفــة.
الســؤال األهــم والــذي يســتدعي إعــادة النظــر يف صياغــة العالقــات التجاريــة الفلســطينية اإلرسائيليــة ،هــو ،هــل ميكــن
لالقتصــاد الفلســطيني أن يرســم مســتقبله يف ظــل الوضــع الحــايل والقيــود الحاليــة ضمــن بروتوكــول باريــس االقتصــادي؟
أجمعــت كافــة الدراســات الســابقة خــال العقــود الثالثــة املاضيــة عــى أن هنــاك أربعــة خيــارات للسياســة التجاريــة
الفلســطينية ،إال أن نتائــج هــذه الدراســات وتوصياتهــا تختلــف يف مخرجاتهــا بنــاء عــى الفرضيــات التــي تضعهــا وبنــاء عــى
املدرســة االقتصاديــة التــي تنطلــق منهــا ،فهنــاك مــدارس تدعــو إىل تحريــر التجــارة وأخــرى متحفظــة ،ومــدارس تؤمــن
باالتحــاد الجمــريك وأخــرى بالتجــارة الحــرة ،وعــى أيــة حــال فــإن جــزء كبــر مــن االختالفات يــأيت أيضا مــن خصوصيــة الوضع
الفلســطيني وطبيعــة العالقــات التجاريــة املعقــدة الناجمــة عــن االحتــال والتــي تــؤدي إىل عــدم ســر نتائــج الدراســات مبــا
يتــاىش مــع منطــق النظريــة االقتصاديــة .لذلــك ظهــرت العديــد مــن االجتهــادات ووجهــات النظــر واالختالفــات مــا بــن
الخـراء االقتصاديــن حــول الخيــار األفضــل للسياســة التجاريــة الفلســطينية ومــا يجــب أن تكــون عليــه.
العوامــل السياســية التــي شــكلت وغــرت مــن التوجــه نحــو مــا يعتــر النظــام املفضــل «للسياســة التجاريــة الفلســطينية»،
ســواء كانــت :املوقــف التفــاويض ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ،أو املصالــح األمنيــة اإلرسائيليــة ،أو مبــادرات بنــاء الســام
الفلســطيني-اإلرسائييل املشــركة ،أو تفضيــل املنظــات الدوليــة لصيغــة معينــة للعالقــة بــن التجــارة والتنميــة كــا تبــن
أعــاه يف مبــادرات مشــاريع السياســات التجاريــة ،تركــز بشــكل أســايس (ولــو مــن حيــث الصياغــة فقــط) عــى درجــة
التوافــق أو التعــارض للرتتيبــات البديلــة الحاليــة أو املقرتحــة مــع التوأمــة الحتميــة بــن الســيادة الفلســطينية والتنميــة.
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تزعــم األبحــاث واملبــادرات املختلفــة أنهــا تهــدف إىل إصــاح السياســة التجاريــة الفلســطينية ضمــن ثالثــة مســارات:
مقرتحــات لتحســينات تدريجيــة أو مجزئــة (قــد يعتربهــا البعــض تغيـرات شــكلية هنــا وهنــاك) يف إطــار السياســة التجاريــة
الحاليــة؛ تقييــات للسياســة التجاريــة األمثــل عــى أســاس النظريــات واالفرتاضــات االقتصاديــة العديــدة التــي كث ـرا مــا
تُســتخلص مــن القيــود يف العــامل الحقيقــي وعــى أرض الواقــع؛ والبحــوث التــي أخــذت هــذه القيــود بعــن االعتبــار عــى
افـراض أن عــى االقتصــاد الفلســطيني إمــا أن يرســم مســتقبله بوجــود هــذه القيــود أو يحــاول أن يحــرر نفســه منهــا .عــى
الرغــم مــن جميــع املنهجيــات لألبحــاث الســابقة إليجــاد خيــارات للسياســة التجاريــة الفلســطينية ،إال أن معظــم هــذه
التحليــات فشــلت يف ربــط السياســة التجاريــة بشــكل منهجــي باألهــداف التنمويــة الشــاملة أو بالســيادة االقتصاديــة أو
باالســتقالل الســيايس .فمثــا ،عنــد مراجعــة األدبيــات ،تتفــق الدراســة مــع املوقــف الســائد بــأن نظــام االتحــاد الجمــريك مــع
إرسائيــل إمــا فشــل يف تحقيــق مــا وعــد بــه أو أنــه غــر مؤهــل ملواجهــة التحديــات االقتصاديــة الفلســطينية يف املقــام األول
عــى الرغــم مــن تدابــر بنــاء الثقــة التــي تحظــى برعايــة دوليــة وبخاصــة أوروبيــة لكــر الجمــود الســيايس والتجــاري.
يجــدر الذكــر أن منــوذج االتحــاد الجمــريك ومنــوذج التجــارة الحــرة هــا أكــر الخيــارات التــي تــم نقاشــها باســتفاضة ،أمــا
خيــار السياســة التجاريــة غــر التمييزيــة وهــو أقــل الخيــارات املبحوثــة نســبيا ،والــذي ميكــن أن يشــكل تحــوال جذريــا يف
العالقــات التجاريــة الحاليــة مــع إرسائيــل ،حيــث قيمتــه بعــض الدراســات التجريبيــة عــى أنــه األفضــل مــن بــن جميــع
الخيــارات ،إال أن اآلراء منقســمة بخصــوص الســؤال حــول هيكليــة التعرفــة الجمركيــة الواجــب تطبيقهــا ،مــا يدعــو إىل
إجـراء املزيــد مــن البحــوث التجريبيــة يف قطاعــات محــددة.
بشــكل عــام ،يبــدو أنــه مــن الســابق ألوانــه تحديــد مــا يبــدو أنــه الخيــار األمثــل عــى وجــه اليقــن ،فــا ينقصنــا محاولــة
أخــرى لبنــاء افرتاضــات سياســية منافيــة للواقــع (وهــو مــا قامــت بــه الدراســات واملبــادرات املتنوعــة مـرارا وتكـرارا) .بيــد
أنــه مــن الــروري اليــوم ،وأكــر مــن أي وقــت مــى ،التحــرر مــن القيــود التــي يفرضهــا إطــار السياســة التجاريــة الحــايل،
مبــا يتــاىش مــع مصالــح التنميــة الفلســطينية واملطالــب السياســية.
التحــدي الــذي يفــرض نفســه اآلن ليــس فقــط أن نقــرر كيــف وتحــت أي ظــروف ينبغــي لنــا التخــي عــن النظــام التجــاري
الحــايل ،بــل هــو تحديــد االتجــاه الــذي علينــا اتباعــه إلصــاح سياســتنا التجاريــة :التوجــه نحــو تكامــل أقــل مــع إرسائيــل؛
أم التوجــه نحــو تكامــل أكــر مــع إرسائيــل ضمــن رشوط تخــدم الســيادة االقتصاديــة للشــعب الفلســطيني واســتقالله
الســيايس؛ التوجــه نحــو مزيــد مــن االنفتــاح التجــاري مــع املنطقــة وبقيــة دول العــامل أو سياســة تجاريــة انتقائية تســتخدم
مزايــا كل مــن تشــجيع الصــادرات وإحــال الــواردات؛ أم التوجــه نحــو جعــل االتفاقــات التجاريــة املحــرك الرئيــي للنمــو
االقتصــادي ،أو اســتخدام التجــارة ،كواحــدة ضمــن أدوات عــدة مســتخدمة يف بنــاء السياســة االســراتيجية والتنميــة
االقتصاديــة الكليــة .هــذه املســائل تســتدعي االهتــام العاجــل مــن صنــاع القـرار الفلســطيني.
عــى أي حــال ،وبشــكل عــام ،هنــاك أربعــة بدائــل ممكنــة ألطــر السياســة التجاريــة التــي ســادت يف التحليــات واملقرتحات
التــي جــاءت بهــا الدراســات التــي تــم مراجعتهــا ،هي:
	•اإلطــار الحــايل الــذي أرســت قواعــده اتفاقيــات أوســلو ،وبروتوكــول العالقــات االقتصاديــة بــن إرسائيــل ومنظمــة
التحريــر الفلســطينية والــذي يطــرح خيــارا واحــدا آال وهــو اتحــاد جمــريك أحــادي الجانــب.
	•صيغــة عمليــة ومحســنة مــن االتحــاد الجمــريك مــع إرسائيــل أي باريــس اقتصــادي محســن مــع تغ ـرات وتعديــات
وإضافــة بنــود جديــدة.
	•منطقة تجارة حرة مع إرسائيل بصيغ مختلطة مختلفة.
	•سياسة تجارية تتعامل مع كل رشيك ضمن مبدأ الدولة األوىل بالرعاية.
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ضمــن أشــكال التكامــل االقتصــادي املتعــارف عليــه بــن الــدول ،تقــع سياســة االتحــاد الجمــريك بــن منطقــة التجــارة الحــرة
مــن جهــة ،والســوق املشــركة واالتحــاد االقتصــادي مــن جهــة أخــرى ،فمثــا يف اتفاقيــة التجــارة الحــرة ،يختــار الــركاء
التجاريــون املشــاركون خفــض أو إلغــاء التعريفــات الجمركيــة بينهــم مــع االحتفــاظ بالحــق يف تحديــد التعريفــات الجمركيــة
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للــواردات مــن الــركاء التجاريــن غــر املشــاركني .للمــي قدمــا يف خطــوة تكامليــة أوســع للعالقــات التجاريــة ،يلغــي
االتحــاد الجمــريك التعريفــات الجمركيــة بــن األعضــاء املشــاركني متامــا كــا هــو الحــال يف اتفاقيــة التجــارة الحــرة ولكــن
باإلضافــة إىل ذلــك تحــدد أيضــا تعريفــة مشــركة مقابــل الــواردات مــن بقيــة العــامل .بينــا تعتمــد الســوق املشــرك عــى
نفــس املبــادئ ،يضيــف تنقــل العوامــل (رأس املــال والعــال) إىل قامئتــه لبنــاء شــكل أعمــق وأكــر فعاليــة مــن التكامــل.
عــى الرغــم مــن أن سياســة االتحــاد الجمــريك تزيــل الحواجــز التجاريــة بــن األعضــاء املشــاركني فهــي متثــل أيضــا ،بحكــم
الواقــع ،شــكالً مــن أشــكال التمييــز التجــاري تجــاه الــدول األخــرى خــارج االتحــاد .بعبــارة أخــرى ،قــد يزيــد االتحــاد
الجمــريك مــن رفاهيــة أعضائهــا ،وبالتــايل (مــع ثبــات باقــي املتغـرات) رفاهيــة العــامل ،لكنــه ال يحقــق القــدر األقــى مــن
الرفاهيــة والرعايــة االجتامعيــة ،لذلــك أصبــح االتحــاد الجمــريك يُعــرف أيضــا باســم اتفاقيــة التجــارة التمييزيــة أو التفضيلية.
لخلق وتحويل التجارة يف نظام االتحاد الجمريك ،أثران أساسيان ينتجان عن االتحاد الجمريك وهام:
)1خلق التجارة
مبجــرد إنشــاء االتحــاد الجمــريك ،تــؤدي إزالــة الحواجــز التجاريــة بــن األعضــاء إىل تحويــل اإلنتــاج مــن املنتجــن
ذوي التكلفــة العاليــة إىل املنتجــن ذوي التكلفــة املنخفضــة ،وبالتــايل زيــادة أو إنشــاء التجــارة داخــل االتحــاد .هــذه
العمليــة ال تــؤدي فقــط إىل تخصيــص وتوزيــع أفضــل للمــوارد نحــو األنشــطة اإلنتاجيــة األكــر كفــاءة نســبيا التــي
تعــود بالفائــدة عــى جميــع األعضــاء ،ولكــن بالنســبة للمســتهلكني أيضــا ،ســيؤدي خلــق التجــارة داخــل االتحــاد إىل
زيــادة فائــض املســتهلك عــن طريــق اســتبدال الســلع املنتجــة محليــا عاليــة التكلفــة بتلــك املســتوردة مــن رشيــك
االتحــاد الجمــريك بتكلفــة أقــل.
)2تحويل التجارة
تعنــي هــذه املعاملــة التفضيليــة للــواردات مــن رشيــك االتحــاد الجمــريك أن بعــض الســلع التــي تــم اســتريادها مــن
مصــادر أخــرى قبــل إنشــاء االتحــاد بأســعار منخفضــة ،يتــم اســتريادها اآلن مــن مصــادر أعــى تكلفــة مــن داخــل
االتحــاد ،وبذلــك يــؤدي االتحــاد إىل التحويــل واالنح ـراف الفعــال للطلــب إىل املنتجــن األقــل كفــاءة ذوي التكلفــة
املنخفضــة واملحميــون مبوجــب أحــكام االتحــاد.
يشــعر املســتهلك بتأثـرات تحويــل التجــارة بشــكل مبــارش ،حيــث يتعــن عليــه دفــع ســعر أعــى مــن الســابق ،واملحفظــة
العامــة التــي تخــر اإليـرادات املتولــدة ســابقا مــن الجــارك املحصلــة عنــد اســترياد البضائــع مــن املــورد األرخــص .عــاوة
عــى ذلــك ،تتأثــر الرفاهيــة العامليــة أيضــا ســلبا ألن تأثــر تحويــل التجــارة ينتــج عنــه ســوء تخصيــص املــوارد مــن خــال
حاميــة املنتجــن األقــل كفــاءة.
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طبيعــة العالقــة التجاريــة بــن الضفــة الغربيــة وغــزة مــع إرسائيــل قرسيــة وأحاديــة الجانــب وغــر متكافئــة ،حيــث
تــم تحليــل العوائــق الهيكليــة التــي أوجدتهــا لالقتصــاد الفلســطيني بالكامــل يف العديــد مــن الدراســات (انظــر عــى
ســبيل املثــال  .)UNCTAD, 2009 World Bank 2010بينــا تقــرب الرتتيبــات التجاريــة لربوتوكــول باريــس مــن منــوذج
االتحــاد الجمــريك ،إال أنهــا تحتــوي عــى عــدد مــن االختالفــات التــي تحــد مــن تصنيفهــا كذلــك .ســعت هــذه االختالفــات
املطروحــة عــى سياســة االتحــاد الجمــريك إىل تصحيــح الخلــل واآلثــار الضــارة لالحتــال املطــول والقائــم عــى أمنــاط
التجــارة الخارجيــة الفلســطينية .هنــاك ثــاث اختالفــات أساســية تفــرق النظــام التجــاري الحــايل مــع إرسائيــل (االتحــاد
الجمــريك) عــن منــوذج االتحــاد الجمــريك التقليــدي املتعــارف عليــه نظريــا وعمليــا ،هــي:
)1التجارة الحرة بني الطرفني
يشــر هــذا ،مــن حيــث املبــدأ ،إىل حركــة الســلع الزراعيــة والصناعيــة مــن دون أي قيــود بــن الطرفــن (اإلرسائيــي
والفلســطيني) .مــن الناحيــة النظريــة ،وضــع هــذا املبــدأ لتصحيــح الخلــل واآلثــار الضــارة لالحتــال املطــول بواســطة
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إزالــة مجموعــة مــن الحواجــز التجاريــة وغــر التجاريــة التــي وضعتهــا إرسائيــل يف العقــود الســابقة ،إال أن العكــس
قــد حــدث ،بينــا غمــر املنتجــون اإلرسائيليــون الســوق الفلســطيني بالبضائــع أمــا بالنســبة للمنتجــات الزراعيــة ،فقــد
تــم تحديــد كوتــا عــى الصــادرات الفلســطينية إىل إرسائيــل لســتة منتجــات زراعيــة.
)2سياسات االسترياد :استثناءات من التعريفة الخارجية املشرتكة
وف ًقــا لنظــام االتحــاد الجمــريك ،يتــم تحديــد تعريفــة الــواردات مــن غــر األعضــاء يف االتحــاد الجمــريك بواســطة
تعريفــة خارجيــة موحــدة بــن األعضــاء ،لكــن يف بروتوكــول باريــس (مــادة  ،)5تحــدد التعريفــة الجمركيــة املوحــدة
باإلضافــة إىل مجموعــة مــن رســوم االســترياد األخــرى مبــا بتوافــق مــع املعــدالت واألســعار اإلرسائيليــة .تعمــل هــذه
املعــدالت كحــد أدىن مــا يعنــي أنــه يف حــن ال يُســمح للســلطة الفلســطينية بوضــع معــدالت تعريفــة عنــد مســتوى
أقــل ،ولكــن ميكنهــا ،مــن حيــث املبــدأ ،فــرض معــدالت أعــى مــن تلــك التــي تفرضهــا إرسائيــل .األهــم مــن ذلــك،
أن بروتوكــول باريــس ينــص أيضــا عــى بعــض االســتثناءات لهــذه القاعــدة .منحــت هــذه االســتثناءات الســلطة
الفلســطينية بعــض املرونــة لتطبيــق لوائــح االســترياد املســتقلة ،وبالتــايل تحريــر التجــارة الفلســطينية جزئيــا مــع بقيــة
العــامل وتســهيل اندمــاج االقتصــاد الفلســطيني يف املنطقــة ،وذلــك مــن خــال الــدور املركــزي لــأردن ومــر 4.ذلــك
يعنــي مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة وجــود خليــط بــن االتحــاد الجمــريك ومنطقــة التجــارة الحــرة ،لذلــك يطلــق
بعــض االقتصاديــن عــى بروتوكــول باريــس بأنــه شــبه اتحــاد جمــريك.
)3تخليص اإليرادات الجمركية
ينــص بروتوكــول باريــس عــى أن اإليـرادات مــن الرضائــب والرســوم املفروضــة عــى غــر األعضــاء مســتحقة للخزانــة
اإلرسائيليــة وســيتم مقاصتهــا ،شــهريا عــى أســاس «الوجهــة» بــدالً مــن «نقطــة الدخــول» .بالنســبة للجانــب
الفلســطيني ،هــذا التغيــر يعنــي تحويــل عائــدات االســترياد إىل الخزينــة العامــة الفلســطينية حتــى لــو تــم اســترياد
البضائــع عــر إرسائيــل أو نفذهــا وكالء إرسائيليــون طاملــا أن الوجهــة حــددت ملــدن الضفــة وقطــاع غــزة يف مســتندات
االســترياد .حيــث ســتجمع إرسائيــل مبوجــب نظــام املقاصــة هــذه املســتحقات وتحولهــا إىل الســلطة الفلســطينية بعــد
خصــم  %3رســوم إداريــة .لرصــد تنفيــذ هــذه الرتتيبــات ومعالجــة فشــل الربوتوكــول يف توقعهــا ،أقــرت تشــكيل لجنــة
اقتصاديــة مشــركة ،تجتمــع عــى أســاس منتظــم .هــذا الوضــع غــر مألــوف يف مناطــق االتحــاد الجمــريك األخــرى،
حيــث يتــم تقاســم اإليـرادات بنــاء عــى النشــاط الفعــي للتجــارة أو عــى مــؤرشات االقتصــاد الــكيل.
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تحتــم قاعــدة تحديــد التعريفــة الخارجيــة املشــركة ،فقــدان الســيادة للدولــة الضعيفــة وذلــك لفــرض الدولــة ذات
االقتصــاد األكــر أو األكــر قــوة سياســات تعــزز مصالحهــا عــى حســاب مصالــح الرشيــك (الــركاء) األصغــر ،مــا يؤثــر
ســلبا عــى اقتصــاد هــذه الــدول .كــا متنــع  CUأعضائهــا مــن الدخــول يف اتفاقيــات التجــارة التفضيليــة الفرديــة مــع رشكاء
تجاريــن خــارج  ،CUمــا يحــد مــن املرونــة ويفــرض قيــودا عــى اســتقاللية الــدول األصغــر اقتصاديــا حيــث تحــد مــن
إمكانياتهــم يف اســتخدام االتفاقيــات التجاريــة كأداة تجاريــة فعالــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي .هنــاك عــدة آراء وتحليــات
بهــذا الخصــوص ،نســتعرض أهمهــا.
يعتــر الــرأي األول أن اتفاقيــة باريــس توفــر القواعــد وإطــار عمــل ســليم كان مــن املفــرض أن يعــزز قطــاع التجــارة
الخارجيــة الفلســطينية وذلــك يف ضــوء النظريــة التقليديــة فيــا يتعلــق بفوائــد التكامــل بــن اقتصــاد صغــر مــع اقتصــاد
متقــدم .مبــا إن ســبب فشــل أو ضعــف أداء النظــام التجــاري الحــايل يف تعزيــز التجــارة الفلســطينية يعــود إىل عوامــل
سياســية وأمنيــة خارجــة عــن نــص الربوتوكــول ،فــإن بروتوكــول باريــس هــو أفضــل صفقــة اقتصاديــة لفلســطني بحســب
4

بالنســبة للســلع املدرجــة يف القامئتــن  A1و A2والتــي تتكــون أساســا مــن ســلع اســتهالكية ،تــم منــح الســلطة الفلســطينية حريــة تقديريــة كاملــة بشــأن سياســة االســترياد ،ولكــن
بكميــات محــددة بالكوتــا .يجــب أن تكــون الســلع املســتوردة مبوجــب القامئــة  A1منتجــة محليــا يف مــر أو األردن أو دول عربيــة أخــرى بينــا ميكــن اســترياد الســلع املســتوردة
مبوجــب القامئــة  A2مــن الــدول العربيــة واإلســامية ودول أخــرى (هــذا التمييــز املربــك واملتداخــل عــى نطــاق واســع) .يتــم تنظيــم اســترياد البضائــع مــن هــذه القوائــم مــن
خــال الكوتــا املحــددة عــى أنهــا «كميــات متفــق عليهــا» مــن أجــل تجنــب رضورة وجــود حــدود جمركيــة وبالتــايل الحفــاظ عــى اإلطــار املؤســي لوحــدة  .CUبالنســبة للســلع
املدرجــة يف القامئــة « ،»Bوالتــي تتكــون أساســا مــن الســلع الرأســالية ،فــإن حريــة الســلطة بشــأن سياســة االســترياد ليســت مقيــدة بالكوتــا ولكــن يجــب أن تكــون محاذيــة
للمتطلبــات القياســية اإلرسائيليــة (كنفــاين)19 :1996 ،
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هــذا الــرأي .أي أن ضعــف األداء يف القطــاع التجــاري الفلســطيني يرجــع إىل التدهــور الرسيــع للعالقــة السياســية بــن
اإلرسائيليــن والفلســطينيني ،وانتشــار اسـراتيجية اإلغــاق اإلرسائيليــة التــي أوقفــت أو عرقلــت بشــكل كبــر حركــة البضائع
وأثــرت بشــكل كبــر عــى تنافســيتها يف القطــاع الخارجــي عــى وجــه الخصــوص (.)Arnon and Weinblatt, 2000
أمــا الــرأي والتحليــل الثــاين ،مــع االع ـراف بالبيئــة السياســية الصعبــة بشــكل عــام ،فيشــر إىل أن ســبب األداء التجــاري
الضعيــف يعــود إىل خلــل داخــي يف أحــكام باريــس االقتصــادي نفســها ،وتحديــدا إىل الفشــل اإلرسائيــي والفلســطيني يف
اســتغالل إطــار الربوتوكــول إىل حــده األقــى .يقــول هــذا ال ـراي بــأن إرسائيــل بصفتهــا الجانــب األقــوى ،انتهكــت بشــكل
روتينــي األحــكام الفعليــة لربوتوكــول باريــس ،بالرغــم مــن االدعــاء بأنهــا ملتزمــة بهــا .هــذا التحليــل أو الــرأي ال يقتــر
فقــط عــى الفشــل يف تنفيــذ بعــض بنــود باريــس ،ولكــن يشــمل أيضــا التالعــب مــن الجانــب اإلرسائيــي يف تفســر وتطبيــق
البنــود .مثــا ،كان مــن املفــرض أن تعمــل - JECالهيئــة املســؤولة رســميا عــن اإلرشاف عــى تنفيــذ البنــود ،وكهيئــة فنيــة
لحــل النزاعــات بــن الطرفــن ولكنهــا رسعــان مــا أصبحــت مسيســة مــن خــال ربــط إرسائيــل للمســائل االقتصاديــة باألمنيــة
(.)Khalidi and Taghdisi-Rad, 2009
كانــت اللجنــة االقتصاديــة املشــركة غــر فعالــة ،ونــادرا مــا تعقــد اجتامعاتهــا ،وهــي غــر نشــطة بحكــم الواقــع منــذ
العــام  .2000نتيجــة لذلــك ،مل يتــم إخطــار صانعــي السياســة الفلســطينيني مســبقا بالتغي ـرات اإلرسائيليــة فيــا يتعلــق
بسياســاتها التجاريــة .أضــف إىل ذلــك ،مل يتــم إح ـراز تقــدم يف القضايــا التــي يجــب أن تتقــدم بهــا اللجنــة االقتصاديــة
املشــركة ،مثــل مراجعــة الكميــات يف القامئتــن A1و A2أو تقاســم عــادل لرضيبــة القيمــة املضافــة والتخليــص الرضيبــي
5
عــى الــواردات.
يعتــر الــرأي والتحليــل الثالــث أن التطــورات املخيبــة لآلمــال يف القطــاع الخارجــي الفلســطيني هــي نتيجــة هيكليــة
الربوتوكــول الــذي كان معيبــا منــذ البدايــة وأنــه حتــى إن طبقــت بنــود االتفاقيــة بالكامــل ويف أفضــل الظــروف األمنيــة
والسياســية فإنهــا لــن تــؤدي إىل تحســن األوضــاع يف االقتصــاد الفلســطيني وقطاعــه الخارجــي .حيــث يتــم تحديــد رشوط
االتحــاد الجمــريك مــن قبــل الدولــة األكــر قــوة ،مــا يــرك الدولــة األقــل منــوا يف كثــر مــن األحيــان مــع القليــل مــن النفوذ،
أو الســيادة ،لســن سياســات تجاريــة أكــر انســجاما مــع احتياجاتهــا التنمويــة .يف الحالــة الفلســطينية ،مل يتــم اعتبــار
اإلعفــاءات التــي توفرهــا القوائــم وخيــار فلســطني للحفــاظ عــى سياســة تعريفــة أقــل مــن إرسائيــل كجــزء مــن التصنيــع
أو اس ـراتيجية التنميــة األوســع.
بشــكل عــام ،فــإن معظــم الدراســات عــن نظــم التجــارة الفلســطينية التــي تســلط الضــوء عــى الفوائــد املحتملــة لنظــام
اتحــاد جمــريك عــى االقتصــاد الفلســطيني تقلــل وتســتخف بالعيــوب املحتملــة ،حيــث يبــن النقيــب ( )2003بــأن وحــدة
العمــل يف العالقــة الهيكليــة بــن االقتصــاد اإلرسائيــي والفلســطيني كــا تطــورت منــذ العــام  1967كانــت ال بــد مــن أن
«تحبــس» وتثبــت االقتصــاد الفلســطيني يف مكانــة أدىن مــن االقتصــاد اإلرسائيــي .يف حــن أن الصــادرات إىل االقتصــاد
األكــر قــد تــزداد يف حالــة االتحــاد الجمــريك ،وميكــن أن تســبب املقاصــة املوحــدة زيــادة تكلفــة واردات الســلع الوســيطة
والرأســالية ،وبالتــايل تكــون العامــل األســايس يف القضــاء التدريجــي عــى امليــزة النســبية لالقتصــاد األصغــر ،وتقلــل فرصتــه
يف بنــاء ميــزة تنافســية والقيــام بعمليــة التحــول االقتصــادي الهيــكيل.
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بشــكل عــام ،متيــل معظــم الدراســات ومشــاريع املبــادرات الســابقة إىل االتحــاد الجمــريك كخيــار أول ،ومــن ثــم منــوذج
التجــارة الحــرة ،ولذلــك مــا يــرره نظريــا وعمليــا ،مــن جانــب النظريــة االقتصاديــة ونظريــات التجــارة الدوليــة ،ومــن
5

مراجعــة وتوســيع القوائــم ،كــا هــو متفــق عليــه يف بروتوكــول باريــس ،لالســتجابة «الحتياجــات الســوق» الفلســطينية املتزايــدة ،كان مــن املفــرض أن يــزود الجانــب الفلســطيني
بفرصــة ومســاحة لتقليــل االعتــاد عــى الــواردات اإلرسائيليــة وتنويــع رشكائــه التجاريــن».
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جانــب التجــارب العمليــة التــي أدت إىل تحســن التبــادل التجــاري لالتحــادات الجمركيــة بــن الــدول .قــد انســحب هــذا
التفكــر أيضــا عــى الحالــة الفلســطينية وال زال يحتــل وزنــا كبـرا (عــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة) حيــث متيــل األغلبيــة
إىل اعتبــار االتحــاد الجمــريك النمــوذج األمثــل يف الحالــة الفلســطينية حيــث لــه فوائــد عديــدة باالســتناد إىل نظريــة
اســتفادة االقتصــاد الصغــر مــن االقتصــاد الكبــر يف االتحــاد الجمــريك .لكــن العكــس حــدث يف الحالــة الفلســطينية حيــث
بينــت الدراســات أنــه منــذ عقــود عديــدة مل يحــدث تقــارب بــن االقتصــاد الفلســطيني واإلرسائيــي ،بــل العكــس حــدث،
فقــد زادت الفجــوة بــن االقتصاديــن .هــذا فضــا عــن تجاهــل تأثــر القيــود اإلرسائيليــة عــى هــذا االتحــاد وســوء تطبيــق
بنــود باريــس االقتصــادي ،وكانــت النتيجــة تراجــع يف كافــة املــؤرشات االقتصاديــة الفلســطينية ،مــع عــدم إغفــال تحســن
بعــض املــؤرشات ولكــن بشــكل غــر كاف.
كــا أن كافــة املبــادرات واملشــاريع الســابقة التــي تهــدف إىل وضــع رؤيــة للسياســات التجاريــة الفلســطينية مل تجلــب أيــة
نتيجــة ،وكانــت عبــارة عــن إعــادة إنتــاج التفــاق باريــس االقتصــادي وإن جــاءت بنصــوص أفضــل مــن نصــوص باريــس
االقتصــادي ،فقــد ركــزت عــى مبــادئ هامــة ميكــن االســتفادة منهــا ،ولكــن مل تطــرح بنــود تدخــل يف عمــق وجوهــر مــا
يجــب أن تكــون عليــه العالقــات التجاريــة الفلســطينية مبــا يخــدم تحقيــق االســتقالل االقتصــادي.
لذلــك كلــه ،اســتوجب إعــادة التفكــر مبــا آلــت إليــه املــؤرشات االقتصاديــة ومــا أنتجــه بروتوكــول باريــس االقتصــادي،
والبــدء بالتخطيــط للسياســات التجاريــة الحاليــة ،واملســتقبلية فيــا يخــص العالقــة مــع إرسائيــل.
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ميكــن عــرض النتائــج التاليــة والتوصيــات املرتبطــة بهــا ،والتــي تقــود إىل وضــع أســس عمليــة للسياســات التجاريــة
الفلســطينية ،وأيضــا ميكــن االسرتشــاد بهــا حاليــا ومســتقبال:
ما يخص املرحلة االنتقالية الحالية
التغــر يف التوجهــات السياســاتية الفلســطينية باتجــاه االنفــكاك التدريجــي ،ودعــم املنتــج الوطنــي ،وتشــجيع االســترياد
املبــارش وغــر ذلــك أمــر رضوري جــدا ويجــب تبنيــه والعمــل عليــه بشــكل ذيك ومــدروس ،وخاصــة أن اتجاهــات التغــر
يف منــط التجــارة الخارجيــة يف الســنوات الخمســة األخــرة نحــو تقليــل االعتــاد عــى إرسائيــل إيجابيــة .لكــن هــذا كلــه
ال يعتــر كاف يف ظــل قيــود بروتوكــول باريــس ،إذ أن هــذا االتفــاق ســيحد مــن فاعليــة تلــك التوجهــات ،لذلــك ال بــد
مــن العمــل بــأرسع وقــت عــى تغيــر هــذا االتفــاق باتجــاه الخــروج برتتيبــات تجاريــة محســنة داعمــة ملــا هــو إيجــايب
لباريــس االقتصــادي ،ومتجنبــة مــا هــو ســلبي .ذلــك يتــم عــر مســارين ،األول ،تعديــل بعــض بنــود هــذا االتفــاق ،والثــاين،
إضافــة بنــود جديــدة لــه ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
أوالً  -تعديل بنود اتفاق باريس االقتصادي للمرحلة ما قبل النهائية
مــا ســبق عرضــه ،يتبــن نشــوء عالقــة غــر متكافئــة جعلــت مــن االقتصــاد الفلســطيني اقتصــادا ً تابعـاً ومعتمــد اعتــادا ً
كامـاً عــى االقتصــاد اإلرسائيــي ،تحــول إىل اقتصــاد مشــوه وغــر قــادر عــى القيــام بعمليــة التنميــة ،إضافــة إىل توقــف
النمــو يف التصديــر بحيــث أصبحــت األدوات السياســية الخاصــة بالتجــارة واالقتصــاد الــكيل رهينــة باالقتصــاد اإلرسائيــي
والسياســات األمنيــة اإلرسائيليــة .لتصحيــح هــذا الوضــع فقــد أكــدت بعــض الدراســات عــى رضورة تعزيــز قــدرة القطــاع
الخــاص الفلســطيني ودعمــه مــن خــال دور نشــط للقطــاع العــام لحاميــة الطاقــة اإلنتاجيــة وتســهيل حريــة التجــارة.
لكــن كل ذلــك ال ميكــن أن يتــم يف إطــار السياســات االقتصاديــة الحاليــة ويف إطــار اتحــاد جمــريك أحــادي الجانــب
(World Bank, 2012؛ IMF, 2013؛  .)UNCTAD 2009يف نفــس الســياق فــإن االســتقالل االقتصــادي يعــد أمـرا ً بعيــد
املنــال يف ظــل غيــاب الســيطرة الفلســطينية الكاملــة واملبــارشة والطبيعيــة عــى التجــارة والسياســات النقديــة والرضيبيــة.
فمــن غــر املعقــول أن يبقــى االقتصــاد الفلســطيني رهنــا التفاقيــة انتقاليــة مؤقتــة أبرمــت قبــل  25عامــا يف إطــار شــبه
اتحــاد جمــريك مشــوه ومنقــوص ،ومــن هنــا تبــدو الحاجــة امللحــة إليجــاد ترتيبــات اقتصاديــة وتجاريــة جديــدة تحقــق
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الفائــدة القصــوى لالقتصــاد الفلســطيني عــن طريــق إعــادة النظــر يف كافــة بنــود الربوتوكــول االقتصــادي والخــروج
تدريجيــا مــن الدائــرة املغلقــة التــي يفرضهــا هــذا االتفــاق ،وذلــك يســتدعي اإلقــدام عــى وضــع أســس صلبــة جديــدة
لالقتصــاد تكــون مصحوبــة بالرتتيبــات واإلجـراءات االقتصاديــة والتجاريــة والنقديــة املناســبة.
ثانيــا  -إىل أن يتوفــر اإلطــار الوطنــي الشــامل والوصــول إىل عالقــات بــن دولــة ودولــة (وضــع دائــم) ،ال بــد مــن بــدء
العمــل عــى تهيئــة ترتيبــات تجاريــة واقتصاديــة جديــدة ضمــن االعتبــارات التاليــة:
	•ال بــد مــن ضــان نظــرة املجتمــع الــدويل ودعمــه لحاجــة الجانــب الفلســطيني إىل اســتقالل اقتصــادي واســتعداده
لدعــم مبــادرات فلســطينية يف مجــال التنميــة وتســهيل التجــارة وتعزيــز الوحــدة الجغرافيــة واالقتصاديــة.
	•تفعيــل الفقــرة الرابعــة مــن بيــان اللجنــة الرباعيــة الصــادر بتاريــخ  2011/9/23والــذي ميهــد لتمكــن الســلطة الوطنية
الفلســطينية مــن مامرســة ســيادة (اقتصاديــة) أكــر« :ســيقوم أعضــاء اللجنــة بالتشــاور بشــكل فــردي أو جامعــي
لتحديــد خطــوات إضافيــة يســتطيعون فعليـاً دعمهــا إلقامــة دولــة فلســطينية ولتأمــن اســتقاللها وســيادة أكــر ،ضمــن
6
الرتتيبــات القامئــة ،للســلطة الوطنيــة الفلســطينية إلدارة شــؤونها الخاصــة».
	•التأكيــد عــى حــق مامرســة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية للقـرار الســيادي عــى كافــة النواحــي االقتصاديــة والتجاريــة
واملاليــة والرضيبيــة والبنيــة التحتيــة واملصــادر الطبيعيــة لــأرايض املحتلــة منــذ العــام  ،1967وهــذا يشــمل الكثــر مــن
القضايــا ومنهــا ،أن يتــم ضــم مناطــق («ب» و«ج») إىل الســيادة الفلســطينية والحــق يف االســتثامرات وبنــاء البنيــة
التحتيــة يف تلــك املناطــق ،وكذلــك الحــق يف إصــدار عملــة فلســطينية ،والحــق يف وضــع سياســات جمركيــة ورضيبيــة،
والحــق يف اســتخدام املــوارد الطبيعيــة وغــر ذلــك مــن القضايــا االقتصاديــة.
	•االتفــاق عــى املعابــر التجاريــة مــع إرسائيــل واعتــاد جميــع املعايــر التجاريــة الدوليــة التــي تســهل حركــة عبــور
البضائــع وتحديــد آليــة العمــل الفلســطينية عــى هــذه املعابــر ،وهــذا يعنــي الحــق يف تواجــد الكــوادر الفلســطينية
يف هــذه املعابــر لتنظيــم ورقابــة حركــة األف ـراد والبضائــع.
	•التحضــر إلقامــة مناطــق جمركيــة مبــا فيهــا مخــازن جمركيــة داخــل األرض الفلســطينية املحتلــة ضمــن نظــام الرتانزيت
لنقــل البضائــع مــن الحــدود اإلرسائيليــة إىل املناطــق الفلســطينية وإمتــام املعامــات الجمركيــة يف تلــك املناطق.
	•العمــل عــى تأمــن حريــة حركــة الســلع واألف ـراد عــر الحــدود مــع األردن ومــر بشــكل ســلس وميــر للتجــار
ودون أيــة عوائــق جمركيــة وغــر جمركيــة باالســتناد إىل قوانــن منظمــة التجــارة العامليــة ومبــادئ وتفاهــات اتفــاق
( 2005اتفــاق معــر رفــح املوقــع بــن الجانــب الفلســطيني والجانــب اإلرسائيــي وبــإرشاف ورقابــة االتحــاد األورويب)
وتفعيلهــا عــر معــري رفــح والكرامــة ،وكذلــك حســب مــا نــص عليــه أيضــا بروتوكــول باريــس االقتصــادي.
	•إعــادة صياغــة رزمــة جديــدة مــن السياســات التجاريــة واملاليــة والنقديــة مبــا يتــاءم مــع خصوصيــة االقتصــاد
الفلســطيني ومبــا يؤمــن:
 تحديد سياسات الرضائب املبارشة وغري املبارشة مبا يشمل نسب الجامرك ورضيبة الرشاء وغريها. وضــع سياســة ماليــة لإليـرادات وآليــة جبايــة تعتمــد عــى تبــادل املعلومــات بــن الجانــب الفلســطيني والجانــباإلرسائيــي لضــان تحصيــل كافــة اإليــرادات بهــدف الخــروج مــن مشــكلة الــواردات غــر املبــارشة للبضائــع
املســتوردة مــن خــال إرسائيــل والتــرب املــايل الناتــج عــن ذلــك.
تســتند املطالبــة بهــذه التعديــات إىل عــدم جــدوى هــذه البنــود املقيــدة واملعطلــة للتجــارة واملؤديــة إىل تــرب مــايل،
باإلضافــة إىل الخروقــات اإلرسائيليــة التــي يجــب أن تتوقــف ،وهــذا التوقــف يجــب أن يتــم يف إطــار تفاهــم أو اتفاقيــة
ملحقــة وبضامنــات دوليــة تضمــن حــل النزاعــات ومحاســبة مــن يخــرق االتفــاق بشــكل قانــوين .ذلــك يتــم عــر بــذل
جهــود دبلوماســية ومفاوضــات تجاريــة بــأرسع وقــت ممكــن ،ويبــن الجــدول ( )2يف امللحــق البنــود الواجــب تعديالهــا يف
اتفــاق باريــس االقتصــادي باالســتناد إىل األســس التــي عرضــت أعــاه.
6
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كذلــك هنــاك مجموعــة مــن البنــود التــي يجــب إضافتهــا لتحســن بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،وهــذه البنــود تعتــر
جوهريــة لخدمــة املصالــح التنمويــة الفلســطينية وتعــزز مــن االســتقالل االقتصــادي ،وتحســن مــن التســهيالت التجاريــة
وتعــزز جبايــة اإليــرادات الرضيبيــة والجمركيــة ،وتوســع هامــش أدوات السياســة التجاريــة وأيضــا هــذه تتــم عــر
املفاوضــات التجاريــة والطــرق الدبلوماســية والتعــاون الــدويل.
فيام يخص الوضع الدائم (ما بعد باريس االقتصادي)
بينــت هــذه الورقــة بشــكل عمــي وموثــق حقيقــة العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة الناجمــة عــن السياســات االحتالليــة
لعقــود عديــدة ،ومــدى ارتهــان االقتصــاد الفلســطيني لإلرسائيــي ،وكيــف حبســته يف غــاف جمــريك أحــادي الجانــب،
ونتيجــة لعــدم إحـراز تقــدم يف املــؤرشات االقتصاديــة الفلســطينية بســبب القيــود املفروضــة عليــه مــن إرسائيــل ،وبســبب
عــدم امتثــال إرسائيــل لالتفاقيــات االقتصاديــة ،بــل أيضــا إحداثهــا لخروقــات عديــدة ومتنوعــة مــا زاد مــن هــذه القيــود،
فقــد تولــدت لــدى صانــع الق ـرار واملراقبــن بأنــه ال ميكــن إحــداث تنميــة اقتصاديــة فلســطينية يف ظــل اســتمرار هــذه
القيــود .لذلــك ال بــد مــن التفكــر خــارج الصنــدوق لتحريــر االقتصــاد الفلســطيني مــن قيــود التبعيــة واالرتهــان لالقتصــاد
اإلرسائيــي ،وهــذه الفرصــة قــد تكــون متاحــة يف مفاوضــات الحــل النهــايئ .لذلــك ال بــد مــن االســتفادة مــن التجــارب
الســابقة لهــذه العالقــة التجاريــة وطبيعتهــا التكامليــة غــر املتســاوية ،والتفكــر يف مســتقبل العالقــات االقتصاديــة
الفلســطينية واألخــذ باألســباب التــي منعــت تقــدم االقتصــاد الفلســطيني ،وأهــم هــذه األســباب هــو نقــص الســيادة
وعــدم اســتقالل الق ـرار االقتصــادي الفلســطيني وتقييــد الحريــات التجاريــة وعــدم الســاح باتبــاع سياســات تجاريــة
تخــص وتخــدم االقتصــاد الفلســطيني.
عىل هذا األساس فإن هناك عدة خيارات لها عالقة بالتجارة الخارجية الفلسطينية ،وهي:
	•تطوير اتفاق باريس االقتصادي وتحسينه واإلبقاء عليه يف عالقات ثنائية دولة لدولة.
	•اتباع منوذج االتحاد الجمريك ،ولكن بشكل كفؤ ومتساو.
	•اتباع منوذج التجارة الحرة مع إرسائيل.
	•اتباع منوذج التجارة غري التمييزية والدولة األوىل بالرعاية.
	•أو استقالل اقتصادي كامل (هذا أمر صعب ومستحيل بحكم التداخالت يف العالقات التجارية).
مــن هنــا تــأيت التوصيــة األساســية بحســب مــا تقــدم يف هــذه الورقــة بــأن االتحــاد الجمريك بحــده األدىن يقــوض الســيادة الفلســطينية
ويبقــي إرسائيــل تتحكــم بالقـرارات االقتصاديــة والســيادة الجمركيــة وهــذا مــا بينتــه التجــارب الســابقة ،وأن خيــارات منــوذج التجــارة
الحــرة والتجــارة غــر التمييزيــة ســتكون أكــر قــدرة عــى توســيع نطــاق الســيادة وزيــادة هامــش السياســات التجاريــة .لكــن الجــزم
فيــا بينهــا بحاجــة إىل نقــاش ودراســات معمقــة وتوافــق ســيايس ،وإجــاع بــن القطاعــن العــام والخــاص.
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ملحق الجداول

جدول  :1قامئة الخروقات اإلرسائيلية التفاقية باريس االقتصادية
املادة يف بروتوكول باريس

فقرة رقم
2.4 ,1

املادة الثانية :اللجنة
االقتصادية املشرتكة

املادة الثالثة :رضائب
وسياسات االسترياد

6

مل تلتزم إرسائيل بالتزاماتها كعضو يف اللجنة بالتشاور مع الفلسطينيني وإعالمهم قبل إجراء أي
تعديالت أو تغيريات عىل سياسة االسترياد اإلرسائيلية أو معدالت التعرفة التي تؤثر عىل الفلسطينيني.

8

مل يتم التوصل ألي اتفاق حول قواعد املنشأ ذلك الن اللجنة الفرعية املشرتكة مل تجتمع نظرا
لعدم رغبة اإلرسائيليني بتغيري الوضع القائم.

12

عدم اعرتاف إرسائيل بشهادات املقاييس الفلسطينية وعالمات املطابقة وحرمانها السلطة
الوطنية الفلسطينية من حقها يف وضع سياسة خاصة بها ملنتجات البرتول.

13
14

إغالق إرسائيل جرس دامية (جرس األمري محمد) عىل نهر األردن بني الضفة الغربية واألردن.
	•تواصــل إرسائيــل حرمــان الســلطة الفلســطينية مــن حقهــا بالســيطرة الكاملــة عــى
تنفيــذ سياســة االســترياد الخاصــة بهــا عــى املعابــر الحدوديــة الدوليــة يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة؛
	•متنع السلطات اإلرسائيلية تواجد مسؤويل الجامرك الفلسطينية عىل جرس امللك حسني؛
	•إغالق إرسائيل معرب رفح ما بني العام  2007إىل .2010
مامرسة التميز العنرصي ضد املستوردين واملخلصني الفلسطينيني ،مام ينتج عنه تأخري
املعامالت وتكاليف إضافية.
	•توقــف البنــوك اإلرسائيليــة عــن رفــد البنــوك يف قطــاع غــزة بــاألوراق النقديــة بعملــة
الشــيكل منــذ العــام  2007ولغايــة اآلن ،وتشــديد القيــود املفروضــة عــى تحويــل
األمــوال مــن الضفــة الغربيــة إىل قطــاع غــزة.
	•يشــكل وقــف عمــل اللجنــة االقتصاديــة املشــركة أحــد أهــم املعيقــات أمــام إصــدار
عملــة فلســطينية وطنيــة.
مل يلتزم الجانب اإلرسائييل بتحويل الفائض النقدي بعملة الشيكل بالسوق الفلسطيني
إىل بنك إرسائيل إىل عملة أجنبية .يف  2011سمح البنك املركزي اإلرسائييل بتحويل مبالغ
محدودة من البنوك الفلسطينية؛ ( )120مليون شيقل شهرياً.

10

املادة الرابعة :املسائل املالية
والنقدية
املادة السادسة :الرضائب
غري املبارشة وسياسة
الواردات

5
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اللجنة غري مفعلة منذ العام  ،2000حيث مل تعقد أي اجتامعات باستثناء اجتامع واحد يف
العام  2009مل ينتج عنه يشء.

 16 ،4 ،3 ،2مل يتم مراجعة قوائم السلع  A1 ,A2 & Bإال مرة واحدة أواخر العام  1997يف اجتامع
للجنة االقتصادية يف حينه ومل يتم مراجعتها وتعديلها بعد ذلك أبدا ً.

15 ،14

املادة السابعة :العمل

الخروقات اإلرسائيلية للمواد

1

قامت السلطات اإلرسائيلية بتجميد عائدات املقاصة يف عدة مناسبات ،وهي بذلك تكون قد
خرقت بنود اتفاق باريس االقتصادي ،وانتهكت مبادئ التحويل املالية ،واستخدمت قوتها
كقوة محتلة لفرض إجراءات تعسفية (أو ملامرسة ضغط سيايس) عىل السلطة الفلسطينية.
فرضت إرسائيل قيودا تعسفية عىل حركة العامل وتنقلهم بني األرايض الفلسطينية املحتلة
وإرسائيل.

31

املادة يف بروتوكول باريس

فقرة رقم

	•فرضــت إرسائيــل العديــد مــن القيــود عــى الصــادرات الزراعيــة الفلســطينية وأعاقــت
دخــول املنتوجــات الفلســطينية إىل إرسائيــل ،إمــا بذرائــع أمنيــة أو فنيــة ،بينــا تدخــل
املنتوجــات اإلرسائيليــة إىل األســواق الفلســطينية بشــكل حــر ودون قيــود .يف بعــض
الحــاالت ،تقــوم الجهــات اإلرسائيليــة بعمليــات تفتيــش مكثفــة للمنتوجات الفلســطينية
وتأخريهــا عــى الحواجــز قبــل إدخالهــا مــا قــد يــؤدي إىل تلفهــا قبــل وصولهــا للســوق
اإلرسائيليــة .تنتهــك إرسائيــل  10بنــود مــن أصــل  17يف هــذه املــادة.
	•تطبــق إرسائيــل معايــر مختلفــة للنباتــات والحيوانــات واملنتجــات الحيوانيــة
والبيولوجيــة عــن تلــك التــي تعتمدهــا أو تــويص بهــا املنظــات الدوليــة ذات العالقــة،
مــا أوجــد عوائــق تجاريــة بــن الطرفــن مــن جهــة وبــن الفلســطينيني وبقيــة العــامل
مــن جهــة أخــرى فيــا يتعلــق باملنتجــات الزراعيــة؛
	•تســعى إرسائيــل جاهــدة ملنــع دخول منتجــات األلبــان واللحــوم الفلســطينية إىل القدس
الرشقيــة ،التــي تشــكل جزءا ً مــن األرايض الفلســطينية املحتلــة واألســواق اإلرسائيلية.

املادة الثامنة :الزراعة

املادة العارشة :السياحة

املادة أحد عرش :قضايا
التأمني

الخروقات اإلرسائيلية للمواد

2

	•ال تـزال الســلطات اإلرسائيليــة تســيطر عــى املواقــع األثريــة واملعــامل الســياحية يف الضفة
الغربيــة ،وتقــوم بتطويرهــا والرتويــج لهــا عــى أنهــا مواقــع إرسائيليــة كونهــا تقــع يف
املنطقــة “ج” .مثــال عــى ذلــك موقــع جبــل الفريديــس (هريوديــون) يف بيــت لحــم،
الســامري الصالــح يف الخــان األحمــر ،وموقــع املعموديــة (املغطــس) يف نهــر األردن.

6 ،4

متنع إرسائيل الحافالت التابعة لرشكات النقل السياحي الفلسطيني من دخول املناطق اإلرسائيلية.

ال تعرتف السلطات اإلرسائيلية برخصة عمل األدالء السياحيني وال متنحهم تصاريح لدخول
7
إرسائيل.
 ،6 ،5 ،4 ،3نتجت خروقات هذه املادة عن عدم اعرتاف إرسائيل بالقوانني الفلسطينية وتطبيقاتها ،باإلضافة
 10 ،7إىل عدم التزامها مبسؤولياتها كام ينص عليها بروتوكول باريس وخاصة يف املنطقة “ج”.

املصدر :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس).2018 ،
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جدول ( )2البنود الواجب تعديلها يف بروتوكول باريس االقتصادي
البند
2
3
3-أ

املرجع يف بروتوكول
باريس (رقم واسم
املادة يف االتفاق
اللجنة االقتصادية
املشرتكة
سياسات ورضائب
-3أ ،ب
االسترياد
-3أ :سياسة جمركية
أ :صالحية تغيري3-
القوائم السلعية
النسب الجمركية

نص املادة يف االتفاق
(ملخص)

4

احتياجات السوق
الفلسطيني من
الكميات
 Bالقامئة

6

تبادل املعلومات
بخصوص سياسات
االسترياد
االسترياد والتصدير
من خالل نقاط
العبور اإلرسائيلية
تواجد الجامرك
الفلسطينية يف نقاط
العبور الفلسطينية
توسيع قوائم السلع
 A2و A1
الرضائب غري املبارشة

5

13
14
16
36

36ع ،تبادل معلوماتاملقاصة
غ
 41 ،39الحقوق العاملية
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 -2ب ،د

مل تعقد منذ سنوات عديدة

-3أ ،ب حول
الكميات
-3أ
مل تقم السلطة بأي
تغيري

االتفاقية تجعل كل تعديل خاضع مل توافق إرسائيل عىل طلبات
ملوافقة إرسائيل ،وقرارات اللجنة وزارة االقتصاد املتكررة بزيادة
االقتصادية أيضا بحاجة إىل موافقة الكميات ،عىل الرغم من أن
إرسائيل ،وعدم التنفيذ يعود إىل االتفاق ينص عىل تحديثها كل
تعنت إرسائيل
ستة أشهر.
مل تغري السلطة نسب الجامرك
----------مل يتم مراجعة الكميات وفقا
4
الحتياجات السوق والزيادة
السكانية
--مل تقم السلطة بعمل تغيري عىل
السياسة الجمركية
نادرا ما تقوم إرسائيل بإعالم
عدم التزام إرسائيل
السلطة عن السياسات التجارية
والتغريات
تعطيل وتأخري وفحوصات
معاملة متييزية
إضافية

مراجعة احتياجات السوق 4
الفلسطيني كل ستة أشهر
تغيري النسب الجمركية
عىل السلع الغذائية
اإلعالم املسبق عن
التغريات
معاملة متساوية

5
6
31

صالحية فلسطينية بالكامل -41أ ،ب
توسيع القوائم من خالل
اللجنة االقتصادية املشرتكة
 -63ب ،ج
نسب رضيبة القيمة
املضافة ورضيبة الرشاء
-63ع ،غ
نظام كمبيوتر وحوسبة
للمقاصة
14 ،93
تحويل كافة الحقوق

 69 ،67حق دخول الحافالت حرية تنقل الحافالت يف
السياحية ،والرشكات كال الجانبني واملساواة بني
السياحية
الطرفني

			

البنود التي مل يتم
تنفيذها

أسباب عدم التنفيذ

البنود التي يقوم الجانب
اإلرسائييل مبخالفة تنفيذها
وكيف
-2ب ،د

6،5،4،3،2،1 -61

96 ،76

رفض إرسائيل

-41أ ،ب،

عدم اجتامع اللجنة االقتصادية

رفض إرسائييل لتوسيع القوائم

مل يتم عمل نظام محوسب
مل يتم حتى اآلن
إرسائيل ال تسمح بذلك

إرسائيل ترفض تبادل املعلومات
ملقاصة املشرتيات منها
مسألة بحاجة إىل تفاوض
ومتابعة
رفض إرسائييل عىل الرغم من
أن هذه املواد تنص عىل هذا
الحق
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جدول ( )2بنود واجب إضافتها لربوتوكول باريس االقتصادي
البند الجديد املقرتح
إلغاء قوائم السلع أو صالحية
توسيعها وتعديلها حسب ما
يراه الجانب الفلسطيني
إلغاء املدة الزمنية لصالحية
فاتورة املقاصة
تبادل معلومات املقاصة حسب
الصفقات الفعلية إلكرتونيا
إلغاء بند خصم  %3كمصاريف
إدارية
السامح لرشكات الشحن
الفلسطينية نقل البضائع من
وإىل إرسائيل
حرية فرض نسب الجامرك
ورضيبة القيمة املضافة

االعرتاف باالتفاقيات التجارية
السياسة النقدية والعملة

االسترياد املبارش وتخليص
البضائع
السامح لطواقم الضابطة الجمركية
التواجد يف مناطق (ج)
إضافة خط أو أنبوب برتول
يصل داخل األرايض الفلسطينية
إضافة املخازن الجمركية

تطبيق نظام الرتانزيت

املطار وامليناء

املكان املقرتح
إضافته يف االتفاق

التعديل املقرتح
حرية توسيع القوائم وتحديد
الكميات من قبل “الجانب
الفلسطيني” بقرار فلسطيني
صالحة ملدة خمسة سنوات للتقاص
أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف
اآلخر بكافة فواتري املقاصة الصادرة
منه
أن يتم الخصم بنسبة  6يف األلف
حسب تقرير البنك الدويل
أن يتم ترخيص رشكات فلسطينية
داخل إرسائيل
يحق للجانب الفلسطيني تخفيض
رضيبة القيمة املضافة حسب
االحتياجات االقتصادية ،ورفع أو
تخفيض النسب الجمركية مبا يتالءم
ومصلحة االقتصاد الفلسطيني
أن تعرتف إرسائيل باالتفاقيات التجارية
التي تعقدها السلطة الفلسطينية
حرية تحديد السياسة النقدية
والعملة املتداولة يف السوق
الفلسطيني واملعامالت التجارية
الخارجية ،وأيضا التقاص مع إرسائيل
أن يتم تخليص البضائع بواسطة
مخلصني فلسطينيني
يحق ألفراد الضابطة الجمركية وضع
الحواجز والتفتيش يف مناطق (ج)
يتم متديد أنبوب برتول للمنطقة التي
تحددها السلطة الفلسطينية يف أراضيها
يحــق للســلطة الفلســطينية إقامــة
مخــازن جمركيــة للتخليــص الجمــريك
والتخزيــن يف املــكان الــذي ت ـراه مناســبا.

أهداف التعديل وآثاره
توفري هامش أكرب للسياسات التجارية
ضامن عدم ترسب اإليرادات
ضامن عدم ترسب اإليرادات ،وتوفري الوقت
والجهد ،وتسهيل الرقابة والتدقيق ،وبالتايل
الحد من التهريب والتهرب الرضيبي
زيادة اإليرادات وتقليل التكاليف
تشغيل أسطول الشحن الفلسطيني وإنشاء
استثامرات جديدة يف هذا املجال
ميكن صانع القرار من وضع سياسات تجارية
ورضيبة مناسبة مبا يتوافق مع املؤرشات
االقتصادية والتجارية الفلسطينية.
تنويع الرشكاء التجاريني وتقليل االعتامد
عىل إرسائيل
وضع األساس لسياسة نقدية غائبة منذ
سنوات عديدة
لتعزيز سياسة االسترياد املبارش ووضع
تسهيالت تجارية لذلك
محاربة التهريب الجمريك

منع تهريب البرتول ،والتحكم باألسعار مبا
يناسب مستوى الدخل يف فلسطني
تســهيل العمــل الجمــريك والتجــاري ،والحــد
مــن التحكــم اإلرسائيــي ،وجبايــة اإليـرادات
بشــكل مبــارش ،وتقليــل تكاليــف االســترياد،
وتشــجيع االســترياد املبــارش.
يحــق للســلطة الفلســطينية اســتخدام إيجــاد تســهيالت تجاريــة رضوريــة مل تكــن
املناطــق اإلرسائيليــة يف تجــارة الرتانزيــت ،موجــود ســابقا ،وهــذا يــؤدي إىل نقــل
والعكــس صحيــح ،مــع إقامــة ســكك نوعــي عــى صعيــد التجــارة الفلســطينية يف
مجــال االســترياد والتصديــر
حديديــة تخــدم نقــل البضائــع.

الحــق يف إنشــاء مطــار ومينــاء
يف مناطــق الســلطة الفلســطينية
لألغــراض التجاريــة واملدنيــة
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 -3العمالة الفلسطينية في سوق العمل اإلسرائيلية :المشاكل ومبادئ
المطالب الوطنية
عصمت قزمار
مقدمة

بحســب نتائــج مســح القــوى العاملــة الفلســطينية لعــام ( 2020الجهــاز املركــزي لإلحصــاء ،)2022 ،يعتمــد قرابــة 153,000
عامــل فلســطيني عــى العمــل يف إرسائيــل واملســتعمرات ،أي مــا نســبته  %16مــن إجــايل القــوى العاملــة الفلســطينية،
وتتجــاوز عوائدهــم الســنوية حــوايل  2.2مليــار دوالر ،أي  %25مــن إجــايل األجــور املكتســبة يف كافــة القطاعــات ،وقرابــة
 %12مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .لــذا ،فــإن لتدفــق العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل تأث ـرات كبــرة عــى معــدالت
البطالــة ومســتويات الدخــل الفــردي والقومــي وعــى مســتوى الطلــب العــام يف االقتصــاد الفلســطيني (جميــل وآخــرون،
 .)2020لكــن هــذه التأث ـرات االقتصاديــة الكليــة لعوائــد العــال يف إرسائيــل واملســتوطنات تعتمــد بشــكل كبــر عــى
نســبة هــؤالء العاملــن مــن إجــايل العاملــن ،وتختلــف عــى املديــن القصــر والبعيــد.
شــهد العقــد األخــر ارتفاعـاً متواصـاً يف عــدد ونســبة عــال الضفــة الغربيــة الذيــن يعملــون يف إرسائيــل واملســتوطنات،
بالتــوازي مــع مســاعي إرسائيــل لتخفيــض أعــداد العاملــة الوافــدة مــن دول أخــرى ،األمــر الــذي يعكــس تحــوال يف السياســة
اإلرسائيليــة الســائدة منــذ  1992تجــاه العاملــة الفلســطينية مــن الضفــة الغربيــة .يف املقابــل ،اســتمر منــع عــال قطــاع
غــزة مــن دخــول إرسائيــل ،مــا يــدل عــى اســتمرارية وتكريــس السياســة اإلرسائيليــة تجــاه عــال قطــاع غــزة الســائدة
منــذ  .2007يف الحقيقــة ،ال ميكــن الفصــل بــن هــذه التوجهــات وبــن مســاعي إرسائيــل لضــم الضفــة الغربيــة وعــزل
قطــاع غــزة وتكريــس فصلهــا عــن الضفــة الغربيــة.
تحكمــت إرسائيــل عــى مــدار الخمســن عامـاً املاضيــة بآليــات انتقــال واســتيعاب العاملــة الفلســطينية يف ســوق العمــل
اإلرسائيــي ،بغيــاب اتفاقيــة عمــل جامعيــة بــن الطرفــن الفلســطيني واإلرسائيــي ،وبتنكــر تــام لبنــود االتفاقيــات املوقعــة
مــع الجانــب الفلســطيني فيــا يتعلــق بتحويــل مســتحقات هــؤالء مــن مســاهامت يف التأمــن وغريهــا ،مــا يــؤدي إىل
حرمــان العــال الفلســطينيني مــن حقوقهــم وخســارة الخزينــة الفلســطينية لعوائــد رضيبيــة كبــرة.
تهــدف هــذه الورقــة إىل إحاطــة املفــاوض الفلســطيني بكافــة الجوانــب املتعلقــة بظاهــرة العاملــة الفلســطينية يف
إرسائيــل ،والتأســيس ملوقــف فلســطيني علمــي واس ـراتيجي تجاههــا ،يلبــي املصالــح االقتصاديــة الفلســطينية يف إطــار
دولــة مســتقلة ذات ســيادة .تنبــع أهميــة بلــورة مثــل هــذا املوقــف مــن ثــاث منطلقــات أساســية :املنطلــق األول
اقتصــادي ،يتمثــل بتداعيــات تدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل عــى االقتصــاد الفلســطيني ،واملكاســب االقتصاديــة
التــي حققهــا االحتــال اإلرسائيــي جـراء ذلــك؛ والثــاين سيايس-اسـراتيجي يتعلــق بطبيعــة أهــداف ســلطات االحتــال مــن
وراء الســاح بتدفــق العاملــة وآليــات اســتيعابها مبــا يخــدم اهتامماتهــا االســتعامرية والسياســية؛ والثالــث قانوين-حقوقــي
يتعلــق بحاميــة العــال والحفــاظ عــى حقوقهــم اإلنســانية والعامليــة.
تتكــون الورقــة مــن ثالثــة أج ـزاء :الجــزء األول اقتصادي-ســيايس يركــز عــى نشــأة وتطــور ظاهــرة العمــل يف إرسائيــل،
وتأثريهــا عــى االقتصــاد الفلســطيني؛ والجــزء الثــاين قانوين-تنظيمــي يســتعرض األطــر القانونيــة التــي مــن املفــرض أن
تنظــم تدفــق واســتخدام العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل؛ والجوانــب التنظيميــة املتعلقــة بآليــة اإلدارة اإلرسائيليــة
لهــذا امللــف .أمــا الجــزء الثالــث فيســتعرض الوثائــق واملقرتحــات الفلســطينية التــي تــم إعدادهــا كجــزء مــن التحضـرات
ملفاوضــات كامــب ديفيــد  2000ويقــدم مجموعــة مــن التوصيــات التــي مــن املمكــن أن تشــكل أساســا للموقــف
الفلســطيني التفــاويض الحــايل واملســتقبيل.
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عــى الرغــم مــن أن اســتغالل القــوى العاملــة الفلســطينية يف إطــار املــروع الصهيــوين بــدء حتــى قبــل نكبــة العــام ،1948
إال أن هــذه الورقــة لــن تتطــرق إىل هــذه الفــرة التاريخيــة ،وســركز عــى ظاهــرة انتقال/هجــرة العاملــة الفلســطينية
مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إىل إرسائيــل منــذ وقوعهــا تحــت االحتــال اإلرسائيــي العــام  .1967فقــد كانــت ســوق
العمــل اإلرسائيليــة حتــى االحتــال العــام  1967مقســمة إىل ثــاث مجموعــات عرقيــة هــي :اليهــود مــن أصــل أورويب،
ممــن شــكلوا أغلبيــة أصحــاب املهــارات العاليــة يف االقتصــاد؛ اليهــود الرشقيــون ،الذيــن كانــوا بصــورة عامــة أقــل مهــارة
وتعلــا مــن اليهــود األوروبيــن؛ والفلســطينيون داخــل الخــط األخــر (فرســخ .)2010 ،أثــار احتــال إرسائيــل للضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة العــام  ،1967مجــددا ،مســألة كيفيــة التعاطــي مــع توفــر املزيــد مــن العــال الفلســطينيني.
يسعى هذا الجزء إىل تبيان الحقائق التالية:
	•إن عمليــة انتقــال اليــد العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل واالعتــاد الكبــر للقــوى العاملــة الفلســطينية عــى ســوق
العمــل اإلرسائيــي ،مل تحــدث بشــكل ميكانيــي أو طوعــي بعــد االحتــال ،وإمنــا كانــت جــزءا ً مركزيـاً مــن منظومــة
السياســات اإلرسائيليــة التــي هدفــت إىل إضعــاف االقتصــاد الفلســطيني وجعلــه معتمــدا عــى الطلــب والنظــم
اإلرسائيليــة ،أي «الدمــج االقتصــادي لضــان عــدم الفصــل الســيايس» ،باإلضافــة إىل تحقيــق مكاســب هامــة لالقتصــاد
اإلرسائيــي ،خاصــة توســع قطــاع البنــاء يف إرسائيــل مبــا يســهل تنفيــذ مخططاتهــا االســتعامرية التوســعية (النقيــب
وعطيــاين2003 ،؛ روي2018 ،؛ .)Shikaki, 2019
	•تحكمــت إرسائيــل بتدفــق العاملــة الفلســطينية إليهــا -دامئــا وبشــكل مطلــق -وفــق اعتباراتهــا األمنيــة وبدرجــة أقــل االقتصاديــة
والسياسية.
	•أن الفاقة وانعدام الفرص يف االقتصاد املحيل كان الدافع لهجرة العاملة الفلسطينية إىل إرسائيل وليس فقط تفاوت األجور.
	•أن التداعيــات واآلثــار الشــاملة لهــذه الظاهــرة عــى االقتصــاد الفلســطيني كانــت ســلبية باملجمــل ،وهــي أحــد
األســباب الرئيســية للضعــف املزمــن الــذي يعــاين منــه االقتصــاد الفلســطيني.
 1-1-3األصول واالتجاهات العامة

عــى عكــس االعتقــاد الســائد بــأن قـرار الســاح للعــال الفلســطينيني بالعمــل يف إرسائيــل جــاء تلقائيــا بعــد االحتــال،1
فــإن هــذا الق ـرار كان اســتجابة ملتطلبــات دورة األعــال اإلرسائيليــة ،ومتاشــيا مــع اس ـراتيجية «الدمــج دون ضــم» التــي
لجــأت إليهــا إرسائيــل للتعامــل مــع املناطــق املحتلــة بعــد نقاشــات حــادة بــن أقطــاب الحكومــة .فمــن جهــة ،كان
االقتصــاد اإلرسائيــي ميــر بفــرة ركــود منــذ منتصــف الســتينات ،ووصلــت معــدالت البطالــة قبــل حــرب  1967إىل ،%12
لكــن مــع تدفــق املســاعدات الخارجيــة يف فــرة الســنوات األوىل مــا بعــد الحــرب« ،ازدهــرت إرسائيــل اقتصاديــا ،وانعكــس
هــذا االزدهــار مبعــدل منــو يف الناتــج املحــي اإلجــايل بلــغ  %10ســنويا» ( ،)Raviv, 2021وانخفضــت نســبة البطالــة إىل
 %6العــام  ،1968ويف العــام  1969كان هنــاك فقــط  2,395عاطــل عــن العمــل يف إرسائيــل ،أي أنــه أصبــح هنــاك نقــص يف
العاملــة مــن شــأنه أن يهــدد التوســع طويــل املــدى لالقتصــاد اإلرسائيــي (.)Shikaki, 2019
مــن جهــة أخــرى ،فقــد كان مصــر األرايض املحتلــة (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والجــوالن وســيناء) وطريقــة التعامــل معهــا
وإدارتهــا موضــوع النقــاش الرئيــي عــى الحلبــة السياســية يف إرسائيــل ،حيــث أدان مجلــس األمــن احتــال إرسائيــل لهــذه
األرايض وطالبهــا باالنســحاب منهــا عمــا بالقـرار ( .)242كــا كان لــدى القيــادة اإلرسائيليــة تخوفــات عقائديــة ودميوغرافيــة
مــن تداعيــات ضــم األرايض املحتلــة ذات الكثافــة الســكانية العربيــة عــى هويــة إرسائيــل كدولــة يهوديــة .لكنهــا يف نفــس
الوقــت كانــت تنظــر إىل األرايض املحتلــة عــى أنهــا مناطــق ذات أهميــة اسـراتيجية ألســباب أمنيــة واقتصاديــة وسياســية.
يلخــص الباحــث اإلرسائيــي عمــري رافيــف مــا حــدث خــال الســنوات  1969-1967بأنــه رصاع بــن الرغبــة يف االســتحواذ
عــى األرض والرغبــة يف التخلّــص مــن النــاس الذيــن يعيشــون عليهــا .يف الغــرف املغلقــة ،أعــرب أعضــاء الحكومــة
1

حتــى أيلــول  1968كان هنــاك فقــط  5,800عامــل يف إرسائيــل ،وارتفــع هــذا العــدد إىل  18,000يف متــوز  .1969لكــن األمــر تحــول إىل ظاهــرة فقــط منــذ بدايــة الســبعينات مــع
حســم النقــاش يف إرسائيــل حــول مصــر األرايض املحتلــة ،وصــدور ترصيــح الخــروج العــام.
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اإلرسائيليــة حينهــا عــن تطلّ ـعٍ واض ـ ٍح بــأ ّن التضييــق يف األرض ســيؤيت مثــاره يف تشــجيع الهجــرة العربيــة إىل دول أخــرى،
مثــل الكويــت التــي كان الطلــب عــى العاملــن فيهــا يــزداد بشــكل كبــر يف ظــل صناعــة النفــط املزدهــرة ،حيــث مل يكــن
مبقــدور إرسائيــل تح ّمــل تبعــات الرتحيــل القــري للســكان الخاضعــن لســيطرتها إذا أرادت االســتمرار يف الحصــول عــى
الدعــم الــدويل ،خاص ـ ًة مــن الواليــات املتحــدة .تُرجمــت هــذه التطلعــات الدميغرافيــة إىل تعليـ ٍ
ـات واضح ـ ٍة مــن وزيــر
2
الدفــاع يف حينــه «موشــيه ديــان» إىل عنــارص اإلدارة العســكرية ،بتشــجيع الهجــرة مــن األرايض املحتلّــة العــام .1967
كانــت نســبة البطالــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مرتفعـ ًة للغايــة حتــى قبــل  ،1967وبلغــت حــوايل  %20يف الضفــة
الغربيــة وحــوايل  %50يف قطــاع غــزة ،لك ـ ّن شــلل االقتصــاد املحــي خــال الحــرب أ ّدى إىل ارتفــاع معــدل البطالــة إىل
مسـ ٍ
ـتويات جديــدة .قــد وجــد إحصــاء أجـراه املكتــب املركــزي لإلحصــاء اإلرسائيــي يف األرايض الفلســطينية يف أيلــول ،1967
أنّــه مــن بــن  84,500رجــلٍ كانــوا يعملــون يف الضفــة الغربيــة قبــل الحــرب ،كان  51,900فقــط يعملــون بعــد الحــرب.
مــن بــن  64,600رجــلٍ كانــوا يعملــون يف قطــاع غــزة قبــل الحــرب فــإن  26,900فقــط أفــادوا بأنهــم يعملــون بعدهــا.
أدركــت إرسائيــل حينهــا أ ّن عــودة الحيــاة االقتصاديــة يف «املناطــق» كانــت رشط ـاً رضوري ـاً الســتقرار األوضــاع السياســية
واألمنيــة ،وأ ّن البطالــة متثّــل أرضـاً خصبـ ًة لالحتجاجــات واالضطرابــات ضــد ســلطات االحتــال .لذلــك ،أمــر «ديّان» املســؤولني
الحكوميــن بتســهيل اإلجـراءات التــي تحــد مــن ارتفــاع نســب البطالــة وإيجــاد «املســار الذهبــي» بــن مختلــف الوجهــات
( ،)Raviv, 2021مــن خــال فتــح ســوق العمــل يف إرسائيــل للعــال الفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
بحســب رافيــف ،خلــص تقريــر حكومــي إرسائيــي يف العــام  1970إىل أن املناطــق هــي ســوق تكميليــة للبضائــع والخدمــات
اإلرسائيليــة مــن جانــب ،ومصــدر لعنــارص اإلنتــاج ،خاصــة العاملــة غــر املاهــرة مــن جانــب آخــر .لقــد حســم هــذا التقريــر النقــاش
بشــأن مصــر املناطــق املحتلــة ،حيــث تبنــت إرسائيــل سياســة تضمــن عــدم الفصــل الســيايس عــر الدمــج االقتصــادي .واملقصــود
مبصطلــح الدمــج هنــا هــو فتــح االقتصــاد الفلســطيني أمــام األســواق اإلرسائيليــة وجعلــه يعتمــد عــى الطلــب والنظــم اإلرسائيليــة.
كان الســاح بتدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل العنــر األول يف عمليــة الدمــج االقتصــادي هــذه .حيــث ســاد اعتقــاد لــدى
األوســاط األمنيــة يف إرسائيــل أن «تخفيــض نســب البطالــة سيســاعد يف التقليــل مــن الصدامــات واملعارضــة السياســية لالحتــال».
بالتــايل أرادت الســلطات اإلرسائيليــة الوصــول إىل تهدئــة سياســية يف الضفــة والقطــاع مــن خــال إحــداث ازدهــار ورخــاء اقتصاديــن
أساســهام تدفــق اليــد العاملــة إىل إرسائيــل ال تدفــق رأس املــال إىل املناطــق املحتلــة (.)Gazit, 1995; Arnon et al, 1997
انعكــس ذلــك يف العــام  1970بإصــدار إرسائيــل ترصيــح الخــروج العــام والــذي يتيــح حريــة الحركــة والتنقــل بــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة وإرسائيــل .لعبــت سياســات إرسائيــل االســتيطانية ،والقيــود التــي فرضتهــا عــى كافــة جوانــب االقتصــاد الفلســطيني
(التجــارة ،االســتثامر ،والنقــد) دورا بنيوي ـاً يف عمليــة الدمــج ،ويف إضعــاف االقتصــاد الفلســطيني وإفقــاده القــدرة عــى توليــد
فــرص العمــل املحليــة .كان لألجــور يف إرسائيــل دور مهــم يف جــذب عــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إىل العمــل داخــل الخــط
األخــر يف الفــرة  ،1973-1968فقــد كانــت أجــور الفلســطينيني يف إرسائيــل أعــى بـــ  %80عــى األقــل مــن مســتوى األجــور
املحليــة يف بدايــة ســنة  ،1968لكــن هــذه الفجــوة تقلصــت إىل نحــو  %40بحلــول ســنة ( 1973فرســخ.)130 :2010 ،
بعــد الحــرب اســتقرت وزارة املاليــة اإلرسائيليــة عــى خيــار الســاح بتدفــق العاملــة الفلســطينية كوســيلة إلضعــاف الهســتدروت
وتدعيــم االقتصــاد اإلرسائيــي ( .)Kav LaOved, 2019: 6أي أن إرسائيــل تعاملــت مــع العــال الفلســطينيني «كمســتودع احتياطــي
مــن العاملــة ســمح لهــا بالتحكــم يف األجــور ،ورشذمــة الطبقــة العاملــة ،وإضعــاف الحركــة العامليــة اإلرسائيليــة» (.)Shikaki, 2019: 23
بالنســبة للرأســاليني اإلرسائيليــن ،مل يشــكل العــال الفلســطينيون أيــدي عاملــة رخيصــة فقــط ،بــل كانــوا أيضــا أكــر
عرضــة لالضطهــاد واملعاملــة غــر العادلــة 3.بالنســبة لصغــار املنتجــن اإلرسائيليــن ،فقــد أتــاح لهــم اســتغالل اليــد العاملــة
الفلســطينية رفــع مســتوى دخلهــم واالســتثامر يف تطويــر أعاملهــم وتوســيعها ( .)Shikaki, 2019: 23أخـرا ً ،فــإن العــال
الفلســطينيون يتلقــون أجورهــم بعملــة الشــيقل اإلرسائيــي ،أي إن إرسائيــل ال تتكلــف أي عمــات أجنبيــة ترهــق ميـزان
2
3

بلغ عدد الذين هاجروا من الضفة الغربية يف الفرتة  1985-1967حوايل  362ألف شخص أي حوايل  %30من سكان الضفة الغربية (جمعية الدراسات العربية.)1989 ،
خالل النصف األول من السبعينات ،كان أجر العامل الفلسطيني يف إرسائيل يقارب  %40من أجر نظريه اإلرسائييل.
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مدفوعاتهــا ،عــى غـرار تشــغيل العاملــة الوافــدة مــن دول أخــرى .كــا أن األجــور التــي تحصــل عليهــا العاملة الفلســطينية
يعــاد ضخهــا يف االقتصــاد اإلرسائيــي عــى شــكل طلــب عــى الســلع والخدمــات اإلرسائيليــة (أبــو الشــكر.)138 :1998 ،
 1-1-1-3الفرتة  :1987-1973سوق عمل «موحدة»
اتســمت هــذه الفــرة بحريــة حركــة األشــخاص –وبدرجــة أقــل البضائــع -بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وإرسائيــل،
وباعتــاد حــوايل  %40-30مــن القــوى العاملــة الفلســطينية عــى العمــل يف إرسائيــل ،متيــزت هــذه العاملــة بانخفــاض
مســتوى التعليــم واملهــارة .كان هــدف إرسائيــل مــن وراء ذلــك ،تحقيــق نــوع مــن االســتقرار األمنــي عــى قاعــدة تحســن
األوضــاع املعيشــية للفلســطينيني ،وبالفعــل طــرأ تحســن ملحــوظ عــى مســتويات الدخــل واملعيشــية لــأرس الفلســطينية
يف هــذه الفــرة ،وانخفضــت معــدالت البطالــة حيــث بقيــت طــوال هــذه الفــرة أقــل مــن  ،%4كــا .مثلــت العاملــة
الفلســطينية حــوايل  %7مــن إجــايل العاملــن يف االقتصــاد اإلرسائيــي خــال هــذه الفــرة ( 4.)Amir 1994: 2أمــا القــوى
العاملــة الفلســطينية املاهــرة ،فقــد اضطــرت للهجــرة إىل أســواق العمــل العربيــة يف الــدول النفطيــة.
اســتمر خــال هــذه الفــرة تقلــص الفــارق بــن أجــور العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل وأجــور العــال الفلســطينيني يف
االقتصــاد املحــي ،إىل أن تســاوت أجــور العــال الفلســطينيني عــى جانبــي الخــط األخــر ،أي أن األجــور يف إرسائيــل مل
تعــد آليــة جــذب ،عــى األقــل فيــا يتعلــق بقطاعــي البنــاء والزراعــة ،اللــذان اســتوعبا مــا يزيــد عــى  %70مــن إجــايل
العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل يف تلــك الفــرة (فرســخ.)133 :2010 ،
لكــن الدخــل املتــأيت مــن العمــل يف إرسائيــل كان لــه تأثــرات ســلبية كبــرة عــى االقتصــاد الفلسطيني-سنســتعرضها
بالتفصيــل يف الجــزء التــايل -خاصــة مــع التأثـرات الســلبية لسياســات االحتــال األخــرى املتمثلــة يف الســيطرة عــى األرض
وامليــاه وتقطيــع األوصــال ونهــب املــوارد املاليــة وإهــال البنيــة التحتيــة .منــذ منتصــف الثامنينــات ،بــدأت مــؤرشات
االقتصــاد الفلســطيني بالرتاجــع ،ثــم جــاء انــدالع االنتفاضــة األوىل ليشــكل نقطــة البدايــة يف تغــر السياســة االقتصاديــة
إلرسائيــل تجــاه األرايض املحتلــة (أنظــر الجــدول (.))1
جدول ( :)1عدد العامل الفلسطينيني يف إرسائيل ونسبتهم
من إجاميل العاملني الفلسطينيني (آالف) ومعدل البطالة يف األرايض املحتلة
السنة
1970
1973
1975
1977
1980
1982
1985
1987

عدد العامل يف إرسائيل نسبتهم من إجاميل العاملني
11,9
20.6
31,5
61.3
32,4
66.3
30,8
63.0
34,8
75.1
35,5
79.1
36,8
89.2
39,3
108.9

املصدر :العاملة الفلسطينية يف إرسائيل يف ضوء اتفاقية باريس االقتصادية (املسحال ،سمري.)4 :1999 ،

نسبة البطالة ()%
4,1
0,9
0,9
0,8
1,3
1,0
3,6
2,2

 2-1-1-3الفرتة  1993-1988نهاية سوق العمل «املوحدة»
أدت أحــداث االنتفاضــة الفلســطينية األوىل والقيــود التــي فرضتهــا إرسائيــل عــى حريــة حركــة الفلســطينيني ،إضافــة إىل
حاجــة إرسائيــل يف ذلــك الوقــت إىل اســتيعاب موجــة الهجــرة مــن دول االتحــاد الســوفييتي الســابق ،إىل انخفــاض ملحــوظ يف
4

هذه النسبة متثل فقط أولئك الذين أعلموا مكاتب التشغيل اإلرسائيلية أنهم عاطلون عن العمل (.)Aranki & Daoud, 2009
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عــدد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل .حيــث انخفــض عــدد العــال يف إرسائيــل مــن  108.4ألــف عامــل العــام  1988إىل 97
ألــف عامــل العــام  .1991تزامــن ذلــك مــع ارتفــاع دراماتيــي يف عــرض القــوى العاملــة يف األرايض الفلســطينية ،حيــث أدى
إغــاق املــدراس والجامعــات خــال فــرة االنتفاضــة األوىل إىل ضــخ املزيــد مــن القــوى العاملــة الشــابة إىل ســوق العمــل .هــذا
باإلضافــة إىل عــودة  10,000فلســطيني مــن دولــة الخليــج عــى إثــر أزمــة حــرب الخليــج العــام ( 1990الشــنار ،وحليلــة.)1990 ،
كل هــذه العوامــل دفعــت إرسائيــل يف العــام  1990إىل إعــادة النظــر يف األمــر العســكري الخــاص بترصيــح الخــروج العــام
الــذي ســبق اإلشــارة لــه .اســتغلت إرسائيــل أزمــة حــرب الخليــج لفــرض سياســتها الجديــدة ،حيــث منعــت الفلســطينيني
مــن الخــروج مــن املناطــق ملــدة أربعــن يومــا .بعــد انتهــاء الحــرب أصبــح يتوجــب عــى مــن يرغــب بالعــودة للعمــل يف
إرسائيــل الحصــول عــى ترصيــح عمــل .كــا شــددت إجراءاتهــا بحــق املشــغلني اإلرسائيليــن الذيــن ال يبلغــون عــن العــال
الفلســطينيني لديهــم .نتيجــة لذلــك ،انخفــض عــدد العاملــن إىل  84,000العــام .1993
 3-1-1-3الفرتة  :2000-1994عملية السالم واملرحلة االنتقالية
شــهدت الســنوات التــي تلــت توقيــع اتفاقيــات أوســلو مــا بــن  ،1996-1994انخفاضــا آخــر يف أعــداد العاملــن يف إرسائيــل،
حيــث وصــل عددهــم إىل  62,300العــام  ،1996أي مــا نســبته  %15مــن إجــايل العاملــن ،مقارنــة بـــ  %35يف منتصــف
الثامنينيــات ( .)Farsakh, 2002: 16وعــى الرغــم مــن ازديــاد التشــغيل املحــي ،خاصــة يف القطــاع العــام حديــث النشــأة،
إال أن هــذه الســنوات شــهدت ارتفاعــا كب ـرا يف مســتويات البطالــة .حيــث بقــي معــدل البطالــة يف األرايض الفلســطينية
أقــل مــن  %4طــوال الفــرة  ،1992-1970لريتفــع إىل  %18العــام .1995
مــع ذلــك االرتفــاع يف البطالــة بعــد  ،1993ميكــن القــول إن االقتصــاد الفلســطيني اســتجاب لالنخفــاض الحــاد يف عــدد العاملــن
يف إرسائيــل خــال الفــرة  ،1995-1993حيــث ازداد التشــغيل املحــي بنســبة  ،%15مســتوعبا ثلثــي مــن خــروا أعاملهــم يف
إرسائيــل ،كــا ارتفعــت األجــور يف االقتصــاد املحــي بشــكل ملحــوظ ،مــا يــؤرش عــى توســع الطلــب عــى العاملــة (Amir, 1994:
 .)1حيــث ســادت توقعــات إيجابيــة بشــأن التقــدم يف عمليــة الســام ،مــا عــزز مــن مســتويات االســتثامر يف الســكن والصناعــة.
عــى الرغــم مــن أن اتفــاق باريــس االقتصــادي نــص عــى «محاولــة الجانبــن الحفــاظ عــى اعتياديــة حركــة العاملــة»،
إال أن إرسائيــل اســتمرت يف تقييــد دخــول العــال الفلســطينيني ،ونتيجــة لذلــك تذبــذب عــدد العــال الفلســطينيني يف
إرسائيــل تلــك الفــرة مــن شــهر إىل شــهر (أبــو الشــكر )113 :1998 ،بحســب حــدة نظــام اإلغــاق؛ خاصــة أن النــص املذكور
أعــاه ال يلــزم أي مــن الجانبــن باســتمرار الســاح بحركــة العاملــة ،ال بــل يعطيهــا الحــق يف تعطيلهــا .عــاد عــدد العاملــن
يف إرسائيــل إىل االرتفــاع خــال األعــوام  2000-1997ليصــل إىل  145,400عامــل ،إال أن نســبتهم مــن إجــايل العاملــن يف
5
فلســطني مل تتجــاوز  .%22كــا أن عددهــم كان عرضــة للتذبــذب الكبــر نتيجــة اختــاف حــدة نظــام اإلغــاق.
شــهدت فــرة التســعينات بدايــة حــدوث تغيــر جوهــري يف منــط االعتــاد الفلســطيني عــى العمــل يف إرسائيــل ،إذ
أصبحــت الضفــة الغربيــة ألول مــرة أكــر اعتــادا عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي مــن قطــاع غــزة .حيــث كان 46,000
عامــل مــن قطــاع غــزة يعملــون يف إرسائيــل العــام  ،1987لينخفــض هــذا العــدد إىل  30,400العــام  1993أي عنــد نهايــة
االنتفاضــة ،و 29,600بحلــول العــام .2000
بشــكل عــام ،وبالنســبة للكثــر مــن الباحثــن (فرســخ ،روي ،الشــقاقي ،أرنــون ،هنيــة ،وأبــو الشــكر) فــإن إرسائيــل ســعت
بشــكل ممنهــج منــذ بدايــة التســعينات ،إىل تقليص/تقنيــن االعتــاد عــى العاملــة الفلســطينية واســتبدالها بعاملــة
مهاجــرة مــن دول أخــرى .يبــدو هــذا الســيناريو أكــر وضوحــا وحــدة فيــا يخــص قطــاع غــزة ،حيــث متنــع إرسائيــل
عــال القطــاع مــن دخــول إرسائيــل بغــرض العمــل منــذ  14عامــا.

5

قبل اإلغالق الشامل يف آب-أيلول  1997كان نسبة البطالة  %20.5ويف أعقاب اإلغالق مبارشة ،ارتفعت نسبة البطالة إىل أكرث من  %60ويف ترشين أول/أكتوبر  1997عندما خفف
اإلغالق الشامل ،انخفضت نسبة البطالة إىل  .%21.5انظر.)PHRIC, 1992( :
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 4-1-1-3الفرتة  :2020-2000االنتفاضة الثانية وما بعدها
مــع انــدالع االنتفاضــة الثانيــة ،واجتيــاح املــدن الفلســطينية ،وإقامــة جــدار الفصــل العنــري ،والحواجــز العســكرية،
وفــرض منــع التجــول لف ـرات طويلــة ،انخفــض عــدد العاملــن الفلســطينيني يف إرسائيــل مجــددا ليصــل العــام  2004إىل
 58,000عامــل فقــط -وكان قرابــة  1,000فقــط مــن هــؤالء مــن قطــاع غــزة -أي مــا نســبته  %9.7مــن إجــايل العاملــن
الفلســطينيني ،مقارنــة بـــ  %24.5العــام  .2000ارتفعــت بالتــوازي مــع ذلــك نســبة البطالــة مــن  %12إىل  %27خــال نفس
الفــرة .يشــر ذلــك بوضــوح إىل التداعيــات الســلبية لالعتــاد املفــرط عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي يف ظــل اســتمرار حالــة
عــدم االســتقرار الســيايس املزمنــة مــع اســتمرار االحتــال اإلرسائيــي (الفــاح وميخائيــل.)15 :2019 ،
جدول ( :)2البطالة يف فلسطني والعامل يف إرسائيل (كنسبة من إجاميل العامل الفلسطينيني)
حسب مكان اإلقامة 2019-2000
السنة
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

العامل يف إرسائيل كنسبة من إجاميل العامل
الفلسطينيني
فلسطني
الضفة الغربية قطاع غزة ()%
18.8
12.7
21.4
12.5
1.9
16.4
9.3
2.5
12.0
8.7
3.1
11.2
8.1
1.1
10.7
9.3
0.4
12.9
8.6
0.0
11.8
8.9
0.0
12.5
10.1
0.0
13.8
10.2
0.0
13.9
10.5
0.0
14.2
10.0
0.0
14.0
9.7
0.0
13.8
11.2
0.0
16.1
11.7
0.0
16.1
11.5
0.0
16.5
11.8
0.0
16.9
13.0
0.0
18.4
13.3
0.0
18.2
13.2
0.0
17.8

نسبة البطالة
الضفة الغربية
12.2
21.6
28.2
23.7
22.8
20.4
18.8
17.9
19.7
17.8
17.2
17.3
19
18.6
17.7
19.4
19.6
20.2
18.8
15.9

قطاع غزة
18.9
34
37.9
29.1
35.3
30.3
34.8
29.7
40.6
38.6
37.8
28.7
31.0
32.6
43.9
38.2
37.6
41.0
45.0
47.1

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة :النتائج األساسية ،إصدارات متعددة 2020-2000

فلسطني
14.3
25.3
31.2
25.2
26.8
23.5
23.7
21.7
26.6
24.5
23.7
20.9
23.0
23.4
26.9
26.0
26.1
27.6
27.9
26.8

مــع التخفيــف التدريجــي مــن حــدة نظــام اإلغــاق والحواجــز العســكرية يف الضفــة الغربيــة ،عــاد عــدد العاملــن يف
إرسائيــل مــن الضفــة الغربيــة إىل االرتفــاع بشــكل تدريجــي منــذ العــام  ،2006أمــا بالنســبة للعــال مــن قطــاع غــزة ،فكــا
أرشنــا ســابقا ،فقــد اســتغنت إرسائيــل عنهــم بشــكل كيل منــذ العــام  2006كذلــك .يوضــح الجــدول رقــم ( )2التغيــر يف
نســبة العاملــن يف إرسائيــل منــذ العــام  2000حتــى اليــوم.
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كــا يالحــظ مــن الجــدول ،يعــاين االقتصــاد الفلســطيني مــن نســب بطالــة مرتفعــة منــذ بدايــة القــرن ،حيــث ترتفــع نســبة
البطالــة مبعــدل  %5.1ســنويا منــذ العــام  1994حتــى  ،2018وخــال العقــد املــايض  2020-2010تــزداد البطالــة بنســبة
 %18ســنوياً .طبقــا لتقريــر صــادر عــن البنــك الــدويل ( )World Bank, 2019كان االقتصــاد الفلســطيني بحاجــة الســتحداث
 821,000وظيفــة خــال الفــرة  2017-1997حتــى يتمكــن مــن اســتيعاب الوافديــن الجــدد إىل ســوق العمــل فقــط ،ولكنــه
يف الواقــع متكــن مــن خلــق  574,000وظيفــة فقــط ،أي أن هنــاك فجــوة قدرهــا  247,000وظيفــة .يعــزو التقريــر ذلــك إىل
ضعــف الطلــب عــى العاملــة يف القطــاع الخــاص.
تجمــع كافــة التقاريــر الصــادرة عــن البنــك الــدويل ومنظمــة العمــل الدوليــة وغريهــا مــن املؤسســات الدوليــة واملحليــة ذات
العالقــة ،أن معــدالت البطالــة العاليــة ســببها األســايس القيــود التــي يفرضهــا االحتــال عــى النشــاط االقتصــادي والتــي تجعــل مــن
االقتصــاد الفلســطيني اقتصــاد «ارخبيــي» ( ،)archipelagoيجعــل مــن ســوق العمــل الفلســطيني ســوقا مرشذمـاً إىل أســواق فرعيــة
صغــرة تتفــاوت فيهــا معــدالت املشــاركة يف القــوى العاملــة ومعــدالت البطالــة واألجــور ،ســاهم يف ذلــك أيضــا الفجــوة الكبــرة
واملتناميــة يف األجــور التــي يتقاضاهــا العــال يف األرايض الفلســطينية والعــال يف إرسائيــل واملســتوطنات .إضافــة إىل ذلــك ،هنــاك
العديــد مــن العوامــل الداخليــة التــي أدت إىل ضعــف الطلــب عــى العاملــة وارتفــاع معــدالت البطالــة يف االقتصــاد الفلســطيني.
خــال الســنوات األخــرة ،بــدأت نســبة العاملــن يف إرسائيــل مــن الضفــة الغربيــة باالقـراب مــن املســتوى الــذي كانــت عليــه
العــام  ،2000إذ تبلــغ هــذه النســبة اليــوم يف الضفــة الغربيــة  ،%18بينــا كانــت العــام  2000نحــو  .%21حيــث قــررت
إرسائيــل العــام  )Kav LaOved, 2019( 2012زيــادة أعــداد تصاريــح العمــل املمنوحــة للفلســطينيني مــن الضفــة الغربيــة،
لرتتفــع نســبة العاملــن يف إرسائيــل مــن  %13العــام  2012إىل  %16العــام  ،2013ثــم يف العــام  2016عــادت إرسائيــل
وأصــدرت قـرارا ً مشــابهاً ،لرتتفــع نســبة العاملــن مجــددا ً إىل  %18العــام  .2017ميكــن تفســر هــذه الزيــادة بعــدة أســباب:
	•القيود اإلرسائيلية عىل النشاط االقتصادي وآثارها عىل قدرة االقتصاد الفلسطيني عىل توليد فرص عمل جديدة.
	•التوجهــات األمنيــة اإلرسائيليــة ،ومحاولــة إرسائيــل ضبــط األوضــاع األمنيــة مــن خــال زيــادة أعــداد تصاريــح العمــل
املمنوحــة للفلســطينيني ،خاصــة يف أعقــاب ظاهــرة العمليــات الفرديــة.
	•اســتمرار تنامــي الفــرق بــن أجــور العاملــن يف إرسائيــل والعاملــن يف االقتصــاد املحــي ،لصالــح أجــور العاملــن يف
إرسائيــل ،والتــي شــكلت عامــل جــذب للعاملــة الفلســطينية .بلــغ األجــر الوســيط اليومــي للعــال الفلســطينيني يف
إرسائيــل  250شــيقل العــام  2019مقابــل  111شــيقل يف الضفــة الغربيــة (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2019 ،
	•مصالــح إرسائيــل االقتصاديــة واالســتعامرية ،وضغــوط أربــاب العمــل اإلرسائيليــن خاصــة يف قطــاع املقــاوالت .حيــث
أن عــدد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتوطنات أقــل بكثــر مــن الطلــب عليهــم ،وهــو أقــل أيضــا مــن
عــدد الفلســطينيني الراغبــن بالعمــل يف إرسائيــل واملســتوطنات بدافــع فــرق األجــور ،وذلــك بســبب نظــام التصاريــح
واالشــراطات واإلجــراءات األمنيــة اإلرسائيليــة عــى نقــاط التفتيــش ( .)World Bank, 2019: 22لذلــك نجــد أن
حــوايل ثلــث العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل يعملــون دون تصاريــح ،خاصــة يف املســتوطنات.
باختصــار ،إن املفتــاح األســايس لفهــم اإلطــار العــام لتدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل يك ُمــن يف كلمــة واحــدة
هــي الســيطرة :6الســيطرة عــى الحركــة ،والســيطرة عــى مداخيــل العــال ،والســيطرة عــى الســلطة الفلســطينية ،مــن
خــال اســتخدام إمكانيــة العمــل يف إرسائيــل كأداة ضغــط عــى الفلســطينيني ( .)Kav LaOved, 2019: 6هــذا ال يعنــي أن
إرسائيــل ال تأخــذ الجوانــب االقتصاديــة بعــن االعتبــار ،ولكنهــا تبقــى اعتبــارات أقــل أهميــة باملقارنــة مــع األمــن والســيطرة.
 2-1-3العمالة الفلسطينية في إسرائيل ونظريات هجرة العمالة

تفــرض العديــد مــن الدراســات املتعلقــة مبوضــوع العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل أن دمــج االقتصــاد الفلســطيني الصغري
والضعيــف باالقتصــاد اإلرسائيــي األكــر حجــا وأكــر تقدمــا ،ســيؤدي بالتأكيــد إىل انتقــال اليــد العاملــة إىل االقتصــاد
6

إن الســيطرة التــي يخضــع لهــا العــال الفلســطينيون هــي ســيطرة مزدوجــة :كولونياليــة ورأســالية .حيــث أصبــح لنظــام التصاريــح دور مركــزي يف التحكــم يف تدفــق العاملــة
الفلســطينية ،حيــث يتــم ربــط العامــل الفلســطيني مبشــغله اإلرسائيــي الــذي أصــدر لــه ترصيــح العمــل ،ويصبــح املشــغل اإلرسائيــي مســؤوال عــن مراقبــة عاملــه الفلســطينيني
واإلبــاغ عــن أي شــكوك أو «مخاطــر أمنيــة».
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اإلرسائيــي ،طلبــا لألجــور األعــى هنــاك 7.هــذا يتوافــق مــع نظريــة االختيــار املنطقــي ،التــي تنظــر إىل الهجــرة العامليــة
عــى أنهــا «بحــث اقتصــادي منطقــي مصغــر عــن العمــل والدخــل اللــذان ال ميكــن إيجادهــا يف الوطــن ،وهــو قـرار يتخــذ
عــى أســاس التفــاوت املتوقــع يف الدخــل بــن منطقتــن ».وعليــه ،فــإن التفســر الســائد لهجــرة العاملــة الفلســطينية إىل
إرسائيــل هــو ارتفــاع األجــور يف إرسائيــل عــن مثيالتهــا يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
مــا ال شــك فيــه أن تفــاوت األجــور كان ســبباً رئيســياً يف هجــرة العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل ،إال أن الدراســات التــي تبنــت
نظريــة االختيــار املنطقــي لتفســر هجــرة العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل ،وحاولــت قيــاس دور تفــاوت األجــور يف تحديــد
املشــاركة الفلســطينية يف ســوق العمــل اإلرسائيليــة مــن خــال النمذجــة اإلحصائيــة ،خلصــت إىل نتيجــة مفادهــا أن الفلســطينيني
مل ينجذبــوا للعمــل يف إرسائيــل بســبب األجــور األعــى ،عــى نقيــض التوقعــات -وإمنــا دفعــوا إليهــا دفعــا النعــدام فــرص العمــل
يف الســوق املحليــة ،-مــا يظهــره الجــدول ( )3يف الرتاجــع الكبــر يف حصــة القطاعــات اإلنتاجيــة مــن الناتــج املحــي.
تكشــف دراســة القــادري ( )Kadri, 1998أن تفــاوت األجــور بحــد ذاتــه ،منفصــا عــن إمكانيــة االســتخدام ،ال يشــكل
أهميــة إحصائيــة يف تفســر املشــاركة يف ســوق العمــل اإلرسائيــي ،إال عندمــا يأخــذ بعــن االعتبــار التفــاوت بــن دخــل
الكفــاف مــن الزراعــة يف الضفــة الغربيــة وبــن األجــور يف إرسائيــل ،إذ يصبــح التفــاوت يف األجــور حينهــا ذا أهميــة إحصائيــة
عنــد مســتوى  .%10يرتجــم القــادري هــذه النتيجــة بأنهــا تعنــي أن ســبب الهجــرة العامليــة إىل إرسائيــل هــو الفاقــة.
أمــا منهــج االقتصــاد الســيايس ،فينقــل تحليــل ظاهــرة الهجــرة بعيــدا ً عــن الســلوك االســتثامري الفــردي ،ويؤكــد عــى
أهميــة دراســة التغي ـرات البنيويــة التــي حلّــت باالقتصــاد الفلســطيني ودورهــا يف تفســر الهجــرة ،وعالقــة سياســات
الدولــة بهــذه التغيــرات .بشــكل أوضــح ،يتتبــع هــذا املنهــج سياســات إرسائيــل تجــاه األرض ،ومــا يوصــف بترسيــح
العاملــة يف القطــاع الزراعــي الفلســطيني ،خــال نفــس الفــرة التــي ازداد فيهــا التشــغيل يف إرسائيــل.
جدول ( :)3بنية اإلنتاج يف الضفة الغربية وقطاع غزة ( 1991-1970نسبة مئوية من الناتج املحيل)
الزراعة
1970 1991 1987 1970
8.2 16
19
الضفة الغربية 35
4.1
18
18
31
قطاع غزة
الضفة والقطاع 6.9 6.9 19 33.7

الصناعة
1991 1987
7.3
8.2
11 13.9
8.3
9

املصدر”Desus. S., (2004). “A Palestinian Growth History, 2000-1968 :

1970
8.7
10.6
9.4

البناء
1987
17
22
18

1991
15
18
16

الخدمات
1991 1987 1970
61.7
55.8
48.1
53
46.1
54.3
59.7
54
50
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منــذ بدايــة عمليــة أوســلو للســام ،أصبــح تدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل متذبذبــا بشــكل متزايــد ،حيــث أصبــح
نظــام التصاريــح املحــدد الرئيــي لتدفــق العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل .وخــال العقــد املــايض ،اتســمت األجــور يف
القطــاع الخــاص بالثبــات يف الضفــة الغربيــة ،واتجهــت للتناقــص يف قطــاع غــزة ،أمــا األجــور يف القطــاع العــام فقــد ارتفعت
بشــكل بســيط ،وكانــت أجــور العاملــن يف إرسائيــل الســبب يف رفــع مســتوى األجــور العــام (.)World Bank, 2019

7

اســتند العديــد مــن الباحثــن اإلرسائيليــن إىل نظريــة االختيــار املنطقــي لتفســر انتقــال العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل .ومــن بــن هــؤالء آري بريغــان ،وافرايــم كالميــن.
للمزيــد حــول املوضــوع انظــر( :جميــل ،وقزمــار ،وربيــع .)2019( ،االنفــكاك عــن االقتصــاد اإلرسائيــي :املفاهيــم النظريــة واإلمكانيــات العمليــة» .معهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) :رام الله-فلســطني.
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وبالتــوازي مــع ذلــك ،شــهدت أعــداد العاملــن الفلســطينيني يف إرسائيــل زيــادة مطــردة منــذ العــام  .2010فقــد ارتفــع
عددهــم مــن ( 8)78,000عامــل بنهايــة العــام  ،2010إىل ( 9)153,000عامــل بنهايــة  ،2021بنســبة زيــادة بلغــت .%96
وعــى إثــر األوضــاع االقتصاديــة الصعبــة الســائدة منــذ بدايــة جائحــة كورونــا ،تســارعت وتــرة هــذه الزيــادة حتــى باتــت
نســبة العاملــن يف إرسائيــل مــن إجــايل العاملــن تقــارب املســتوى الــذي كانــت عليــه يف العــام  1999أي قبــل انــدالع
االنتفاضــة الثانيــة .علــا أن عــال قطــاع غــزة ممنوعــون مــن دخــول إرسائيــل منــذ العــام  ،2006أي أن كافــة العاملــن
الفلســطينيني يف إرسائيــل اليــوم يأتــون مــن الضفــة الغربيــة فقــط.
وتتضافــر جملــة مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية لتفســر عــودة هــذه «الظاهــرة» للتنامــي بعــد انحســارها نســبيا
منــذ انــدالع االنتفاضــة الثانيــة العــام  .2000فاالقتصــاد املحــي عاجــز عــن توفــر فــرص العمــل الكافيــة الســتيعاب
الداخلــن الجــدد لســوق العمــل .أمــا مــن يحظــون بفرصــة عمــل يف القطــاع الخــاص الفلســطيني ،فحــوايل  %30منهــم
يتقاضــون أجــورا أقــل مــن الحــد األدىن لألجــور ،وبغيــاب منظومــة ضــان اجتامعــي شــاملة ،يــرك أكــر مــن  %70منهــم
بــا أي شــكل مــن أشــكال الحاميــة االجتامعيــة.
وخــال العقــد املــايض ،عمــدت إرسائيــل م ـرارا إىل زيــادة أعــداد التصاريــح املمنوحــة للعــال الفلســطينيني ،خاصــة يف
قطاعــات اإلنشــاءات والزراعــة .هــذا باإلضافــة إىل التســاهل وغــض النظــر عــن دخــول العــال دون تصاريــح مــن خــال
الثغــرات يف جــدار الفصــل العنــري ،خاصــة خــال فــرة جائحــة كورونــا .ومــن الالفــت أن إرسائيــل قــررت مؤخــرا
منــح  50010ترصيــح لفلســطينيني للعمــل يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات ،وهــو قطــاع يتطلــب عــال ماهــرة ومســتوى
أكادميــي مرتفــع ،أي أن إرسائيــل بــدأت بتوســيع اســتغاللها للعاملــة الفلســطينية ليشــمل اآلن العاملــة املاهــرة واملتعلمــة
إضافــة إىل العاملــة األقــل تعليــا ومهــارة.
ويــرى العديــد مــن الباحثــن أن إرسائيــل تســعى مــن وراء ذلــك إىل «رشاء الهــدوء باالقتصــاد» .وهــو مــا ميثــل أحــد
الثوابــت األساســية يف السياســات اإلرسائيليــة تجــاه الفلســطينيني يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ احتاللهــا .كــا
يــرى آخــرون أنــه ال ميكــن الفصــل بــن مــا تقــوم بــه إرسائيــل مــن إجـراءات عــى األرض بهــدف ضــم الضفــة الغربيــة ،ومــا
تقــوم بــه عــى صعيــد تعميــق التبعيــة االقتصاديــة الفلســطينية ،خاصــة يف مجــال العمــل .حيــث ينــدرج كل ذلــك ضمــن
مســاعي إرسائيــل يف «الهندســة االجتامعيــة» للفلســطينيني .وتشــر التحليــات إىل أن إرسائيــل وافقــت عــى إج ـراءات
لتخفيــف األزمــة االقتصاديــة التــي مت ـ ّر بهــا الســلطة الفلســطينية ،بعــد ضغــوط أمريك ّيــة.
ويع ـ ّد طلــب زيــادة حصــة العــال واحــدا ً مــن بــن ع ـرات الطلبــات التــي قدمهــا الفلســطينيون للواليــات املتحــدة
مــن أجــل الضغــط عــى إرسائيــل لتلبيتهــا يف إطــار إجـراءات لبنــاء الثقــة .وذلــك عــى الرغــم مــن أن برنامــج الحكومــة
الحاليــة يرتكــز عــى فكــرة االنفــكاك التدريجــي عــن االقتصــاد اإلرسائيــي .وهــو مــا يظهــر مــن خــال قيــام رئيــس الــوزراء
د .محمــد اشــتيه بتوقيــع اتفاقيــة يتــم مبوجبهــا اســتيعاب عــال فلســطينيني يف ليبيــا .وعــى الرغــم مــن أن العمــل يف
إرسائيــل يولــد قرابــة  2.5مليــار دوالر ســنويا ،إال أن التأث ـرات الســلبية لالعتــاد املفــرط عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي
موثقــة جيــدا يف أدبيــات البحــث االقتصــادي الفلســطيني .وخــال العــام املــايض بــدأت تداعيــات هــذا االعتــاد املفــرط
تظهــر للعيــان مــن خــال نقــص يف األيــدي العاملــة وارتفــاع مصطنــع يف األجــور.
وأخـرا وافقــت إرسائيــل وألول مــرة منــذ العــام  2006عــى الســاح ل  500011عامــل مــن قطــاع غــزة بالدخــول والعمــل
يف إرسائيــل ولكــن مــن خــال تصاريــح تجاريــة .وقــد تــم ذلــك خــال مباحثــات شــملت األمــم املتحــدة وإرسائيــل وقطــر.
تاريخيــا ،أدت هجــرة العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل إىل تقليــص حجــم العاملــة املتاحــة يف الســوق املحليــة ،وإىل ارتفــاع
https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/LF_Q042010_E.pdf
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https://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_15-2-2022-LF-en.pdf
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10 https://arabic.rt.com/
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معــدالت األجــور للعــال الفلســطينيني العاملــن يف االقتصــاد املحــي ،دون أن يصاحــب ذلــك زيــادة يف إنتاجيتهــم ،مــا
انعكــس يف ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج يف االقتصــاد الفلســطيني وفقــدان املنتجــات الفلســطينية قدرتهــا التنافســية يف أســواقها
التقليديــة .بالتــايل انخفــاض مســتويات اإلنتــاج املحــي وانخفــاض الطلــب عــى العاملــة يف الســوق املحــي .كذلــك ،فــإن
ازديــاد الطلــب عــى العاملــة غــر املاهــرة ،أحــدث تشــوهاً يف بنيــة العاملــة الفلســطينية ولصالــح العاملــة غــر املاهــرة ،مــا
انعكــس يف انخفــاض كبــر يف العائــد عــى التعليــم وتزايــد البطالــة يف صفــوف املتعلمــن ( .)UNCTAD, 2009إضافــة لذلــك،
فقــد أدى التضخــم الناجــم عــن فــرض هيــكل األســعار اإلرسائيــي عــى األرايض الفلســطينية ،إىل امتصــاص اآلثــار اإليجابيــة
الرتفــاع األجــور (الشــقاقي ،)2019 ،مــا دفــع املزيــد مــن األرس الفلســطينية نحــو العمــل املأجــور لضــان تأمــن احتياجاتهــم.
ولعبــت عوائــد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل ،والتــي قــدرت بأكــر مــن  2.1مليــار دوالر يف العــام  12،2018دورا ً رئيســياً
يف «تعزيــز االقتصــاد الفلســطيني» (الفــاح وميخائيــل ،)2019 ،حيــث شــكلت حــوايل  %25مــن إجــايل األجــور التــي
يحصلهــا العاملــون الفلســطينيون يف كافــة القطاعــات العــام  ،2018أي ضعــف حجمهــم النســبي مــن إجــايل العاملــن،
ّ
13
كــا شــكلت  %14كنســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .يف هــذا الســياق أشــارت دراســة حديثــة (Aghebahey et
 )al., 2019أ ّن عــودة نســبة العاملــن يف إرسائيــل إىل مســتواها قبــل االنتفاضــة الثانيــة ( %23مــن إجــايل العاملــن يف
فلســطني) ،ســيرتك أثـرا ً إيجابيـاً عــى اقتصــاد الضفــة الغربيــة عــى املــدى القصــر ،وســوف ينعكــس يف ارتفــاع االســتهالك
واإلنتــاج ،وانخفــاض ملحــوظ ملســتوى البطالــة (نتيجــة زيــادة التشــغيل يف إرسائيــل وارتفــاع التشــغيل املحــي أيض ـاً)؛
فبالرغــم مــن معــدالت البطالــة العاليــة ،تــؤدي أجــور العــال يف إرسائيــل واملســتوطنات إىل رفــع مســتوى األجــور يف
االقتصــاد املحــي ،خاصــة يف القطاعــات مرتفعــة الطلــب عــى العاملــة ،مثــل اإلنشــاءات (.)World Bank, 2019: 22
تبــدو الصــورة مغايــرة عــى املــدى الطويــل ،إذ يــؤدي انتقــال العمــل إىل إرسائيــل إىل ارتفــاع األجــور يف الضفــة ،كــا يــؤدي تدفــق
كميــات كبــرة مــن الدخــل مــن إرسائيــل إىل تقليــص حوافــز العمــل واإلنتــاج يف قطــاع البضائــع التبادليــة ()Tradable Goods
وانتقــال املعالــة إىل القطاعــات غــر التبادليــة يف الضفــة .يرتافــق ارتفــاع األجــور مــع ارتفــاع يف القيمــة الحقيقيــة لســعر رصف
عملــة الشــيكل املتداولــة ،وهــو مــا ينعكــس يف تدهــور تنافســية صــادرات الضفــة إىل العــامل الخارجــي ،خاصــة الســلع الصناعيــة.
أشــارت نتائــج مجموعــة مــن ورشــات العمــل واملقابــات التــي أجراهــا معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني
(مــاس) العــام  2021مــع ممثــي القطــاع الخــاص الفلســطيني ،وأربــاب عمــل مــن مختلــف القطاعــات ،باإلضافــة إىل
ممثــي وزارة العمــل الفلســطيني ،أن تدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل يــؤدي إىل نقــص يف العاملــة «غــر املاهــرة»
يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،وليــس فقــط يف قطــاع اإلنشــاءات.
بالطبــع فــإن نســبة البطالــة العاليــة ال تعفــي االقتصــاد الفلســطيني مــن التأثـرات الســلبية لالعتــاد املفــرط عــى ســوق
العمــل اإلرسائيــي ،فنســبة البطالــة العاليــة مــا زالــت ترتكــز يف أوســاط الشــباب األكــر تعليــا (خريجــي الجامعــات)
والنســاء .بينــا يرتكــز العاملــون يف إرسائيــل يف الفئــة األقــل تعليــا الذيــن يشــكلون  %82مــن العــال الفلســطينيني يف
إرسائيــل .توثــق األدبيــات حــول تأثــر أجــور العاملــن يف إرسائيــل عــى مســتوى األجــور يف االقتصــاد املحــي أن هــذه
الظاهــرة تقتــر عــى أجــور ذوي التعليــم املتــدين (منصــور2010 ،؛ الفــاح ،)2019 ،بالرغــم مــن معــدالت البطالــة العالية،
تــؤدي أجــور العــال يف إرسائيــل واملســتوطنات إىل رفــع مســتوى األجــور يف االقتصــاد املحــي ،خاصــة يف القطاعــات
مرتفعــة الطلــب عــى العاملــة ،مثــل اإلنشــاءات (.)World Bank, 2019: 22
 4-1-3خصائص العمال الفلسطينيين في إسرائيل

طبقــا لبيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،يبلــغ عــدد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتوطنات غــر
الرشعيــة  153,00014عامــل وعاملــة حتــى نهايــة  ،2021مقارنــة بـــ  127,000خــال العــام  ،2018أي مــا نســبته  %13مــن
 12بلغ متوسط األجر اليومي للعاملني يف إرسائيل عام  245.1 ،2018شيقل ،ومعدل أيام العمل الشهرية  .19.7ومتوسط سعر رصف الدوالر .3.50
 13حسابات الباحث بناء عىل نتائج مسح القوى العاملة  .2018حيث تم احتساب إجاميل األجور املحصلة يف القطاعني العام والخاص الفلسطيني والعامل يف إرسائيل.
 14يجــب التأكيــد عــى أن العــدد اإلجــايل الســنوي ملتوســط عــدد العــال هــو رقــم تقديــري .وال يعنــي بالــرورة أن الـــ  153ألــف عامــل نفســهم عملــوا يف أماكــن عمــل إرسائيليــة
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إجــايل العاملــن يف فلســطني ،و  %18مــن إجــايل العاملــن يف الضفــة الغربيــة .يعمــل  40,000مــن هــؤالء العــال يف
املســتوطنات غــر الرشعيــة و 113,000يف داخــل إرسائيــل ،ويبلــغ متوســط أجرهــم اليومــي  254شــيقل ،مرتفعــا بقيمــة
 11شــيقل عــن العــام .2018
وبينــا ميلــك  %71مــن هــؤالء العــال تصاريــح عمــل ،يعمــل  %29منهــم بــا ترصيــح ،ويضطــرون غالبــا للمبيــت لفـرات
طويلــة يف الداخــل ( 15.)Alsanah, 2020: 7تقــدر مصــادر إرسائيليــة وفلســطينية غــر رســمية بــأن العــدد اإلجــايل
للعــال الفلســطينيني يف إرسائيــل يـراوح مــا بــن  200-140ألــف عامــل .كــا أن الغالبيــة العظمــى مــن حملــة التصاريــح
هــم مــن الرجــال (( )%99املصــدر الســابق) .وتجــدر اإلشــارة إىل أن حــوايل  %45مــن تصاريــح العمــل املمنوحــة للعــال
يف الوقــت الحــايل يتــم اســتصدارها مقابــل رســوم ســمرسة (تـراوح بــن  )2500-1500شــيقل (املصــدر الســابق .)11:وتــدر
هــذه التجــارة أرباحــا هائلــة للســارسة اإلرسائيليــن والفلســطينيني ،بلغــت وفقــا لتقدي ـرات البنــك املركــزي اإلرسائيــي
قرابــة  122مليــون شــيقل خــال العــام  2018فقــط (.)Atkas and Wifaq, 2019
تشــرك الهجــرة العامليــة الفلســطينية يف عــدد مــن أوجــه التشــابه مــع غريهــا مــن تجــارب انتقــال اليــد العاملــة يف الــدول
الناميــة ،كــا تختلــف عنهــا يف عــدد منهــا .فأغلبيــة العــال املهاجريــن مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،ذكــور ذوو
مهــارات بســيطة أو يفتقــرون إليهــا متامــا ،معظمهــم مــن املناطــق الريفيــة ومــن مخيــات الالجئــن ،ويعمــل غالبيتهــم يف
قطاعــي البنــاء والزراعــة يف مهــن ال تحتــاج إىل مهــارات عاليــة .يســتوعب هــذان القطاعــان أكــر مــن  %70مــن إجــايل
العاملــة الفلســطينية.
أمــا مــا تنفــرد بــه الهجــرة العامليــة الفلســطينية فهــو طابعهــا االرتجــايل ،وتبعيتهــا الشــديدة لســوق العمــل اإلرسائيليــة،
فالعــال الفلســطينيون ال يســعون إىل االســتقرار الدائــم يف إرسائيــل ،بــل يرتحلــون يوميــا إىل وظائــف يتحكــم فيهــا املحتل،
ليعــودوا كل ليلــة إىل منازلهــم ،إن وضــع العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل دائــري أكــر وتحفــه مخاطــر كبــرة .كذلــك
بقيــت األغلبيــة الســاحقة مــن العــال الفلســطينيني داخــل االقتصــاد اإلرسائيــي مــن الذكــور ،إذ شــكلت النســاء أقــل مــن
 %2مــن القــوى العاملــة املهاجــرة .كان معظــم العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل مــن عــال املياومــة .كانــت األغلبيــة
الســاحقة مــن املهاجريــن الدائريــن الذيــن يعــودون إىل منازلهــم بنهايــة يــوم العمــل .أي أنهــم قــوة عمــل مرنــة ال ترهــق
االقتصــاد اإلرسائيــي.
أمــا مــن ناحيــة الفئــات العمريــة فضمــن فئــة  24-15عامـاً كان أكــر مــن  %40مــن أفـراد القــوى العاملــة املســتخدمني
يعملــون يف إرسائيــل العــام  ،1987وانخفضــت هــذه النســبة إىل  %21بحلــول العــام  ،1993ووصلــت إىل  %8العــام .2018
يرتبــط هــذا االنخفــاض باالعتبــارات األمنيــة اإلرسائيليــة التــي ال تســمح بتشــغيل الشــباب دون ســن معــن أو تشــرط أن
يكــون الشــخص متزوجـاً.
أمــا بالنســبة لتوزيعهــم القطاعــي ،فخــال بدايــة الســبعينات كان لقطــاع الزراعــة اإلرسائيــي أهميــة كبــرة ،حيــث
اســتوعب ربــع عــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إال أن هــذه النســبة انخفضــت إىل  %15منــذ العــام  ،1975وواصلــت
االنخفــاض حتــى وصلــت  %5.2فقــط العــام ( 2020الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2021 ،بقــي قطــاع البنــاء
األكــر أهميــة إذ اســتوعب أكــر مــن نصــف عــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة منــذ العــام  ،1975واليــوم تبلــغ نســبة
الفلســطينيني العاملــن يف قطــاع البنــاء اإلرسائيــي ( %58.5املصــدر الســابق) .ويوضــح الجــدول أدنــاه التوزيــع القطاعــي
للعاملــن الفلســطينيني حســب مــكان العمــل.

عــى مــدار العــام .عــى ســبيل املثــال ،بلــغ متوســط عــدد العــال يف إرسائيــل يف العــام  2017قرابــة  123,000عامــل ،بينــا كان إجــايل عــدد العــال الذيــن حصلــوا عــى تصاريــح
للعمــل يف إرسائيــل قرابة  559,000عامــا (.)Al-Qadi, 2018
 15لجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النتائج األولية ملسح القوى العاملة  .2019رام الله ،فلسطني.
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جدول ( :)4التوزيع النسبي للعاملني  15سنة فأكرث حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل2020 ،
القطاع
الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسامك
التعدين واملحاجر والصناعة التحويلية
البناء والتشييد
التجارة واملطاعم والفنادق
النقل والتخزين واالتصاالت
الخدمات والفروع األخرى

الضفة الغربية
6.7
15.1
13.2
23.5
6.1
35.4

قطاع غزة
5.7
6.7
3.1
19.8
8.2
56.5

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة  :2020النتائج األساسية.

إرسائيل واملستوطنات
5.8
15.0
58.5
12.5
2.6
5.6

املجموع
6.4
13.1
16.8
21.2
6.2
36.3

ومــع مــرور الوقــت ارتفــع املســتوى التعليمــي للعاملــن يف إرسائيــل ،وانخفضــت نســبة مــن ال تعليــم لهــم مــن %20
العــام  1975إىل أقــل مــن  %5خــال الفــرة مــن  ،2000-1992وواصلــت االنخفــاض حتــى وصلــت إىل  %1فقــط العــام
 .2018وارتفعــت نســبة العــال الفلســطينيني املتعلمــن ( 13ســنة فــا فــوق) يف ســوق العمــل اإلرسائيــي مــن %5.7
العــام  1999إىل حــوايل  %10العــام ( 2017الفــاح وميخائيــل )11:2019 ،و  %17العــام ( 2019الجــدول ( .))5إال أن ذلــك مل
ينعكــس يف توزيــع املهــن التــي يشــغلها العــال الفلســطينيون يف إرسائيــل (الجــدول ( ،))6أي أن غالبيــة هــؤالء يعملــون
يف وظائــف ال تتطلــب تعليـ ًـا عاليـاً ،وبقــي العائــد عــى التعليــم للعــال الفلســطينيني يف إرسائيــل يســاوي صفــر (املصــدر
الســابق ،ص .)viii
جدول ( :)5التوزيع النسبي للعاملني  15فأكرث حسب عدد سنوات الدراسة ومكان العمل 2020
عدد سنوات الدراسة
0
6-1
9-7
12-10
+13

إرسائيل
0.3
10.6
24.8
47.1
17.1

الضفة الغربية
0.4
7.5
17.3
36.7
38.1

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة  :2020النتائج األساسية.

قطاع غزة
0
0
0
0
0

وال يـزال  %60مــن عــال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يف إرسائيــل يعملــون يف وظائــف غــر ماهــرة ،وهــو مــا كان ســائدا ً
منــذ ســنوات الســبعينات والثامنينــات ،فيــا يشــكل املحرتفــون املهنيــون  %2.4فقــط مــن إجــايل املســتخدمني .وهــو
مــا يؤكــد مجــددا أن ارتفــاع املســتوى التعليمــي للعــال الفلســطينيني يف إرسائيــل مل ينعكــس عــى طبيعــة املهــن التــي
يعملــون بهــا أو عــى مســتوى األجــور التــي يتقاضونهــا .ويقــارن الجــدول أدنــاه التوزيــع املهنــي للعــال الفلســطينيني يف
إرسائيــل بــن عامــي  1999و.2020
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جدول ( :)6التوزيع املهني للعامل الفلسطينيني يف إرسائيل حسب التحصيل العلمي  1999و2020
املهنة
مدراء ،أصحاب مهن ،فنييون وكتبة
العاملون يف الخدمات واملبيعات
العاملون املهرة يف الزراعة
الوظائف الحرفية والتجارية
تشغيل آالت وتجميعها
مهن أولية

تحصيل علمي متدين
1999
%2.8
%3.3
%2.5
%33.7
%5.5
%51.9

متعلم
1999
%20.5
%3.4
%0
%31.7
%13.1
%31.0

تحصيل علمي متدين
2020
%2.6
%6.5
%0.7
%44.7
%8.1
%37.2

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة  :2020النتائج األساسية؛ ومسح القوى العاملة  :1999النتائج األساسية.

متعلم
2020
%19.8
%6.0
%0.6
%32.2
%5.1
%36.1

 2-3الجزء الثاني :األطر القانونية والتنظيمية النتقال واستخدام
العمال الفلسطينيين في إسرائيل

منــذ بدايــة الســبعينات قامــت إرسائيــل بفــرض إطــار تنظيمــي لســوق العمــل فيــا يتعلــق بتشــغيل العــال الفلســطينيني
«يضمــن متكــن أربــاب العمــل اإلرسائيليــن مــن اســتغالل اليــد العاملــة الفلســطينية ،دون أن يؤثــر ذلــك ســلباً عــى
العــال اإلرسائيليــن وفــرص تشــغيلهم» (فرســخ .)167 :2010 ،ميكــن القــول إن إرسائيــل طــورت منظومــة ترشيعيــة
ومؤسســاتية متكاملــة إلدارة ملــف العمــل الفلســطيني يف إرسائيــل ،حيــث تشــرك عــدة أجهــزة ومؤسســات إرسائيليــة يف
إدارة هــذا امللــف ،وهــي شــعبة العمــل الفلســطيني يف ســلطة الســكان والهجــرة يف وزارة الداخليــة ،ومكاتــب التشــغيل
التابعــة لــوزارة العمــل اإلرسائيليــة ،واإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة ،ودوائــر الدفــع يف وزارة املاليــة.
ســنقوم يف هــذا الجــزء باســتعراض اآلليــة الرســمية اإلرسائيليــة لتشــغيل العــال الفلســطينيني ،ثــم مقارنتهــا مبــا ينــص
عليــه بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،ومبــا يحــدث عــى أرض الواقــع.
 1-2-3اآللية الرسمية اإلسرائيلية لتشغيل العمال الفلسطينيين (نظام التصاريح)

بدايــة فــإن تحديــد حجــم العاملــة الفلســطينية التــي يســمح لهــا بدخــول إرسائيــل بشــكل رســمي بغــرض العمــل يتــم
دومــا مــن خــال نظــام الحصــص ( ،)Quotasوهــو مــا يتــم تحديــده بقـرار حكومــي إرسائيــي لــكل قطــاع مــن القطاعــات
التــي يوجــد فيهــا نقــص يف العــال اإلرسائيليــن فقــط وهــي؛ البنــاء والزراعــة والصناعــة والخدمــات (مبــا يف ذلــك الفنادق).
يتــم تحديــد الحصــص بق ـرار حكومــي مبوجــب توصيــات الجهــات الحكوميــة ووزارة الدفــاع .مــن ناحيــة أخــرى ،ليــس
هنــاك حــد لتشــغيل الفلســطينيني يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة (معهــد ماكــرو.)2017 ،
خــال الفــرة  1991-1972كان يتــم تشــغيل الفلســطينيني مــن خــال مكاتــب التشــغيل التابعــة للحاكــم العســكري ثــم
الحقــا لــإدارة املدنيــة والتــي كانــت منتــرة يف األرايض املحتلــة .عــى الرغــم مــن أن دخــول العــال إىل إرسائيــل كان يتــم
تنظيمــه مــن خــال األوامــر العســكرية ،إال أنــه حتــى مطلــع التســعينات مل تقــم إرسائيــل بإعاقــة حركــة العاملــة .كــا
ذكرنــا ســابقا ،فقــد حــدث تغــر جوهــري يف هــذه اآلليــة منــذ تلــك الفــرة ،حيــث أصبــح دخــول إرسائيــل بغــرض العمــل
يتطلــب ترصيحـاً خاصـاً.
يتــم إصــدار تصاريــح العمــل للعــال الفلســطينيني مــن قبــل شــعبة التوظيــف الفلســطيني التابعــة لســلطة الســكان
والهجــرة والحــدود بــوزارة الداخليــة اإلرسائيليــة .تصــدر التصاريــح باســم املوظــف للســاح لــه بالعمــل يف إرسائيــل لــدى
صاحــب العمــل املحــدد الــذي يظهــر اســمه يف الترصيــح فقــط .تشــكل التصاريــح نوعــا مــن العالقــة املتبادلــة بــن العامــل
الفلســطيني وصاحــب العمــل حيــث يجــب أن يعمــل العامــل الفلســطيني فقــط لــدى صاحــب العمــل املحــدد ويكــون
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عــى صاحــب العمــل أن يقــدم األجــور وظــروف العمــل وفــق مــا يقتضيــه القانــون .يتــم تحديــد عــدد التصاريــح التــي
ميكــن للمشــغل اإلرسائيــي إصدارهــا بنــاء عــى حاجتــه مــن العــال .يتــم إصــدار تصاريــح العمــل العاديــة ملــدة ســتة
أشــهر وتصاريــح العمــل املوســمية ملــدة ثالثــة أشــهر .يجــب عــى صاحــب العمــل الــذي يرغــب يف الحصــول عــى تصاريــح
لتوظيــف العــال الفلســطينيني أن يتقــدم لشــعبة التوظيــف الفلســطيني التابعــة لســلطة الســكان والهجــرة يف وزارة
الداخليــة اإلرسائيليــة .وعــى كل صاحــب عمــل يتقــدم للحصــول عــى ترصيــح لتوظيــف عــال فلســطينيني أن يتقــدم يف
نفــس الوقــت أو يف وقــت ســابق لخدمــة التوظيــف اإلرسائيليــة بطلــب لتوظيــف إرسائيليــن يف الوظائــف املعلنــة.
يجــب أن يوافــق منســق أعــال الحكومــة يف املناطــق الفلســطينية ( )COGATبــوزارة الدفــاع عــى كل فلســطيني
يتقــدم بطلــب ترصيــح لــدى صاحــب العمــل اإلرسائيــي .يف الوقــت نفســه ،تــدرس شــعبة الســداد التـزام أصحــاب العمــل
باملتطلبــات املنصــوص عليهــا مــن أجــل تلقــي ترصيــح العمــل .باإلضافــة لالعتبــارات األمنيــة ملنــح تصاريــح العمــل ،توجــد
معايــر أخــرى تتعلــق بالعمــر والحالــة االجتامعيــة لطالــب الحصــول عــى الترصيــح.
1.للحصــول عــى ترصيــح عمــل يف إرسائيــل يف معظــم القطاعــات العاملــة ذات الصلــة ،هنــاك متطلبــات مــن بينهــا آال
يقــل العمــر عــن  26ســنة ،وأن يكــون متزوجــا ولديــه أطفــال .تشــرط بعــض القطاعــات آال يقــل العمــر عــن  21ســنة.
2.للحصــول عــى تصاريــح العمــل يف مســتوطنات الضفــة الغربيــة ،يشــرط يف «منطقــة التــاس» أن يكــون العمــر 26
ســنة أو أكــر وأن يكــون متزوجـاً ولديــه أطفــال وللمســتوطنات يف املناطــق األخــرى يشــرط أن يكــون الســن  18ســنة
فأكــر دون النظــر إىل الحالــة االجتامعيــة.
مــن ناحيــة العــال أنفســهم ،ميكــن لفلســطينيي الضفــة الغربيــة الذيــن يرغبــون بالعمــل يف إرسائيــل التقــدم ملكتــب
تنســيق األنشــطة الحكوميــة للحصــول عــى ترصيــح للدخــول إىل إرسائيــل بغــرض البحــث عــن وظيفــة .يتــم منــح تصاريــح
الدخــول لألشــخاص الذيــن تبلــغ أعامرهــم  26عامــا أو أكــر بــرط أن يكــون متزوجــا ولديــه أطفــال ،لثالثــة أيــام فقــط،
ويتــم إصــدار الترصيــح مــرة واحــدة فقــط كل ثالثــة أشــهر.
يعتــر ترصيــح العمــل النــوع الوحيــد مــن التصاريــح الــذي ال ميكــن اســتصدراه بعالقــة مبــارشة بــن اإلدارة املدنيــة
والعامــل الفلســطيني ،وال ميــر عــر قنــوات التنســيق الرســمية بــن الســلطة الفلســطينية وإرسائيــل ،بــل إن املشــغل
اإلرسائيــي هــو الــذي يقــوم باســتصدار التصاريــح ،ومــن ثــم يســتلمها العامــل مــن مكاتــب اإلدارة املدنيــة.
تقــدر املصــادر أن حــوايل ثلــث العاملــة الفلســطينية تلجــأ إىل دخــول إرسائيــل بطــرق غــر رســمية (انظــر الجــدول رقــم
( ،))5مــن بينهــا التهريــب ،واســتخدام أنــواع تصاريــح أخــرى ،ورشاء التصاريــح مــن الســوق الســوداء .تنشــئ الســوق
الســوداء مــن خــال قيــام أصحــاب عمــل وهميــن يف إرسائيــل باســتصدار تصاريــح عمــل ،أو قيــام أصحــاب عمــل حقيقيــن
باســتصدار تصاريــح عمــل فائضــة عــن حاجتهــم ،ومــن ثــم بيعهــا إمــا ألصحــاب عمــل بحاجــة لتشــغيل عــال فلســطينيني،
ولكــن ال يريــدون اســتصدار تصاريــح عمــل بأنفســهم ،لتجنــب الرضيبــة ،أو يقومــون ببيعهــا لســارسة ورشكات إرسائيليــة
تقــوم الحقــا ببيــع هــذه التصاريــح لعــال فلســطينيني مــن خــال وســطاء فلســطينيني.
قــد وثــق تقريــر مراقــب الدولــة اإلرسائيــي لعــام  2014العديــد مــن أوجــه الفســاد التــي تعــم الدوائــر واملؤسســات
اإلرسائيليــة املعنيــة باســتصدار التصاريــح ،منهــا إصــدار تصاريــح ملشــغلني أكــر مــن حاجتهــم وحصتهــم ،أو اســتصدار
تصاريــح لــركات وهميــة ،أو رشكات ليــس مــن املســموح لهــا اســتصدار تصاريــح (ح ّبــاس.)2021 ،
وفقــا للوائــح ســلطة الســكان والهجــرة والحــدود ،يجــب أن يحصــل العاملــون الفلســطينيون يف إرسائيــل عــى إجــايل
وصــايف أجــر مســاوي ملــا يحصــل عليــه أي عامــل آخــر يف إرسائيــل لــه نفــس البيانــات الشــخصية واملهنيــة .يحــق للعــال
الفلســطينيني الحصــول عــى نفــس االســتحقاقات االجتامعيــة مثــل أي عامــل آخــر يف إرسائيــل لــه نفــس البيانــات وفقــا
للقانــون وأوامــر التوســع واالتفاقــات الجامعيــة.
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تتحمــل شــعبة خاصــة تســمى «شــعبة الســداد» ( )Matashيف ســلطة الســكان والهجــرة والحــدود ،املســؤولية عــن
جمــع ونقــل املدفوعــات للعــال الفلســطينيني .حيــث يحــول صاحــب العمــل إجــايل األجــور واملدفوعــات االجتامعيــة
شــهريا لــكل موظــف لديــه إىل شــعبة الســداد عــى أن تصــدر الشــعبة شــيكا بالراتــب للعامــل .يتــم تحويــل خصومــات
الرضيبيــة واإلفـرازات مــن قبــل شــعبة الســداد إىل املؤسســات ذات الصلــة مثــل مصلحــة الرضائــب والضــان االجتامعــي
ووزارة املاليــة (صنــدوق التأمــن االجتامعــي) .باإلضافــة إىل ذلــك ،تحــول شــعبة الســداد املعاشــات التقاعديــة الشــهرية
للمتقاعديــن الفلســطينيني مــع تقديــم التقاريــر املاليــة الدوريــة لــوزارة املاليــة.
جدول ( :)7العامل الفلسطينيون يف إرسائيل حسب طريقة الدخول2019 ،
مكان العمل

إرسائيل

حالة الترصيح

يوجد ترصيح

ال يوجد ترصيح
املستوطنات
إرسائيل
واملستوطنات
املجموع

ال يوجد ترصيح
يوجد ترصيح
بال ترصيح

نوع الترصيح
ترصيح رسمي
عمل مشرتى

سمرسة
ال

عدد العامل
48,534

نعم

20,166

مل شمل

نعم

ترصيح تجاري
احتياجات خاصة
مناطق التامس
تهريب
تهريب
وسطاء
ترصيح عمل
حملة الهوية
املقدسية

نعم
نعم
نعم
غالبا
غالبا
نعم
نعم
يف بعض األحيان

املصدر :معهد ماس ،جلسة طاولة مستديرة .2020

اإلجاميل

78,094
6,404
21,998
غري معروف
غري معروف
16,336

21,998
4,602
16,336
11,970
133,000

تجــدر اإلشــارة ،إىل أن الحكومــة اإلرسائيليــة أصــدرت يف العــام  2016ق ـرارا ً بتعديــل نظــام التصاريــح ،واســتبداله مبنصــة
إلكرتونيــة تجمــع العــال الفلســطينيني الراغبــن بالعمــل يف إرسائيــل ،والحاصلــن عــى «املوافقــة األمنيــة املســبقة»،
باملشــغلني اإلرسائيليــن الراغبــن يف تشــغيل عــال فلســطينيني .تتيــح املنصــة االتفــاق الشــخيص «املبــارش» بــن العامــل
واملشــغل .يفــرض أن ميــر العــال بــدورة تأهيليــة مــن خــال املنصــة ،قبــل البــدء بالعمــل .تزعــم إرسائيــل أن املنصــة ســوف
تقــي عــى ظاهــرة الســارسة وبيــع التصاريــح .كان مــن املفــرض أن يبــدأ العمــل بالنظــام الجديــد مطلــع العــام الجــاري،
ولكــن ذلــك تأجــل حتــى اآلن ،وتتحــدث املصــادر عــن نيــة إرسائيــل إطــاق املنصــة قريبـاً .ترفــض وزارة العمــل الفلســطينية
هــذه اآلليــة رفضــا قاطعــا ألنهــا تتجاهــل اآلليــة املنصــوص عليهــا يف اتفــاق باريــس ،وتــرك العالقــة بــن العامــل واملشــغل
دون رقابــة مــن أي جهــة ،مــا يجعــل العامــل أكــر عرضــة لالســتغالل مــن وجهــة نظــر الــوزارة .أمــا منظمــة العمــل الدوليــة،
فشــككت يف قــدرة هــذه املنصــة عــى تحقيــق هدفهــا يف القضــاء عــى ظاهــرة تجــارة التصاريــح يف الســوق الســوداء،
وشــددت عــى أهميــة التنســيق بــن الجانبــن الفلســطيني واإلرسائيــي ملعالجــة هــذا امللــف (.)ILO, 2020: 32
 2-2-3اآللية المنصوص عليها في اتفاق باريس االقتصادي

تنــص الفقــرة األوىل مــن املــادة الســابعة يف بروتوكــول باريــس عــى أن «يكــون وضــع وتشــغيل عــال مــن أحــد الجانبــن
يف منطقــة الجانــب اآلخــر مــن خــال جهــاز االســتخدام يف الجانــب اآلخــر وطبقــا لترشيعاتــه ،وللجانــب الفلســطيني الحــق
يف تنظيــم توظيــف العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل مــن خــال جهــاز التوظيــف الفلســطيني ،وســوف يتعــاون جهــاز
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التوظيــف اإلرسائيــي وينســق بهــذا الصــدد» .أي أن األصــل أن عــى املشــغلني اإلرسائيليــن اللجــوء إىل مكاتــب التشــغيل
يف وزارة العمــل الفلســطينية ،أو املكاتــب املرخصــة مــن قبــل الــوزارة ،والتــي بدورهــا تقــوم بتنســيب العــال لهــؤالء
املشــغلني ،بنــاء عــى قاعــدة بيانــات العــال ،ومبــا يضمــن املوامئــة بــن أماكــن ومهــارات العمــل وبــن العــال .مل تلتــزم
إرسائيــل بهــذه اآلليــة مطلقــا ،واســتمر املشــغلون اإلرسائيليــون بتشــغيل العــال الفلســطينيني بطريقتــن ،إمــا بشــكل
رســمي مــع ترصيــح عمــل ،أو بشــكل غــر رســمي دون ترصيــح عمــل.
 1-2-2-3نظام التأمني االجتامعي
وفقــا للفقرتــن الثالثــة والرابعــة مــن املــادة الســابعة يف اتفاقيــة باريــس ،ســيتم تأمــن العاملــن يف إرسائيل يف نظــام التأمني
االجتامعــي اإلرسائيــي اســتنادا ً إىل قانــون التأمــن الوطنــي اإلرسائيــي إلصابــات العمــل التــي تحــدث يف إرسائيــل كــا
يفــرض أن تحــول إرسائيــل للســلطة الوطنيــة الفلســطينية اســتقطاعات رضيبــة املعادلــة (كام يعرفهــا الترشيــع اإلرسائييل)،
عــى أن تســتخدم للمنفعــة االجتامعيــة والخدمــات الصحيــة التــي تقررهــا الســلطة الفلســطينية للعــال الفلســطينيني يف
إرسائيــل .يشــمل ذلــك االســتقطاعات التــي تــم جبايتهــا منــذ العــام  .1994الجديــر بالذكــر أن االســتقطاعات مــن هــذه
الرضيبــة كانــت منــذ العــام  1970تذهــب إىل الخزينــة اإلرسائيليــة.
كان مجلــس الــوزراء اإلرسائيــي قــد أصــدر يف العــام  1970قـرارا ً ينــص عــى أن يتــم التعامــل مــع عــال الضفــة والقطــاع،
فيــا يتعلــق مبدفوعــات الضــان االجتامعــي والصحــي والتقاعــد ،بشــكل مطابــق للعــال اإلرسائيليــن .مــن املفارقــات
امللفتــة للنظــر أن هــذا الق ـرار ،عــى الرغــم مــن ظاهــره غــر التمييــزي ،فقــد وضــع أســاس املعاملــة التمييزيــة لعــال
الضفــة والقطــاع يف إرسائيــل .يعــود الســبب يف ذلــك إىل أن القـرار قــد فــرض التكافــؤ يف تكاليــف قــوة العمــل عــى أربــاب
العمــل بــن عــال الضفــة والقطــاع مــن جهــة ،والعــال اإلرسائيليــن مــن جهــة ثانيــة ،لكنــه مل يفــرض التكافــؤ يف املنافــع
التــي يحصــل عليهــا العــال (كنفــاين.)2013 ،
يســتفيد عــال الضفــة والقطــاع الذيــن يعملــون يف إرسائيــل مــن ثالثــة أنــواع فقــط مــن أشــكال الضــان االجتامعــي املتعددة
املتاحــة للعــال اإلرسائيليــن :تعويــض اإلصابــات يف أماكــن العمــل ،تعويــض ضــد إفــاس رب العمــل ،وأخـرا ً إجــازات الــوالدة.
أمــا أشــكال الضــان االجتامعــي األخــرى ،مثــل تعويضــات البطالــة ،ومدفوعــات التقاعــد اإلضافيــة ،ومســاعدات األطفــال،
والضــان الصحــي وغريهــا ،فــإن عــال الضفــة والقطــاع غــر مؤهلــن للحصــول عليهــا نظـرا ً لكونهــا أشــكال ضــان مرهونــة
«باإلقامــة» يف األرايض اإلرسائيليــة .عليــه ،فقــد كان هــذا هــو الســبب الــذي جعــل توظيــف عــال الضفــة والقطــاع أرخــص
عــى رب العمــل اإلرسائيــي ،إذ أنــه مل يكــن بحاجــة لتأمــن هــؤالء العــال يف الضامنــات االجتامعيــة غــر املؤهلــن لهــا.
بنــاء عــى ذلــك ،فقــد جــاءت رضيبــة املعادلــة لتســد هــذه الثغــرة .إذ أن قيمتهــا تعــادل الفــرق بــن مــا يُســتقطع
مــن العــال اإلرسائيليــن وأربــاب العمــل لقــاء الضــان االجتامعــي الكامــل ،وبــن مــا يُســتقطع مــن أجــر عــال الضفــة
والقطــاع وأربــاب العمــل لقــاء الضامنــات املحــدودة التــي يحصلــون عليهــا .نظريــاً ،إذا مــا كان عــى عــال الضفــة
والقطــاع أن يدفعــوا فقــط لقــاء أشــكال الضــان االجتامعــي التــي يحصلــون عليهــا فعليـاً ،فــإن االســتقطاع مــن أجورهــم
يجــب آال يزيــد عــى  ،%1إال أن نســبة االســتقطاع الفعليــة كانــت تبلــغ  %12تؤخــذ مــن العــال وأربــاب العمــل ،وهــذا
يعنــي أن «رضيبــة املعادلــة» يف هــذه الحالــة تبلــغ  %11مــن األجــر (.)Mundlak, 1999
أمــا بالنســبة للتأمــن الصحــي ،أوضحــت الســيدة أســاء حنــون رئيســة وحــدة تشــغيل الفلســطينيني يف الخــارج أن
اســتقطاعات التأمــن الصحــي للعــال يف إرسائيــل يتــم تحويلهــا شــهرياً إىل وزارة الصحــة الفلســطينية .وفقــا للفقــرة
التاســعة مــن املــادة الســابعة ،ميكــن للســلطة دمــج برنامــج التأمــن الصحــي القائــم للعــال يف إرسائيــل يف جهــاز التأمــن
الصحــي لديهــا .عمليــا يتــم معالجــة العــال الفلســطينيني يف املستشــفيات الحكوميــة الفلســطينية ،إال يف حالــة إصابــات
العمــل داخــل إرسائيــل ،حيــث يحــق للعــال تلقــي العــاج يف املستشــفيات اإلرسائيليــة .طبقــا ملنظمــة «كاف ال عوفيــد»،
فإنــه يف الكثــر مــن حــاالت إصابــات العمــل ،يجــري تحويل العــال الفلســطينيني يف إرسائيل إىل املستشــفيات الفلســطينية.
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 2-2-2-3استقطاعات رضيبة الدخل
يفــرض قيــام دائــرة رضيبــة الدخــل التابعــة لالرتبــاط اإلرسائيــي بتحصيــل رضيبــة الدخــل املفروضــة عــى العــال
الفلســطينيني يف إرسائيــل واملســتوطنات ،عــى أن تحــول للســلطة  %75مــن حصيلــة رضائــب الدخــل مــن العاملــن يف
إرسائيــل ،و  %100مــن رضائــب الدخــل للعاملــن يف املســتوطنات .خــال الفــرة  2000-1994قامــت إرسائيــل بتحويــل
هــذه املبالــغ كــا ينــص الربوتوكــول ،إال أنهــا امتنعــت عــن ذلــك يف الفــرة  .2009-2000إال أنهــا قامــت يف العــام 2009
بتحويــل  64مليــون شــيقل رضيبــة دخــل عــن  10ســنوات ولكــن دون كشــوفات بأســاء العــال املقتطــع منهــم ،وال
تفاصيــل دخلهــم الشــهري وقيمــة االســتقطاع .خــال األعــوام  2012-2010قامــت إرسائيــل بتحويــل  28مليــون شــيقل
إضافيــة وبنفــس اآلليــة .ومــن ذلــك الحــن متتنــع إرسائيــل عــن تحويــل أي مبالــغ مــن مســتحقات رضيبــة الدخــل.
 3-2-2-3استقطاعات تأمني التقاعد
نصــت اتفاقيــة باريــس عــى أن يتــم التأمــن عــى العــال الذيــن يعملــون يف إرسائيــل تحــت مظلــة الضــان االجتامعــي
لدولــة إرسائيــل مبوجــب قانــون الضــان االجتامعــي وســيحق لهــم الحصــول عــى تأمــن ضــد الحــوادث داخــل إرسائيــل
وإفــاس أصحــاب العمــل وإعانــات األمومــة .كــا تقــرر أيضــا أن تقــوم إرسائيــل باســتقطاع اش ـراكات التأمــن الصحــي
مــن أجورهــم وتحويلهــا إىل الســلطة الفلســطينية ( 93شــيقل شــهريا) .تنــص الفقــرة الرابعــة مــن املــادة الســابعة عــى
قيــام إرسائيــل بتحويــل اســتقطاعات تأمــن التقاعــد التــي تجبيهــا مــن العــال الفلســطينيني شــهريا إىل مؤسســة الضــان
االجتامعــي التــي يفــرض أن تنشــئها الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .أكــدت الفقــرة عــى أن إرسائيــل ســتظل مســؤولة عــن
حقــوق تقاعــد العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل حتــى دخــول الفقــرة الرابعــة واقــع التنفيــذ ،أي اعتــاد قانــون ضــان
اجتامعــي فلســطيني ومؤسســة الضــان املرافقــة لــه.
تقــوم ســلطة الســكان والهجــرة والحــدود اإلرسائيليــة بثالثــة اســتقطاعات مــن أجــور العــال الفلســطينيني .أوالً ،رضيبــة
الدخــل مبعــدالت تقــارن بتلــك الخاصــة بالعــال اإلرسائيليــن .ثاني ـاً ،رســوم الوكالــة النقابيــة للعــال غــر األعضــاء يف
الهســتدروت ولكــن تشــملهم اتفاقيــات التفــاوض الجامعيــة التــي تقــوم الوكالــة بالتفــاوض حولهــا .ثالثـاً ،رضيبــة املســاواة
مبعــدل مياثــل مــا تــم دفعــه مــن قبــل العــال املحليــن لصالــح رشكات التأمــن .جــزء بســيط مــن اســتقطاعات رضيبــة
املعادلــة اســتخدم يف متويــل بــدالت الضــان االجتامعــي للعــال الفلســطينيني بينــا تــم تحويــل جــزء كبــر مــن األمــوال
حتــى العــام  1994إىل خزينــة الدولــة بغــرض تنميــة األرايض الفلســطينية ( .)Mundlak, 1999مــن غــر الواضــح مــا إذا
كانــت األمــوال قــد اســتخدمت بالفعــل نيابــة عــن الفلســطينيني أم ال .باف ـراض أن رضيبــة التوزيــع العــادل هــي %11
وأن عــدد العاملــن يف إرسائيــل قبــل العــام  1994كان حــوايل  70ألــف شــخص ســنويا (والرقــم الفعــي أكــر مــن ذلــك يف
الواقــع) ويدفــع لهــم راتــب شــهري مبقــدار  3,000شــيقل ،فــإن املبلــغ املرتاكــم يف هــذا االعتبــار كان حــوايل  6.5مليــار
دوالر أمريــي بــن عامــي ( 1994-1970كنفــاين.)2013 ،
مل يتــم تحويــل مبلــغ رضيبــة املعادلــة العــادل الــذي تــم جمعــه خــال الفــرة  2020-2006مــن كافــة أربــاب العمــل
للعــال الفلســطينيني يف جميــع الصناعــات والــذي يقــدر بأكــر مــن مليــار دوالر إىل الســلطة الفلســطينية .باملثــل ،فإنــه مل
يتــم كذلــك تحويــل مبلــغ  500مليــون شــيقل والــذي تــم جمعــه فيــا يتعلــق برســوم الصحــة.
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صندوق ( )1العمال الفلسطينيون في إسرائيل والقانون الدولي

مــن املعــروف أن اتفاقيــة جينيــف الرابعــة تنطبــق عــى األرايض الفلســطينية كونهــا أرايض محتلــة .تتضمــن االتفاقيــة
بعــض البنــود املتعلقــة مبوضــوع العــال مــن إقليــم محتــل .كعادتهــا يف مواضــع أخــرى كثــرة ،تتنكــر إرسائيــل لكافــة
األعـراف واملواثيــق الدوليــة ،ال بــل أنهــا أصبحــت تحاجــج بــأن اتفاقيــة جينيــف ال تنطبــق عــى األرايض الفلســطينية.
تنــص املــادة ( )52مــن االتفاقيــة رصاحــة عــى التــايل “تحظــر جميــع التدابــر التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إىل بطالــة
العاملــن يف البلــد املحتــل أو تقييــد امكانيــات عملهــم بقصــد حملهــم عــى العمــل يف خدمــة دولــة االحتــال” .قامــت
إرسائيــل عــى مــدار ســنوات االحتــال بانتهــاك االتفاقيــة مــن خــال مصــادرة األرايض الزراعيــة وحرمــان الفلســطينيني
مــن الوصــول إىل مصــادر امليــاه واملــوارد الطبيعيــة ،وفــرض القيــود عــى حركــة البضائــع واالشــخاص وعــى مجمــل
األنشــطة االقتصاديــة .تحفــل الدراســات والتقاريــر الدوليــة برصــد منظومــة اإلجــراءات اإلرسائيليــة التــي كبلــت
االقتصــاد الفلســطيني وأحبطــت منــوه ،وحــدت مــن قدرتــه عــى توليــد فــرص عمــل للداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل.
أمــا املــادة ( )51مــن االتفاقيــة فإنهــا تحظــر عمــل األشــخاص ممــن هــم دون ســنة  18ســنة (األطفــال) .يشــر تقريــر
ملنظمــة هيومــن رايتــس واتــش أن مئــات األطفــال الفلســطينيني يعملــون يف املنشــآت الزراعيــة يف املســتوطنات
اإلرسائيليــة يف مخالفــة لقواعــد القانــون الــدويل ،وللقانونيــن الفلســطيني واإلرسائيــي  ،وبأجــور ال تتجــاوز  $19يف اليــوم.
تنــص املــادة ( )40عــى أن “ينتفــع األشــخاص املحميــون الذيــن يرغمــون عــى العمــل بنفــس رشوط العمــل وتدابــر
الحاميــة التــي تكفــل للعــال الوطنيــن ،وبخاصــة فيــا يتعلــق بالراتــب ،وســاعات العمــل ،وامللبــس وتجهيــزات
الوقايــة ،والتدريــب الســابق ،والتعويــض عــن حــوادث العمــل واألم ـراض املهنيــة ”.وكــا أرشنــا ســابقا فقــد فــرض
القانــون اإلرسائيــي املســاواة يف تكاليــف التشــغيل عــى رب العمــل ،ولكنــه مل يفــرض املســاواة يف املنافــع التــي يحصــل
عليهــا العــال .تاريخي ـاً كانــت األجــور التــي يتلقاهــا العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل أقــل مبعــدل  %40مــن أجــور
نظرائهــم اإلرسائيليــن.

 3-3الجزء الثالث :االستنتاجات والتوصيات
 1-3-3المقترحات الفلسطينية في جوالت المفاوضات السابقة

يف إطــار التحضــر ملفاوضــات كامــب ديفيــد الثانيــة ( )2000قامــت دائــرة شــؤون املفاوضــات بإعــداد مقــرح متكامــل
التفاقيــة مــع الجانــب اإلرسائيــي حــول القضايــا االقتصاديــة األساســية مثــل العالقــات التجاريــة ،والرضائــب ،والعملــة،
وهيكليــة العالقــات االقتصاديــة ،والعمــل .نســتعرض يف هــذا الجــزء مــن الورقــة مــا تضمنــه هــذا املقــرح فيــا يخــص
تنظيــم تدفــق العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل.
يتنــاول املقــرح قضيــة العمــل يف املــادة (د) والتــي تتكــون مــن خمــس بنــود فرعيــة تحــدد املبــادئ العامــة لالتفــاق،
واألهــداف ،واملبــادئ التوجيهيــة لألطــر القانونيــة ،واملبــادئ التوجيهيــة للتعــاون املؤســي ،وإرشــادات لتعزيــز الشــفافية.
كــا هــو واضــح مــن عناويــن البنــود الفرعيــة ،فــإن املقــرح يركــز عــى املبــادئ والتوجيهــات العامــة ،وال يتطــرق إىل
تفاصيــل إدارة العالقــة ،بــل يرتكهــا التفاقيــات تفصيليــة مســتقبلية .ذلــك عــى عكــس مــا يــرد يف ذات الوثيقــة بخصــوص
بنــود الرضائــب والتجــارة مثــا ،حيــث يفصــل املقــرح اآلليــات التــي ســيتم مــن خاللهــا إدارة العالقــة.
لرمبــا يعكــس ذلــك املعضلــة التــي يشــكلها موضــوع العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل لراســمي السياســات الفلســطينيني ،فمــن
جهــة يــدرك الفلســطينيون أن االعتــاد املفــرط عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي لــه آثــار ســلبية عــى االقتصــاد املحــي عــى املدى
البعيــد ،ومــن جهــة أخــرى يعلمــون أن تقليــص أعــداد العاملــن يف إرسائيــل ســيكون لــه عواقــب صعبــة عــى مجمــل الوضــع
االقتصــادي واالجتامعــي عــى املــدى القصــر ،يف ظــل عــدم قــدرة االقتصــاد املحــي عــى توفــر فــرص عمــل بديلــة لهــم.
www.mas.ps

55

عليــه فــإن كافــة الخ ـراء االقتصاديــن وصانعــي الق ـرارات يتجنبــون املقرتحــات التــي مــن شــأنها أن تقلــص مــن عــدد
العاملــن ،ويركــزون عــى املقرتحــات التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــى تدفــق العاملــة ،وتحســن رشوط دخولهــا وعملهــا،
وبالتــايل فــإن كل املطالبــات الفلســطينية يف موضــوع العاملــة تــدور يف فلــك حاميــة الحقــوق اإلنســانية والعامليــة للعاملني
الفلســطينيني يف إرسائيــل ،ومحاولــة وقــف القرصنــة اإلرسائيليــة عــى أمــوال الرضائــب التــي تجنيهــا إرسائيــل منهــم.
إضافــة لذلــك ،تنــص املــادة األوىل مــن املقــرح أنــه «ال ميكــن تقييــد حركــة العاملــة إال ألســباب تتعلــق مبــارشة بالصحــة
العامــة واألمــن العــام وســيادة القانــون والنظــام العــام ».ولألســف فــإن هــذه هــي بالضبــط الحجــج التــي تســتخدمها
إرسائيــل يف كل مــرة تعيــق حركــة البضائــع واألشــخاص :االعتبــارات األمنيــة .هنــا يجــب التســاؤل عــن جــدوى وضــع هــذه
الفقــرة يف ســياق اتفــاق تعاقــدي مــع دولــة االحتــال التــي تضــع األمــن ،دامئــا فــوق كل اعتبــار .أخـرا ً ،فــإن هــذه الصيغــة
ال تختلــف مــن حيــث الجوهــر مــع مــا جــاء يف البنــد األول مــن املــادة الســابعة يف اتفاقيــة باريــس .بشــكل عــام ،فــإن
الصيغــة التــي وردت يف املقــرح ال تختلــف عــن صياغــة برتوكــول باريــس للعالقــات االقتصاديــة واتفاقيــات أوســلو التــي
كانــت ســمتها األساســية حســن النوايــا.
 4-3االستنتاجات

	•اســتغلت إرسائيــل العــال الفلســطينيني كاحتياطــي مــن اليــد العاملــة الرخيصــة ،مــا مكنهــا مــن تحقيــق مكاســب
اقتصاديــة كبــرة متثلــت يف ضبــط التضخــم يف األجــور ،وتحقيــق هامــش ربــح أعــى ،والســاح بإعــادة هيكليــة
ســوق العمــل مبــا يــواءم احتياجاتهــا .هــذا باإلضافــة إىل االســتيالء عــى العوائــد الرضيبيــة املتحصلــة منهــم ،وعــى
مســتحقات الضــان االجتامعــي الخاصــة بهــم بحجــة اســتثامرها يف تطويــر املناطــق الفلســطينية.
	•إضافــة إىل املكاســب االقتصاديــة ،فقــد اســتغلت إرسائيــل العاملــة الفلســطينية يف تحقيــق عــدة أهــداف اسـراتيجية
ضمــن مخططاتهــا االســتعامرية التوســعية ،حيــث وجهــت تاريخيــا ،العاملــة الفلســطينية إىل قطــاع البنــاء اإلرسائيــي
مبــا يضمــن توســعه وقدرتــه عــى اســتيعاب املهاجريــن الجــدد .أمــا الهــدف االسـراتيجي الثــاين فهــو إلحــاق االقتصــاد
الفلســطيني بالطلــب والنظــم اإلرسائيليــة مــن خــال قنــاة العمــل .كــا كان للتحكــم بتدفــق العاملــة دور أســايس
ضمــن منظومــة الضبــط والســيطرة اإلرسائيليــة ،عــى اعتبــار أن تشــغيل الفلســطينيني ومنحهــم فرصــة لتوليــد الدخــل
ســيحد مــن انخراطهــم يف أنشــطة مقاومــة االحتــال.
	•شــكلت مرحلــة التســعينات نقطــة تحــول مبــا يتعلــق بدخــول العــال الفلســطينيني إىل إرسائيــل ،حيــث بــدأت
ســلطات االحتــال بتطبيــق نظــام التصاريــح الفرديــة للعــال الراغبــن يف العمــل يف إرسائيــل .قــد أدى ذلــك إىل
انخفــاض كبــر يف عددهــم ونســبتهم مــن إجــايل العاملــن .تشــر كافــة الدالئــل إىل أن ذلــك كان يهــدف بشــكل
ممنهــج إىل تقليــص االعتــاد عــى العاملــة الفلســطينية ألســباب أمنيــة وسياســية ،واســتبدالها بعاملــة وافــدة مــن
دول أخــرى .منــذ التســعينات فرضــت ســلطات االحتــال قيــودا ً أكــر رصامــة عــى دخــول العــال مــن قطــاع غــزة،
وأصبــح عــال الضفــة الغربيــة ألول مــرة أكــر اعتــادا ً عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي مــن عــال قطــاع غــزة .تتــوج
ذلــك مبنــع العــال مــن قطــاع غــزة مــن دخــول إرسائيــل بشــكل كامــل منــذ العــام  .2006هــو مــا يتوائــم مــع رؤيــة
إرسائيــل السياســية واالسـراتيجية الشــاملة التــي تســعى إىل التخلــص مــن قطــاع غــزة ،وضــم الضفــة الغربيــة ،وهــو
مــا يفــر جزئي ـاً عــودة أعــداد العــال مــن الضفــة الغربيــة يف إرسائيــل إىل مــا يقــارب مســتوياتها قبــل انتفاضــة األقــى.
	•تحكمت إرسائيل بحركة العاملة -دامئا وبشكل مطلق -وفق اعتباراتها األمنية وبدرجة أقل االقتصادية والسياسية.
	•إن الفاقة وانعدام الفرص يف االقتصاد املحيل كانت الدافع لهجرة العاملة الفلسطينية إىل إرسائيل قبل تأثري تفاوت األجور.
	•العامل الفلسطينيون يف إرسائيل عرضة الستغالل مزدوج :استعامري؛ رأساميل.
	•العــال الفلســطينيون يف إرسائيــل معظمهــم مــن املناطــق الريفيــة ومخيــات الالجئــن ،ويرتكــزون يف قطاعــات البنــاء
والزراعــة يف مهــن ال تحتــاج إىل مهــارات عاليــة ،ويعــزف اإلرسائيليــون عــن العمــل فيهــا.
	•صحيــح أنــه ال ميكــن الحديــث عــن اعتامديــة متبادلــة ( )Mutual Dependencyبــن فلســطني وإرسائيــل يف موضوع
العاملــة حيــث تشــكل العاملــة الفلســطينية مــا يقــارب  %7-6مــن إجــايل العاملــن يف إرسائيــل وهــي ليســت نســبة
كبــرة ،كــا أنهــا مرتكــزة يف قطاعــات ومهــن محــددة .إال أن الطلــب عــى العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل ســيبقى
قويـاً خاصــة يف قطاعــي اإلنشــاءات والزراعــة ،بحكــم مزاياهــا املتعــددة عــن العاملــة املهاجــرة مــن أماكــن أخــرى.
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	•عــى مــدار  25ســنة املاضيــة ،تنكــرت إرسائيــل للعديــد مــن بنــود اتفــاق باريــس املتعلقــة بالعمــل (املــادة الســابعة)
وأهمهــا البنــد املتعلــق بآليــة توظيــف العــال الفلســطينيني يف إرسائيــل .حيــث ال يتــم التوجــه ملكاتــب التشــغيل
الفلســطينية أو التنســيق معهــا بحســب مــا هــو منصــوص يف االتفاقيــة .إن إلـزام إرسائيــل بهــذه اآلليــة مينــح وزارة
العمــل صالحيــات أوســع مــن شــأنها أن تعينهــا عــى إدارة هــذا امللــف ،والدفــاع عــن حقــوق العــال ،كــا ســيكون
لــه دور كبــر يف الحــد مــن اآلثــار الســلبية لتدفــق العاملــة الفلســطينية إىل إرسائيــل عــى االقتصــاد الفلســطيني،
وخاصــة يف الجانــب املتعلــق بنقــص العاملــة يف بعــض املهــن.
	•كالعــادة ،متــارس إرسائيــل القرصنــة بحــق مســتحقات العــال ،والخزينــة الفلســطينية ،مــن خــال االمتنــاع عــن
تحويــل عوائدهــم الرضيبيــة كوســيلة ابت ـزاز ســيايس.
	•يتــورط أشــخاص مــن املنظومــة األمنيــة واألجهــزة اإلداريــة اإلرسائيليــة يف أنشــطة بيــع التصاريــح ويرتبحــون منهــا،
ويرتبطــون بشــبكة الســارسة واإلرسائيليــن والفلســطينيني .تضطــر نســبة متزايــدة مــن العــال تصــل إىل الثلــث إىل
رشاء التصاريــح مــن الســارسة ،وهــو مــا يكلفهــم  2,500-2,000شــيقل شــهريا يف املعــدل.
	•إن جوهر العمل الفلسطيني يف إرسائيل ينطوي عىل خرق إرسائييل تاريخي ومستمر لبنود اتفاقية جينيف الرابعة.
 5-3التوصيات

	•ســواء يف ظــل اســتمرار الوضــع الحــايل ،أو يف ظــل دولــة فلســطينية مســتقلة ذات ســيادة ،يجــب الحــد مــن االعتــاد
املفــرط عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي .فمــن ناحيــة اقتصاديــة بحتــة ،مــن املمكــن أن يجلــب تدفــق املزيــد مــن
العاملــن إىل االقتصــاد اإلرسائيــي نتائــج ســلبية عــى االقتصــاد الفلســطيني ،بغــض النظــر عــن طبيعــة الحل الســيايس.
مــن ناحيــة اقتصاديــة -سياســية ،فــإن االعتــاد املفــرط عــى ســوق العمــل اإلرسائيــي ،هــو ســمة مــن ســات التبعيــة
لالقتصــاد اإلرسائيــي التــي نشــأت بفعــل سياســات إرسائيــل االســتعامرية .بالتــايل فــإن أبــرز متطلبــات التأســيس
القتصــاد فلســطيني مســتقل تكمــن يف التخلــص مــن مســار التبعيــة الــذي فرضتــه إرسائيــل ،والــذي مثّــل العمــل يف
إرسائيــل ركنــا أساســياً فيــه.
	•بغــض النظــر عــن حجــم العاملــة يف إرسائيــل ،يجــب أن يضمــن أي ترتيــب مســتقبيل لهــذا امللــف ســيطرة مشــركة
عــى حركــة وحجــم العاملــة.
يف ظل استمرار الوضع القائم نويص بـ:
.
.

.
.
.

.

1مامرســة كافــة الضغــوط السياســية والدبلوماســية املمكنــة عــى إرسائيــل إلجبارهــا عــى االلتـزام بالرتتيبــات الــواردة
يف املــادة الرابعــة مــن بروتوكــول باريــس االقتصــادي ،باعتبــاره مرجعيــة جيــدة لتنظيــم هــذا امللــف.
2االســتمرار مبطالبــة إرسائيــل بتحويــل املســتحقات املرتاكمــة لخزينــة الســلطة مــن اســتقطاعات رضيبــة الدخــل عــن
العــال يف إرسائيــل ،والتــي امتنعــت عــن تحويلهــا خــال الســنوات املاضيــة ،مــع كشــوف توضــح أســاء العــال
املســتقطع منهــم وقيمــة ونســب االســتقطاع ،وإعــادة االعتبــار لهــذه املســتحقات كجــزء أســايس مــن أمــوال املقاصــة
كــا ينــص بروتوكــول باريــس.
3مطالبــة إرسائيــل بتحويــل املســتحقات املرتاكمــة مــن رضيبــة املعادلــة والتــي متتنــع إرسائيــل أيضــا عــن تحويلهــا
منــذ ســنوات.
4باالســتناد إىل خطــط التنميــة الوطنيــة ،ومبــا ال يخالــف القوانــن الســارية ،العمــل عــى تخصيــص أي اســتقطاعات
يتــم تحصيلهــا مــن إرسائيــل للقيــام مبشــاريع اســتثامرية مــن شــأنها توفــر فــرص عمــل جديــدة.
5اإلرساع يف إنشــاء مؤسســة ضــان اجتامعــي فلســطينية والتحضــر آلليــة واضحــة وشــفافة لتحويــل مســتحقات
العــال مــن مؤسســة الضــان االجتامعــي اإلرسائيليــة .هنــاك حاجــة حقيقيــة لبــذل كافــة الجهــود يف هــذا الســياق
مــن أجــل الوصــول إىل توافــق مجتمعــي بشــأن هــذه املســألة بالغــة األهميــة.
6إيجــاد حلــول فوريــة للنســاء العامــات يف إرسائيــل ،وبالتحديــد يف املســتوطنات اإلرسائيليــة ،ســواء باســتيعابهن
ضمــن مشــاريع قامئــة ،أو تنظيمهــن يف تعاونيــات زراعيــة وتقديــم الدعــم الــازم له ـ ّن.
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7بالتعــاون والتنســيق مــع منظمــة العمــل الدوليــة وكافــة األطـراف املعنيــة ،العمــل عــى تحريــر العامــل الفلســطيني
مــن حالــة االرتهــان للمشــغل اإلرسائيــي ولســارسة التصاريــح التــي يخلقهــا نظــام التصاريــح الحــايل مــن خــال ربــط
العامــل مبشــغل واحــد هــو صاحــب ترصيــح العمــل.
8بالتــوازي مــع القوانــن التــي تجــرم العمــل يف املســتوطنات ،يجــب عــى الحكومــة الفلســطينية إعــداد خطــة واضحــة
للعمــل عــى إنهــاء هــذه الظاهــرة أو عــى األقــل الحــد مــن توســعها خــال الســنوات القادمــة .مــن األجــدر أن تتخــذ
خطــوات اســتباقية مســتعجلة يف هــذا املجــال بالرتكيــز عــى األطفــال العاملــن يف املســتوطنات.
9يجــب أن تضطلــع النقابــات العامليــة واملؤسســات املعنيــة بالدفــاع عــن حقــوق العــال بدورهــا يف توعيــة العــال
بحقوقهــم ،وتقديــم الدعــم القانــوين لهــم ،وعــدم االكتفــاء مبتابعــة الحــاالت والشــكاوى التــي تصلهــم .مــن املفيــد
يف هــذا الســياق التوجــه للعــال مــن خــال وســائل التواصــل االجتامعــي ،خاصــة يف ظــل تركيــز اإلدارة املدنيــة عــى
هــذا الجانــب بشــكل كبــر يف محاولــة للظهــور مبظهــر الحريــص عــى العــال وظروفهــم وحقوقهــم ،ولألســف فقــد
نجحــت اإلدارة املدنيــة بحكــم ســيطرتها وعملهــا املمنهــج والحثيــث ،بخلــق تواصــل مبــارش بينهــا وبــن العــال
واإلمعــان يف تهميــش دور الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

يف ظل سيناريو دولة فلسطينية مستقلة
يف حــال تــم التوصــل إىل حــل ســيايس يضمــن قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة ،يجمــع الخـراء بــأن توقيــع اتفاقيــة عمــل
جامعيــة بــن الدولتــن هــو الســيناريو األمثــل لتأطــر هــذه العالقــة (انظــر امللحــق) .باإلضافــة إىل ذلــك ،ميكــن أن تفــرض
دولــة فلســطني رســا/رضيبة مــا عــى العمــل يف إرسائيــل .ســتضمن هــذه الرضيبــة تحييــد تأثــر الفــرق يف األجــور عــى
األجــور يف االقتصــاد املحــي ،كــا ســتحد مــن جاذبيــة ســوق العمــل اإلرسائيــي وبالتــايل تضبــط أعــداد العــال املهاجريــن
إىل إرسائيــل وتبقــي أجورهــم مرتفعــة.
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الملحق :القسم المتعلق بالعمل ضمن وثيقة EPS

املادة د – 1املبادئ العامة:
يتفق الجانبان عىل املبادئ التالية التي يجب أن تحكم عالقاتهام االقتصادية يف مجال العمل:
1 .حركــة حــرة وطبيعيــة ومتبادلــة للعاملــة عــر الحــدود بهــدف الســاح للمواطنــن اإلرسائيليــن والفلســطينيني بدخول
أرايض الجانــب اآلخــر عــى التــوايل ،مــن أجــل العمــل أو البحــث عــن عمــل.
2 .ال ميكــن تقييــد حريــة حركــة العاملــة إال ألســباب تتعلــق مبــارشة بالصحــة العامــة واألمــن العــام وســيادة القانــون
والنظــام العــام.
3 .حامية حقوق اإلنسان والحقوق املدنية واالجتامعية عىل أساس الترشيعات ذات الصلة وإنفاذ القانون.
4 .اآلليات املتفق عليها للتعاون والتنسيق بني السلطات املسؤولة.
5 .املعاملــة التفضيليــة مــن قبــل إرسائيــل لخدمــات العاملــة الفلســطينية املســتوردة مقابــل الخدمــات املســتوردة مــن
دول ثالثــة.
املادة د - 2األهداف
مــن أجــل إزالــة العوائــق التــي قــد يكــون لهــا تأثــر رادع عــى حريــة حركــة العاملــة ،يهــدف الجانبــان إىل تعزيــز
األهــداف التاليــة:
1 .يجب أن تضمن الرتتيبات األمنية حرية التنقل الطبيعي للمواطنني اإلرسائيليني والفلسطينيني ألغراض العمل.
2 .ضامن الحقوق القانونية واالجتامعية للعامل (انظر املادة د.)3
3 .التعاون املؤسيس
a.التعاون والتنسيق فيام يتعلق بالسياسات املتعلقة بتخفيف العاملة.
b.هيكلــة األطــر التــي مــن خاللهــا ميكــن ملنظــات العــال (أي النقابــات العامليــة) ووســطاء التوظيــف املدمجــن
(أي مقــاويل العمــل) أن يعملــوا (انظــر املــادة د.)4
4 .الشــفافية  -لتزويــد أصحــاب العمــل واملوظفــن باملعلومــات املتعلقــة بفــرص العمــل والتدريــب والحقــوق القانونيــة
ذات الصلــة (انظــر املــادة د)5؛
5 .وضع اسرتاتيجيات لتشغيل العاملة يف املناطق الحدودية.
6 .دراســة الســبل املمكنــة لحــل النزاعــات بــن صاحــب العمــل مــن جانــب وموظــف الجانــب اآلخــر دون االنتقــاص مــن
اختصــاص محاكــم كل جانــب.
7 .وضع خطة عمل مشرتكة لتعزيز حركة العاملة عرب الحدود وتنفيذ هذه الوثيقة.
املادة د - 3مبادئ توجيهية لتطوير األطر القانونية
1.ظروف العمل
a.يجــب أن تســتند االتفاقيــة املتعلقــة بظــروف العمــل يف كال الجانبــن إىل حقــوق العــال املعــرف بهــا مــن قبــل
منظمــة العمــل الدوليــة ،مــع مراعــاة االتفاقيــات التــي يعتــر الجانبــان طرفـاً فيهــا.
b.يهدف الجانبان إىل ضامن املعاملة العادلة فيام يتعلق بظروف العمل.
c.يجب أن يتم تعيني وتوظيف العامل وفقاً لترشيعات الجانب املضيف.
2.الحقوق االجتامعية والضامن االجتامعي
a.يتفق الجانبان عىل الرتتيبات الالزمة لضامن الحقوق االجتامعية والضامن االجتامعي للعامل
b.يتفق الجانبان عىل اآلليات بهدف ضامن:
i.االعرتاف بالحقوق التي حصل عليها العامل الفلسطينيون.
	ii.مدفوعات اإلقالة والضامن االجتامعي واملعاشات التقاعدية من جهة ألفراد الجانب اآلخر.
	iii.ضامنات استخدام األموال للمنافع االجتامعية للعامل وأرسهم.
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	iv.االنتساب إىل خطط املعاشات من الجانب املضيف.
v.يجب عىل الجانبني ضامن وجود وكالة تأمني اجتامعي لالضطالع بجميع املسائل القانونية ذات الصلة.
3.الرضائب
a.يضمن الجانبان املعاملة العادلة ملوظفيهام فيام يتعلق بالتزاماتهم املالية.
b.ال يجــوز لــكل جانــب أن يفــرض رضيبــة القيمــة املضافــة عــى أربــاب العمــل الذيــن يوظفــون مبــارشة موظفــن
مــن الجانــب اآلخــر .ال مينــع هــذا الحكــم مــن فــرض رضيبــة القيمــة املضافــة عــى وســطاء التوظيــف املؤسســن
(مثــل مقــاويل العمــل).
4.املطالبات
a.يرشف الجانبان ،من خالل املؤسسات ذات الصلة ،عىل الجوانب القانونية واملالية لتحويل املبالغ ،والتي:
i.تــم تحصيلهــا مــن أجــور الفلســطينيني العاملــن يف إرسائيــل ومــن أصحــاب عملهــم بعــد دخــول البنــود ذات
الصلــة مــن االتفاقيــة املؤقتــة حيــز التنفيــذ ،وهــي مســتحقة ألفـراد فلســطينيني وإىل الســلطة الفلســطينية؛
	ii.مســتحقة للموظفــن الفلســطينيني األفــراد بســبب حقوقهــم التقاعديــة ،إىل الحــد الــذي تراكمــت لــدى
إرسائيــل قبــل دخــول االتفاقيــة املؤقتــة حيــز التنفيــذ؛
b.يضمــن الجانبــان الحفــاظ عــى جميــع الحقــوق واملطالــب ،مبــا يف ذلــك ،مــن بــن أمــور أخــرى ،التقاعــد
املســتحق لألفــراد الفلســطينيني.
c.ستقدم إرسائيل قامئة باألسامء واألموال املرتاكمة لجميع الفلسطينيني املستحقني للمطالبات املذكورة أعاله.
d.يتعاون الجانبان من أجل ضامن إنفاذ ترشيعات كل منهام.
املادة د - 4مبادئ توجيهية للتعاون املؤسيس
1.لجنــة العمــل املشــركة ( :)JLCيقــوم الجانبــان بإنشــاء اللجنــة ،والتــي ســترشف عــى متابعــة وتقييــم جميــع األمــور
املتعلقــة مبــا يــي:
a.تنفيذ هذه الوثيقة.
b.حلول املشكلة املستهدفة.
c.النزاعات العاملية.
2.خدمات التوظيف العامة ( -)PESيتعني عىل خدمات التوظيف العامة اإلرسائيلية والفلسطينية (:)PES
a.التعاون فيام يتعلق بنقل العاملة بني الجانبني؛
b.تسهيل تنسيب املوظفني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
c.تزويد الباحثني عن عمل واملوظفني باملعلومات املتعلقة بحقوقهم القانونية وظروف العمل.
3.النقابات  -يشجع الجانبان االعرتاف املتبادل والتعاون املستمر بني نقاباتهم العاملية.
4.األساليب والطرائق :يتم تنفيذ التعاون العاميل عىل وجه الخصوص من خالل:
a.التبادل املنتظم للمعلومات واألفكار املتعلقة بقضايا العمل.
b.املساعدة الفنية واإلدارية والتنظيمية.
c.تنمية رأس املال البرشي من خالل برامج تدريبية مشرتكة تركز عىل املتطلبات الناشئة ألسواق العمل.
املادة د - 5إرشادات لتعزيز الشفافية
يجب أن يعمل الجانبان معا لتعزيز الشفافية يف املجاالت التالية:
1.تزويد أصحاب العمل والعاملني باملعلومات املتعلقة بحقوقهم القانونية وظروف العمل.
2.تبادل املعلومات حول التدريب املهني.
3.الوصول إىل املعلومات املتعلقة بفرص العمل.
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المراجع

أبــو الشــكر ،عبــد الفتــاح ( .)1998العاملــة الفلســطينية يف إرسائيــل .رام اللــه :وزارة العمــل الفلســطينية ،ورقــة مقدمــة يف مؤمتــر
التشــغيل يف فلســطني 12-11 ،أيــار .1998
جميــل ،مســيف؛ قزمــار ،عصمــت؛ وربيــع ،إســام ( .)2020االنفــكاك عــن االقتصــاد اإلرسائيــي :املقاهيــم النظريــة واإلمكانيــات
العمليــة .رام اللــه :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس).
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( .)2022مســح القــوى العاملــة :الربــع الرابــع  .2021رام اللــه :الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( .)2021مســح القــوى العاملــة  :2020التقريــر الســنوي .رام اللــه :الجهــاز املركــزي لإلحصاء
ا لفلسطيني
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( .)2020مســح القــوى العاملــة  :2019التقريــر الســنوي .رام اللــه :الجهــاز املركــزي لإلحصاء
ا لفلسطيني
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ( .)2019مســح القــوى العاملــة  :2018التقريــر الســنوي .رام اللــه :الجهــاز املركــزي لإلحصاء
ا لفلسطيني
ح ّبــاس ،وليــد ( .)2021العــال الفلســطينيون يف ســوق العمــل اإلرسائيــي :آليــات الســمرسة املرتبطــة بإصــدار تصاريــح العمــل.
رام اللــه :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس)
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 -4القطاع الزراعي الفلسطيني وتأثير خطة الضم اإلسرائيلية
عليه بالتركيز على غور األردن
د .خالد حردان
 1-4مقدمة

تعتــر الزراعــة الركيــزة األساســية يف االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني ،وإن كانــت مســاهمتها الحاليــة يف الناتــج املحــي
اإلجــايل منخفضــة نســبياً .يف الواقــع ،ال يقتــر دور القطــاع الزراعــي عــى الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة فحســب؛
لكنــه ،أيضـاً ،العــب رئيــي يف حاميــة األرض مــن املصــادرة اإلرسائيليــة واألنشــطة االســتيطانية غــر القانونيــة .إضافــة إىل
ذلــك ،تســاعد الزراعــة يف ضــان الحاميــة والحــق القانــوين الســتخدام امليــاه ،كــا تعتــر املســاهمة غــر املبــارشة للزراعــة
يف الناتــج املحــي اإلجــايل يف ذات أهميــة املســاهمة املبــارشة .لقــد انخفضــت مســاهمة الزراعــة يف الناتــج املحــي
اإلجــايل مــن  %13.3يف العــام  1994إىل حــوايل  %7.36يف العــام  ،2018بينــا ارتفعــت القيمــة املضافــة للقطــاع الزراعــي
باألســعار الجاريــة مــن  377مليــون دوالر العــام  1994إىل  1198مليــون دوالر يف العــام .)World Bank, 2020( 2018
عــى الرغــم مــن الحصــار املــايل الــذي تواجهــه الحكومــة الثامنــة عــرة ،إال أنهــا أولــت اهتامم ـاً غــر مســبوق بالقطــاع
الزراعــي ،وبخاصــة يف املنطقــة املصنفــة (ج) ،مــن أجــل تعزيــزه ،وحاميــة األرايض مــن املصــادرة اإلرسائيليــة .قامــت الحكومــة
بصياغــة وتبنــي خطــة العناقيــد الزراعيــة يف املحافظــات الشــالية وغــور األردن ،خــال الفــرة مــا بــن  .2022-2020حاولــت
اإلدارة األمريكيــة يف عهــد الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب فــرض رؤيــة للســام مــن خــال خطــة «الســام مــن أجــل
االزدهــار» ،والتــي كان ينظــر لهــا مــن الجانــب الفلســطيني كغطــاء لتبنــي خطــط الضــم اإلرسائيليــة ،وتخــدم فقــط مصالــح
دولــة إرسائيــل .لرؤيــة الواليــات املتحــدة لـــ «الســام مــن أجــل االزدهــار» تأثــر كاريث عــى مســتقبل القطــاع الزراعــي يف
فلســطني .فوفقـاً لهــذه الرؤيــة ،ســيكون مــا نســبته  %34مــن مســاحة الضفــة الغربيــة (األرايض الزراعيــة ،بشــكل أســايس،
إضافــة إىل املناطــق االس ـراتيجية) تحــت الســيادة اإلرسائيليــة ،إضافــة إىل ضــم مــا يزيــد عــى  %63مــن مســاحة غــور
األردن .كــا أنهــا تحــرم الفلســطينيني مــن الســيادة عــى نهــر األردن ومنطقــة البحــر امليــت ،وكالهــا لــه أهميــة اسـراتيجية
ملســتقبل دولــة فلســطني.
إن الهــدف مــن إعــداد هــذه الورقــة هــو تقييــم واقــع القطــاع الزراعــي وأســباب تراجــع مســاهمته يف الناتــج املحــي
اإلجــايل وبخاصــة بعــد اتفــاق أوســلو العــام  ،1994كــا تهــدف إىل دراســة مــدى تأثــر خطــة الضــم اإلرسائيليــة والرؤيــة
األمريكيــة للســام مــن أجــل االزدهــار ،عــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني ،مــع الرتكيــز عــى غــور األردن.
تضمــن اإلطــار املنهجــي للورقــة مراجعــة األدبيــات والدراســات والتقاريــر الســابقة ذات الصلة ،التي شــملت االسـراتيجيات
والخطــط الوطنيــة للحكومــات الفلســطينية ،إىل جانــب مراجعــة التقريــر األمريــي (الرؤيــة األمريكيــة لـــ «الســام مــن
أجــل االزدهــار») ( .)The White House, 2020بعــد ذلــك ،تــم إجـراء مقابــات مــع أصحــاب املصلحــة والخـراء العاملــن
يف القطــاع الزراعــي ،باســتخدام األســاليب الكميــة والنوعيــة للتحقــق مــن صحــة نتائــج الورقــة ومخرجاتهــا .كــا تــم
إعــداد قامئــة مــن األســئلة واســتخدامها لتوجيــه املقابــات ،ولضــان تحقيــق الهــدف املرجــو منهــا .تــم تطويــر جــزء مــن
الورقــة باســتخدام تقنيــات نظــم املعلومــات الجغرافيــة؛ مثــل إظهــار مســاحة األرايض الزراعيــة الفعليــة يف املنطقــة (ج)،
واملســاحة اإلجامليــة التــي قــد يضمهــا االحتــال اإلرسائيــي بنــاء عــى الرؤيــة األمريكيــة للســام مــن أجــل االزدهــار.
يف نهايــة الورقــة ،متــت صياغــة مجموعــة مــن التوصيــات التــي تخــدم صانــع القـرار واملفــاوض الفلســطيني عــى املديــن
القريــب والبعيــد ،بهــدف املســاعدة يف حاميــة األرايض الفلســطينية مــن الضــم.
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 2-4تقييم أداء القطاع الزراعي الفلسطيني منذ توقيع اتفاقية أوسلو العام  1994وبحث
أسباب تراجعه
 1-2-4مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي والقوى العاملة

بشــكل عــام ،ازدادت مســاحات األرايض الزراعيــة وكميــات اإلنتــاج الزراعــي يف فلســطني ،فمثـاً ،تحقــق فلســطني اكتفــا ًء
ذاتي ـاً مــن الخضــار ،ولحــوم الدواجــن ،وبيــض املائــدة ،والحليــب الطــازج ،والفواكــه املوســمية مثــل التمــر ،والعنــب
الالبــذري املبكــر ،وعنــب املائــدة ،والفراولــة ،والجوافــة ،وزيــت الزيتــون.
إال أنــه يف ذات الوقــت ،انخفضــت مســاهمة قطــاع الزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  %13.8يف العــام 1994
إىل نحــو  %7.1يف العــام ( 2018كــا يشــر الشــكل ( )1أدنــاه) ( ،)World Bank, 2020بينــا زادت القيمــة املضافــة
مــن  377مليــون دوالر يف العــام  1994إىل  1,198مليــون دوالر يف العــام  .2018يســاهم القطــاع الزراعــي أيضــا بشــكل
غــر مبــارش يف الناتــج املحــي اإلجــايل؛ كــون مدخــات القطاعــات األخــرى تعتمــد عــى مخرجــات القطــاع الزراعــي
(األلبــان واألجبــان ،التبــغ ،التوابــل ،الزيــوت ،صناعــة املخلــات ،البطاطــا الصناعيــة ،اللحــوم املصنعــة ،الحلويــات ،العصائــر
الطبيعيــة ... ،إلــخ) ،ومدخــات القطــاع الزراعــي تعتمــد عــى مخرجــات القطاعــات األخــرى (هيــاكل الدفيئــات ،آالت
الحصــاد ،ثالجــات التربيــد ،بيــوت التعبئــة والتغليــف ،أنابيــب الــري ،النايلــون ،الصناديــق البالســتيكية ،الكرتــون ،األســمدة
الكيامويــة والعضويــة ،واملبيــدات ... ،إلــخ) .لذلــك ،يعتــر القطــاع الزراعــي قطــاع اسـراتيجي وحيــوي لالقتصــاد الوطنــي،
حيــث يلعــب دورا ً داع ـاً ومكمــا للقطاعــات األخــرى مثــل الصناعــة والتجــارة.
شكل ( :)1مساهمة القطاع الزراعي يف الناتج املحيل اإلجاميل والقيمة املضافة
يف الفرتة ما بني 2018-1994
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The World Bank (2020). Agriculture, Forestry, and Fishing, Value Added (% of GDP) - West Bank and Gaza.

يشــر الشــكل رقــم ( )2إىل تراجــع بنســبة العاملــة الزراعيــة مــن مجمــل العاملــة الفلســطينية ،حيــث انخفضــت مــن
 %14.2العــام  1996إىل حــوايل  %6.3العــام .2018
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عــى ســبيل املثــال ،عنــد مقارنــة الحالــة الفلســطينية بــدول الجــوار املامثلــة مثــل األردن ،يتبــن أن املســاهمة املبــارشة
للزراعــة يف الناتــج املحــي اإلجــايل األردين العــام  2018بلغــت نحــو  ،%5.65بينــا بلغــت املســاهمة غــر املبــارشة نحــو
 .%28حيــث تعتمــد مدخــات القطاعــات األخــرى بنحــو  %60عــى مخرجــات القطــاع الزراعــي األردين ،يف حــن تعتمــد
مدخــات القطــاع الزراعــي األردين بنحــو  %65عــى مخرجــات القطاعــات األخــرى .ال توفــر البيانــات الرســمية يف فلســطني
إمكانيــة احتســاب املســاهمة غــر املبــارشة للقطــاع الزراعــي ،لكــن ال ميكــن التقليــل مــن أهميتهــا ،مــا يؤكــد عــى أن
القطــاع الزراعــي يعتــر محوريـاً لتحقيــق األمــن الغــذايئ وتنميــة القطاعــات األخــرى يف فلســطني.
شكل ( :)2نسبة مساهمة العاملة من مجمل العاملة الفلسطينية يف الفرتة ما بني 2018–1995
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Palestinian Central Bureau of Statistics, Labor Force Survey: Annual Reports 1996-2019. Ramallah, Palestine.

 3-4مراجعة الخطط والسياسات الوطنية
 1-3-4الخطط والسياسات الوطنية الحكومية

متــت مراجعــة أربــع خطــط وطنيــة فلســطينية ،حيــث شــملت املراجعــة :خطــة اإلصــاح والتنميــة  ،2010–2008خطــة
إنهــاء االحتــال وإقامــة الدولــة  ،2009خطــة التنميــة الوطنيــة (بنــاء الدولــة وتجســيد الســيادة  ،)2016–2014إضافــة إىل
أجنــدة السياســات الوطنيــة ( 2022–2017جــدول.)1
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جدول ( :)1وصف أهم ما ورد يف الخطط الوطنية الحكومية فيام يتعلق بالقطاع الزراعي الفلسطيني
الخطة
خطــة اإلصــاح والتنميــة
()2010–2008

خطــة إنهــاء االحتــال
وإقامــة الدولــة 2009

خطــة التنميــة الوطنيــة
(( )2016–2014بنــاء
الدولــة وتجســيد الســيادة)

الوصف
ذكــرت الخطــة أن فلســطني ال متتلــك الكثــر مــن املــوارد الطبيعيــة ،وأن جــل مــوارد فلســطني يســيطر عليهــا
االحتــال اإلرسائيــي .لذلــك ،يعتــر االســتخدام األمثــل لهــذه املــوارد قضيــة ذات أهميــة لفلســطني .هدفــت
الخطــة ،باألســاس ،إىل تحقيــق األهــداف الرئيســية والثانويــة التاليــة )1( :زيــادة اإلنتــاج الزراعــي بنســبة
 )2( .%15زيــادة حجــم العاملــة الزراعيــة بنســبة  )3( .%10زيــادة الصــادرات الزراعيــة بنســبة )4( .%25
دعــم تطويــر قطــاع الخدمــات الزراعيــة (خدمــات مــا بعــد الحصــاد) )5( .اســتكامل العمــل عــى تأهيــل
املـزارع والحقــول املتــررة )6( .الــروع يف أعــال اســتصالح األرايض وامليــاه وحاميتهــا .وفقـاً للخطــة ،مــا
بــن األعــوام  2008و ،2010ســيتم ضــخ  37مليــون دوالر لتطويــر قطــاع الخدمــات الزراعيــة ،و 19مليــون
دوالر لزيــادة كفــاءة اســتخدام األرايض واملــوارد الطبيعيــة ،و 10ماليــن دوالر لتحســن تطويــر السياســات
والنظــم للقطــاع الزراعــي.
مل يــرد يف الخطــة أي ذكــر للقطــاع الزراعــي يف املنطقــة املصنفــة (ج) .وفقـاً للخطــة ،ســتعمل وزارة الزراعــة
عــى تحقيــق األهــداف التاليــة )1( :تعزيــز األمــن الغــذايئ الفلســطيني ،كـاً ونوعـاً ،والتوجــه نحــو االكتفــاء
الــذايت مــن املنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة املحليــة )2( .تشــجيع الزراعــات االقتصاديــة وزيــادة االســتثامر يف
القطــاع الزراعــي )3( .زيــادة النجاعــة يف توفــر الخدمــات الزراعيــة )4( .تطويــر وإدارة املصــادر الطبيعيــة
واالســتغالل األمثــل لهــا (األرض وامليــاه).
تــم رصــد حــوايل  123مليــون دوالر لقطــاع الزراعــة يف خطــة التنميــة الوطنيــة ،وذلــك بســبب مــا توليــه
الحكومــة مــن أهميــة قصــوى لهــذا القطــاع ،كونــه مــن القطاعــات اإلنتاجيــة الواعــدة لالقتصــاد الفلســطيني.
تــم توزيــع الدعــم التطويــري عــى عــدد مــن الربامــج ،وأهمهــا )1( :برنامــج تحســن الخدمــات الزراعيــة
والتنميــة الزراعيــة التــي تركــز عــى توســيع القاعــدة اإلنتاجيــة ،وزيــادة تنوعهــا ،وزيــادة مســاهمة الزراعــة
يف الدخــل القومــي )2( .تعزيــز صمــود املزارعــن ومتســكهم بــاألرض مــن خــال اســتصالح األرايض )3( .شــق
الطــرق الزراعيــة ،وتوفــر مصــادر ميــاه متجــددة ،وتشــجيع الحصــاد املــايئ ،ومعالجــة امليــاه املالحــة ،وإعــادة
اســتخدام ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة )4( .تحســن الخدمــات املقدمــة للمزارعــن وأصحــاب العالقــة،
وتنويــع اإلنتــاج وتحســن نوعيتــه مــن أجــل زيــادة تنافســيته يف األســواق الداخليــة والخارجيــة ،وتوفــر
بعــض الســلع الزراعيــة لتحــل محــل املســتوردة )5( .تحســن قــدرات العاملــن يف املؤسســات الزراعيــة،
ودعــم اإلنتــاج املكثــف وشــبه املكثــف يف الزراعــة يف مناطــق األغــوار واألرايض املصنفــة (ج) )6( .دعــم
إنشــاء مؤسســات أساســية كرشكــة التســويق الزراعــي ،ومؤسســة التمويــل واإلقـراض ،وصنــدوق درء املخاطــر
والتأمينــات الزراعيــة.

األولويات الوطنية
أجندة السياسات
()2022–2017
الوطنية
تحقيق االستقالل االقتصادي
العدالــة االجتامعية وســيادة
القانــون
مجتمــع قــادر علــى الصمــود
والتنميــة
بناء مقومات االقتصاد الفلسطيني
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السياسات الوطنية
توفري فرص عمل الئقة للجميع.توفري بيئة استثامرية مالمئة.الحد من الفقر وتوفري الحامية االجتامعية للفقراء واملهمشني.ضامن استدامة البيئة.النهوض بالزراعة واملجتمعات الريفية.إعـــادة بنـــاء القاعـــدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلســـطيني وتطويرهـا،بالرتكيـز علـى الصناعـــة والزراعـة والسـياحة.
جـذب االستثامر املحيل واألجنبي وتشـجيعه ،والرتكيـز علــىقطاعــات اإلنشاءات ،والســياحة ،والزراعــة ،والطاقــة،
واالتصاالت وتكنولوجيــا املعلومات.
-تطوير الصادرات وتوسيع نطاق التجارة العاملية.
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 2-3-4العناقيد الزراعية

 1-2-3-4عنقود قلقيلية
يهــدف عنقــود محافظــة قلقيليــة الزراعــي إىل تطويــر املصــادر الطبيعيــة (األرايض وامليــاه) يف املحافظــة ،حيــث تــم رصــد
 23مليــون دوالر لهــذا الغــرض ( 12مليونـاً مــن قبــل وزارة الزراعــة ،و 11مليونـاً مــن قبــل املؤسســات الرشيكــة) وذلــك
يف الفــرة مــا بــن  .2022–2020تتمثــل مخرجــات العنقــود بالتــايل )1( :زيــادة املســاحة املرويــة يف املحافظــة بـــ )2( .%37
زيــادة مصــادر امليــاه الجوفيــة وتوفــر  2.8مليــون كــوب مــن امليــاه )3( .مــا يقــارب مــن  236مرشوعـاً ســوف يتــم متويلهــا
برأســال يقــدر بـــمليون دوالر )4( .دعــم  9جمعيــات تعاونيــة زراعيــة )5( .دعــم  6جمعيــات نســوية )7( .العنقــود
الزراعــي ســوف يخــدم  34تجمعـاً ســكانياً مــن ضمنهــا أربــع تجمعــات بدويــة )8( .زيــادة اإلنتــاج النبــايت للمحافظــة بــن
 %20و  ،%30وتوفــر  2,310وظائــف دامئــة و 178,000يــوم عمــل عــى بنــد املياومــة.
 2-2-3-4عنقود أريحا واألغوار
تتوافــق خطــة العنقــود الزراعــي ملحافظــة أريحــا واألغــوار مــع الخطــة االسـراتيجية لتنميــة القطــاع الزراعــي ()2022–2017
(صمــود وتنميــة) ،وتنســجم متام ـاً مــع أجنــدة السياســات الوطنيــة ( .)2022–2017تســاهم الخطــة يف تحقيــق األهــداف
االس ـراتيجية للقطــاع الزراعــي مثــل )1( :صمــود املزارعــن واملزارعــات ومتســكهم بــاألرض )2( .إدارة مســتدامة للمــوارد
الطبيعيــة الزراعيــة ومتكيفــة مــع التغ ـرات املناخيــة )3( .زيــادة إنتــاج وإنتاجيــة وتنافســية الزراعــة يف األســواق املحليــة
والدوليــة ،ومســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجــايل واألمــن الغــذايئ )4( .وصــول املزارعــن واملزارعــات والرياديــن والرياديــات
إىل خدمــات زراعيــة نوعيــة متناســبة مــع احتياجــات سلســلة القيمــة يف القطــاع الزراعــي.
مكونــات الخطــة وتدخالتهــا )1( :إدارة املصــادر الطبيعيــة )2( .تطويــر تقنيــات اإلنتــاج الزراعــي مــن األصنــاف واألصــول.
( )3تطويــر الخدمــات املقدمــة للمزارعــن ،واملــرأة ،والشــباب ،والجمعيــات )4( .دعــم وتعزيــز صمــود التجمعــات
واملضــارب البدويــة املتــررة مــن االحتــال )5( .تحفيــز االســتثامر يف القطــاع الزراعــي.
أهــم مرتكـزات الخطــة )1( :معالجــة آثــار التدمــر والتشــوهات الناجمــة عــن االحتــال )2( .الوصــول إىل األرايض الزراعيــة،
واملصــادر املائيــة ،واملــوارد الطبيعيــة ،واألســواق )3( .زيــادة االســتثامر يف القطــاع الزراعــي وتقويــة الرشاكــة بــن القطاعــن
العــام والخــاص )4( .القــدرة عــى إيجــاد البدائــل والحلــول للتكيــف مع ظاهــرة التغــر املناخــي )5( .تفعيل دور املؤسســات
الزراعيــة ،وبخاصــة املعنيــة بصغــار املزارعــن واملزارعــات ،وتحســن دور املــرأة والشــباب يف الزراعــة والتنميــة الريفيــة.
ســتخصص الحكومــة الفلســطينية مبلــغ  61.7مليــون دوالر لتطويــر عنقــود أريحــا واألغــوار ،وذلــك يف الفــرة مــا بــن
 2020و.2022
أهــم املــؤرشات االقتصاديــة للخطــة )1( :زيــادة مســاحة األرايض الزراعيــة املرويــة بـــ  5,000دونــم )2( .توفــر  4.5مليــون
كــوب ميــاه إضافيــة للــري )3( .زيــادة اإلنتــاج الزراعــي النبــايت بواقــع  27ألــف طــن )4( .توفــر  3,000وظيفــة دامئــة)5( .
ســتتم زراعــة  105آالف شــجرة موزعــة عــى العنــب والليمــون واملانجــا واملــوز )5( .الخطــة ستســاهم يف زيــادة األرايض
الزراعيــة الجديــدة بواقــع  12ألــف دونــم )6( .ستســاهم الخطــة يف إنشــاء وتأهيــل  130كــم مــن الطــرق الزراعيــة)7( .
ستســاهم الخطــة بتقليــل تكلفــة ضــخ امليــاه الجوفيــة بنســبة  )8( .%30زيــادة إنتــاج الحليــب واللحــوم بـــ )9( .%20
املســاهمة يف إنتــاج  20طــن مــن لحــوم األســاك.
 3-3-4استراتيجيات القطاع الزراعي

منــذ العــام  ،1993قامــت وزارة الزراعــة بصياغــة العديــد مــن االس ـراتيجيات املتعلقــة بتطويــر القطــاع الزراعــي ،مثــل
االسـراتيجية القطاعيــة الزراعية-الرؤيــة املشــركة  ،2013–2011واسـراتيجية الصمــود والتنميــة  ،2016–2014واسـراتيجية
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الصمــود والتنميــة املســتدامة  .2022–2017بعــض هــذه االس ـراتيجيات والخطــط حققــت أهدافهــا ،يف حــن أن البعــض
اآلخــر يـراوح مكانــه .يف الواقــع ،ال تكمــن املشــكلة يف االسـراتيجيات بحــد ذاتهــا ،حيــث إن جلهــا اسـراتيجيات طموحــة.
يعــود جــزء مــن املشــكلة يف تحقيــق األهــداف االس ـراتيجية إىل السياســات الوطنيــة املتبعــة ،وإىل امليزانيــات املخصصــة
لهــذا الغــرض ،يف حــن أن الجــزء اآلخــر واألكــر مرتبــط باالحتــال وسياســته التــي تعيــق تطويــر القطــاع الزراعــي .منــذ
ســنوات عــدة ،مل تتجــاوز ميزانيــة وزارة الزراعــة  ،%1يف غالبهــا مصاريــف تشــغيلية .لتطويــر القطــاع الزراعــي ،ومواجهــة
السياســات والخطــط اإلرسائيليــة عــى األرض ،يــوىص بزيــادة ميزانيــة وزارة الزراعــة التطويريــة .خــال العــام  ،2021متــت
زيــادة املوازنــة التطويريــة لــوزارة الزراعــة مبقــدار  %37عــن املوازنــة التطويريــة لــوزارة الزراعــة للعــام  ،2020وبزيــادة
قدرهــا  %161عــن املوازنــة التطويريــة لــوزارة الزراعــة للعــام ( 2019جريــدة األيــام .)2021 ،جــاءت هــذه الزيــادة
اســتجابة لخطــة وأجنــدة السياســات الوطنيــة وخطــة التنميــة للحكومــة الثامنــة عــرة .الجديــر بالذكــر أن معظــم األرايض
الزراعيــة الخصبــة تقــع ضمــن املنطقــة املصنفــة (ج) ،التــي عــادة مــا تفــرض إرسائيــل قيــودا ً مشــددة عــى تطويرهــا.
لتقييــم أداء الحكومــات الفلســطينية املتعاقبــة ودورهــا يف تطويــر القطــاع الزراعــي ،تــم تقييــم أداء الحكومــات قبــل
مجــيء الحكومــة الثامنــة عــرة وبعــد مجيئهــا.
 4-3-4التحديات أمام تنفيذ السياسات الحكومية الخاصة بالقطاع الزراعي

عــى الرغــم مــن وجــود أربــع خطــط حكوميــة لتعزيــز القطــاع الزراعــي يف فلســطني خــال الســنوات األخــرة ،إال أن
الحكومــة تواجــه تحديــات كبــرة يف تطبيقهــا خاصــة مــع األزمــة املاليــة التــي تعــاين منهــا بســبب محدوديــة الدعــم
الــدويل والسياســات اإلرسائيليــة املتمثلــة باحتجــاز أمــوال املقاصــة لف ـرات طويلــة والقرصنــة عــى مبالــغ كبــرة منهــا
بحجــج ومــررات واهيــة .لذلــك ،نجــد أن جــل األهــداف يف هــذه الخطــط مل تتحقــق ،وبخاصــة فيــا يتعلــق بالنهــوض
بالقطــاع الزراعــي وحاميــة األرايض الزراعيــة يف منطقــة (ج) .عــى ســبيل املثــال ،مل يتــم إنشــاء رشكــة تســويق وطنيــة
لغايــة اآلن عــى الرغــم مــن توقيــع اتفاقيــة إنشــائها منــذ مــا يقــارب ثــاث ســنوات ونصــف ،وكذلــك الحــال بالنســبة
لرشكــة تأمــن زراعــي تعنــى بتأمــن املحاصيــل الزراعيــة ،وتخصيــص ميزانيــات كافيــة لصنــدوق درء املخاطــر والكــوارث
الطبيعيــة ،وبرنامــج لالســرجاع الرضيبــي للمزارعــن والــركات الزراعيــة العاملــة يف هــذا القطــاع.
بشــكل عــام ،تعتــر املوازنــة الحكوميــة املخصصــة لتطويــر القطــاع الزراعــي يف فلســطني صغــرة جــدا ً وليســت كافيــة
ملواجهــة السياســات اإلرسائيليــة عــى األرض .بلــغ إجــايل امليزانيــة التشــغيلية والتنمويــة املخصصــة لــوزارة الزراعــة
خــال العــام  2018حــوايل  150مليــون شــيقل ( 108ماليــن شــيقل ميزانيــة تشــغيلية ،و 42مليــون شــيقل ميزانيــة
تطويريــة) .عــاوة عــى ذلــك ،يجــب تطويــر األمنــاط والرزنامــة الزراعيــة يف فلســطني .فعــادة مــا يقــوم املزارعــون بالزراعــة
دون تخطيــط مســبق أو دراســة كاملــة لواقــع الســوق .أدى نقــص املعلومــات املتعلقــة مبســاحة املزروعــات ،واإلنتاجيــة
املتوقعــة ،وموعــد الزراعــة ،والتوزيــع الجغ ـرايف للمحصــول ،وذروة اإلنتــاج ،وأخ ـرا ً األســعار املتوقعــة؛ إمــا إىل نقــص يف
املنتجــات الزراعيــة ،وإمــا إىل فائــض منهــا ،وبالتــايل احتامليــة جنــي األربــاح تبقــى منخفضــة.
 4-4المعيقات التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي والتي تحول دون تطور قطاع الزراعة في فلسطين

بشــكل عــام ،ميكــن أن يُعــزى الرتاجــع يف مســاهمة القطــاع الزراعــي يف الناتــج املحــي ويف نســبة العاملــة الزراعيــة إىل
األســباب التاليــة ،التــي يعــود معظمهــا إىل معيقــات يفرضهــا االحتــال اإلرسائيــي والتــي تحــول دون تطويــر قطــاع الزراعــة
يف فلســطني:
1.املعيقــات التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى اســترياد وتصديــر املنتجــات الفلســطينية واألجنبيــة ،مثــل تصديــر الفراولــة
والزهــور والــورود مــن غــزة إىل األســواق العامليــة .كــا أنهــا تفــرض قيــودا ً عــى التجــارة الداخليــة بــن شــقي الوطــن.
يف الوقــت الحــارض ،تفــرض إرسائيــل قيــودا ً عــى تصديــر زيــت الزيتــون والبطاطــا والبصــل مــن غــزة إىل الضفــة
الغربيــة ،وبالعكــس (. )PalTrade, 2020
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2.أدت القيــود التــي فرضتهــا إرسائيــل عــى اســترياد املدخــات الزراعيــة ذات االســتخدام املــزدوج مثــل األســمدة
(اليوريــا ،ن ـرات البوتاســيوم ،ون ـرات الكالســيوم ،والكربيــت) إىل زيــادة تكلفــة اإلنتــاج الزراعــي ،وتقليــل الربحيــة
(الجزيــرة .)2010 ،تشــر التقديـرات إىل أن اإلنتاجيــة الزراعيــة يف األرايض الفلســطينية املحتلــة ،قــد انخفضــت بنســبة
 %33-20منــذ تطبيــق القيــود عــى اســترياد األســمدة (.)UNCTAD, 2015
3.تهريــب البضائــع مــن املســتوطنات اإلرسائيليــة وإغ ـراق األســواق الفلســطينية باملنتجــات اإلرسائيليــة مثــل البطيــخ
والشــام والبصــل والفراولــة والحمضيــات والبطاطــا والجــزر  ...إلــخ ،أدى إىل انخفــاض ربحيــة القطــاع الزراعــي.
4.تــردد املزارعــن الفلســطينيني يف مامرســة مهنــة الزراعــة وتربيــة الحيوانــات بســبب تــدين الربحيــة ومخاطــر هــذا
القطــاع .نتيجــة لذلــك ،انخفــض عــدد صغــار املزارعــن ،كمثــال عــى ذلــك قطــاع الدواجــن ،الــذي يســيطر عليــه اآلن
عــدد قليــل مــن التجــار بشــكل كامــل.
 1-4-4سياسات االحتالل اإلسرائيلي ،والقيود التي يفرضها في مناطق (ج)

وفقـاً لتقريــر ملنظمــة «بتســيلم» ( )B’TSELEM , 2019تهــدف سياســة التخطيــط والبنــاء اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة
إىل منــع التنميــة الفلســطينية ،وتجريــد الفلســطينيني مــن أرضهــم .هــذه سياســة مق ّنعــة تكيــل مبكيالــن ،وتســتخدم
القوانــن والسياســات بهــدف تطويــر املســتوطنات ،وتعزيــز هيمنــة اإلرسائيليــن اليهــود عــى األرض .تشــمل هــذه القوانــن
«قوانــن التخطيــط والبنــاء» ،و«خطــط البنــاء العم ـراين» ،و«إج ـراءات التخطيــط» ،و«البنــاء غــر القانــوين» .إن قوانــن
التخطيــط والبنــاء هــذه تخــدم املجتمعــات اليهوديــة ،مــن خــال إعــداد املخططــات التنمويــة وتحقيــق التــوازن بــن
االحتياجــات املختلفــة للمجتمــع اليهــودي يف الضفــة الغربيــة ،إال أنهــا -لألســف -ال تخــدم عــى اإلطــاق املجتمعــات
الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة .يف األرايض الفلســطينية ،تضــع إرسائيــل قوانــن جائــرة ملنــع التنميــة وإحبــاط التخطيــط
وتنفيــذ عمليــات الهــدم .هــذا جــزء مــن أجنــدة سياســية أوســع لتعظيــم اســتخدام مــوارد الضفــة الغربيــة لتلبيــة
االحتياجــات اإلرسائيليــة االســتيطانية ،وتقليــل احتياطيــات األرايض املتاحــة للفلســطينيني .يضيــف التقريــر أن إمكانيــات
التنميــة الحرضيــة والزراعيــة واالقتصاديــة للفلســطينيني ،ال ت ـزال قامئــة يف املنطقــة (ج).
تتمثل أبرز املامرسات اإلرسائيلية العدوانية ضد القطاع الزراعي يف املناطق املصنفة (ج) يف التايل:
	•تخصيــص مســاحات شاســعة مــن األرايض كأرايض دولــة ،وأر ٍ
اض تحــت املســح ،ومناطــق تدريــب عســكري وإطــاق
نــار ،ومحميــات طبيعيــة ،ومتنزهــات وطنيــة.
	•تخصيــص األرايض للمســتوطنات ومجالســها اإلقليميــة ،والســاح للمســتوطنني باالعتــداء عــى أرايض املزارعــن
الفلســطينيني القريبــة مــن املســتوطنات والجــدار ( .)Pal Trade, 2020يشــمل هــذا :اقتــاع األشــجار ،وإتــاف
املحاصيــل بواســطة الجرافــات ،وإتــاف أنابيــب نقــل امليــاه ،وهــدم آبــار امليــاه الســطحية والجوفيــة ،وبــرك تجميــع
وحصــاد امليــاه.
	•القيــود التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى تطويــر وتأهيــل واســتصالح األرايض الزراعيــة يف املنطقــة (ج) التــي تشــكل حــوايل
 %64مــن اإلنتــاج الزراعــي يف الضفــة الغربيــة.
	•املضايقــات واملامرســات العدوانيــة لالحتــال اإلرسائيــي يف املنطقــة (ج)؛ مثــل التهجــر القــري للبــدو ،وإلحــاق
الــرر بخيامهــم وحظائرهــم ،وتعريــض الرعــاة ملضايقــات املســتوطنني اإلرسائيليــن ،وتســميم املراعــي ،ومصــادرة
األرايض الرعويــة ،مــن خــال تحويــل مناطــق الرعــي إىل مناطــق تدريبــات عســكرية .لقــد أدت هــذه املضايقــات
إىل انخفــاض كبــر يف أعــداد األغنــام واملاعــز يف املنحــدرات الرشقيــة للضفــة الغربيــة مــن  1.7مليــون رأس يف العــام
 ،1993إىل أقــل مــن  600ألــف رأس اآلن.
	•القيــود التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى تنميــة املــوارد املائيــة مثــل تأهيــل الينابيــع وحفــر آبــار جديــدة للميــاه الجوفيــة،
أو حفــر آبــار ســطحية .الجديــر بالذكــر أن معظــم آبــار امليــاه الجوفيــة يف منطقــة (ج) مصنفــة عــى أنهــا آبــار قدميــة
وغــر عميقــة وذات قــدرة إنتاجيــة منخفضــة ويـراوح عمقهــا مــن  80إىل 100م.
	•فــرض حظــر تنمــوي عــى املنطقــة املحــارصة الواقعــة بــن جــدار الضـ ّم وحــدود العــام ( 1967الحــدود بــن األرايض
الخاضعــة لســيادة إرسائيــل والضفــة الغربيــة) ،إضافــة إىل محدوديــة عــدد التصاريــح املمنوحــة للمزارعــن الذيــن
تقــع أراضيهــم غــرب الجــدار ،واإلغــاق املســتمر لبوابــات الجــدار (.)Pal Trade, 2020
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	•بســبب انعــدام الســيادة وحقيقــة أن دولــة فلســطني تحــت االحتــال اإلرسائيــي منــذ أكــر مــن خمســة عقــود ،ال
يوجــد تخطيــط زراعــي متوســط أو طويــل األمــد يف املنطقــة (ج) ،فالربامــج الحكوميــة لدعــم املزارعــن يف املنطقــة
(ج) محــدودة للغايــة ،ويف كثــر مــن الحــاالت ال يتــم تنفيذهــا بســبب القيــود اإلرسائيليــة.
	•تقيــد إرسائيــل البنــاء الفلســطيني مــن خــال موافقتهــا بشــكل نــادر عــى طلبــات تصاريــح البنــاء ،ســواء ألغ ـراض
الســكن ،أو لالســتخدامات الزراعيــة ،أو العامــة ،أو ألغ ـراض إنشــاء البنيــة التحتيــة.
	•لألســف ،هــذه السياســة اإلرسائيليــة ميتــد تأثريهــا إىل مــا وراء املنطقــة (ج) ،ليشــمل مئــات التجمعــات الفلســطينية
املوجــودة كليــاً أو جزئيــاً يف املنطقتــن املصنفتــن (أ) و(ب) ،حيــث تقــع احتياطيــات األرايض للعديــد مــن هــذه
املجتمعــات يف املنطقــة (ج) ،وهــي تخضــع للقيــود اإلرسائيليــة هنــاك .هــذه القيــود تشــمل ،عــى ســبيل املثــال:
1.عدم السامح باسترياد األسمدة ،وارتفاع تكلفة استخدام بدائل رديئة وغري مناسبة.
2.بنــاء جــدار الضــم ،حيــث أصبــح الجــدار أداة سياســية رئيســية لتعزيــز أهــداف الضــم اإلرسائيليــة ،كونــه يخــدم
سياســة االحتــال يف االســتيالء عــى مــا يقــرب مــن  %10مــن مســاحة الضفــة الغربيــة بهــدف تقليــل عــدد
الفلســطينيني الذيــن يعيشــون يف حــدود املنطقــة الواقعــة بــن الجــدار وحــدود  ،1967ويلحــق ،أيض ـاً ،أرضارا ً
جانبيــة باملجتمعــات الفلســطينية التــي تعيــش رشق الجــدار ،األمــر الــذي أدى ،يف الواقــع ،إىل عزلهــم عــن أرضهــم
(.)B’TSELEM , 2017
لقــد أثــرت جميــع العوامــل املذكــورة أعــاه ســلباً عــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني ،حيــث قلصــت املســاحة املتاحــة
لألنشــطة الزراعيــة ،وأعاقــت منــو القطــاع الزراعــي .عــى الرغــم مــن تقاســم املشــهد الطبيعــي واملنــاخ والبيئــات الطبيعيــة
املتشــابهة تقريبـاً بــن فلســطني واألردن وإرسائيــل ،فــإن اإلنتــاج واإلنتاجيــة الزراعيــة الفلســطينية تراجعــت عــن مثيلتهــا
يف إرسائيــل واألردن ،وهــو مــا يُعــزى إىل القيــود التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى األســمدة ،حيــث انخفضــت اإلنتاجيــة
الزراعيــة يف فلســطني بنســبة  20إىل  %33منــذ أن فرضــت إرسائيــل القيــود عــى اســترياد األســمدة .يف املتوســط ،يبلــغ
العائــد عــى الدونــم يف فلســطني فقــط نصــف العائــد يف األردن ،و  %43مــن العائــد يف إرسائيــل (.)UNCTAD, 2015
إضافــة إىل ذلــك ،فــإن القيــود التــي تفرضهــا إرسائيــل عــى حركــة املزارعــن والخدمــات والتجــارة الزراعيــة تضــع أعبــاء
ماليــة إضافيــة وتكاليــف مرتبطــة بالوقــت.
عــاوة عــى ذلــك ،يســيطر االحتــال اإلرسائيــي عــى تخصيــص امليــاه ،وميــارس حــق النقــض (الفيتــو) عــى أعــال
الحفــر وإعــادة التأهيــل واالســتثامر الفلســطيني يف البنيــة التحتيــة للميــاه .يُحــرم كل مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
واملزارعــن الفلســطينيني مــن الحــق يف حفــر اآلبــار لتلبيــة الطلــب املتزايــد عــى امليــاه ،حتــى عندمــا يكــون مصــدر هــذه
امليــاه بالكامــل يقــع تقريب ـاً ضمــن أحــواض امليــاه الجوفيــة يف الضفــة الغربيــة (.)UNCTAD, 2015
نتيجــة لإلج ـراءات اإلرسائيليــة املعقــدة املفروضــة عــى التصديــر واالســترياد ،يتكبــد الشــاحنون الفلســطينيون ،الذيــن
يتعرضــون ملعاملــة متييزيــة ،تكاليــف إضافيــة مبــارشة وغــر مبــارشة؛ مــا يــؤدي إىل ارتفــاع تكاليــف التعامــات ،وبالتــايل
ارتفــاع التكلفــة النهائيــة لإلنتــاج والتوزيــع (.)World Bank, 2008
 2-4-4الزراعة اإلسرائيلية في غور األردن وشمال البحر الميت

املســتوطنات يف غــور األردن التــي يبلــغ مجمــوع ســكانها نحــو  11ألــف مســتوطن ،مدرجــة يف مجلســن إقليميــن
إرسائيليــن؛ األول يســمى مجلــس إقليمــي وادي األردن ،والثــاين يســمى مجلــس إقليمــي ميجيلــوت (شــال البحــر امليــت).
ال يســتطيع الفلســطينيون يف غــور األردن الوصــول إىل تلــك األرايض ،حيــث تــم نقــل معظمهــا إىل املســتوطنات لالســتخدام
الزراعــي .عــاوة عــى ذلــك ،األمــر العســكري اإلرسائيــي رقــم  )1967( 151أغلــق بشــكل كامــل املنطقــة الحدوديــة
بــن الضفــة الغربيــة واململكــة األردنيــة الهاشــمية (مســاحة حــوايل  170,000دونــم ،منهــا حــوايل  50,000دونــم أر ٍ
اض
فلســطينية خاصــة) ،وبالتــايل مينــع الدخــول إال مبوجــب إجـراءات خاصــة وترصيــح مــن الســلطات العســكرية اإلرسائيليــة.
مــع مــرور الوقــت ،تــم نقــل آالف الدومنــات مــن األرايض الفلســطينية يف هــذه املنطقــة إىل املســتوطنني اإلرسائيليــن.
بحســب منظمــة العفــو الدوليــة ،فقــد اســتولت إرسائيــل عــى أكــر مــن  1,000,000دونــم مــن أرايض الفلســطينيني
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يف الضفــة الغربيــة منــذ العــام  .)Amnesty International, 2017( 1967خاصيــة أخــرى للزراعــة اإلرسائيليــة يف غــور
األردن هــي أن آالف الدومنــات حــول املســتوطنات ،واملســجلة تحــت اســم أرايض وقــف إســامي ،قــد تــم االســتيالء
عليهــا ونقلهــا إىل املســتوطنني ،عــى الرغــم مــن حقيقــة أن مكانــة هــذه األرايض مشــابهة متامـاً لــأرايض الخاصــة .هنــاك
ثــاث مســتوطنات مقامــة كلي ـاً أو جزئي ـاً عــى أر ٍ
اض تابعــة للوقــف اإلســامي ،وهــي :نتيــف هقــدود ،نعاريــن ،يتــاف
(.)KEREN Navot, 2013
أشــارت نتائــج دراســة نرشتهــا منظمــة ك ـرِم ناڤــوت يف العــام  )KEREN Navot, 2013( 2013أن آالف الدومنــات مــن
األرايض يف غــور األردن التــي ســيطرت عليهــا إرسائيــل بوســائل مختلفــة ونقلتهــا إىل املســتوطنات لألغـراض الزراعيــة ،يتــم
تأجريهــا اليــوم مــن قبــل املســتوطنات لســكان الضفــة الغربيــة الفلســطينيني مببالــغ ماليــة .يف بعــض الحــاالت ،يتــم تأجــر
األرض للمواطنــن الفلســطينيني يف إرسائيــل أو حتــى لليهــود اإلرسائيليــن الذيــن يعيشــون داخــل دولــة إرسائيــل .يطلــق
عــى هــذه الظاهــرة اســم (ضــان أو عقــد) ،وعــادة مــا تســتخدم هــذه األرايض لزراعــة الخــروات ،وهــو قطــاع يتطلــب
قــدرا ً كبـرا ً مــن العاملــة البرشيــة .يقــدر أن أكــر مــن  95ألــف دونــم يف األغــوار يزرعهــا املســتوطنون اإلرسائيليــون حاليـاً،
ويســتخدمون حــوايل  100مليــون مــر مكعــب مــن امليــاه ســنوياً.
إضافــة إىل املعيقــات املذكــورة أعــاه ،فيــا يــي بعــض القضايــا والعوامــل األخــرى التــي تعيــق تطــور الزراعــة الفلســطينية
(:)Pal Trade, 2020
1.نقص مياه الري يف دولة فلسطني يعيق األنشطة الزراعية يف الضفة الغربية.
2.ســوق العمــل اإلرسائيــي نشــط للغايــة ،ويجــذب عــال قطــاع الزراعــة الفلســطينيني للعمــل لديــه ،مــا يحــدث معدل
دوران مرتفــع للعاملــة املاهــرة يف القطــاع الزراعــي ،ويؤثــر ســلباً عــى إنتاجيــة هــذا القطاع واســتدامته واســتقراره.
3.إغـراق الســوق الفلســطيني باملنتجــات اإلرسائيليــة ،بينــا ال يُســمح بتســويق املنتجــات الزراعيــة الفلســطينية بــن القــرى
الفلســطينية ،مــا يــؤدي إىل عــزوف الكثــر مــن املزارعــن عــن القيــام بقطــف منتجاتهــم ،أو االســتمرار مبهنــة الزراعــة.
4.بســبب الحصــار اإلرسائيــي ،وبخاصــة يف قطــاع غــزة ،لــن يتمكــن املزارعــون مــن رشاء املدخــات الزراعيــة مــن أشــتال
وبــذور ومعــدات ومبيــدات ،مــا يهــدد هــذا القطــاع ومســتقبله اإلنتاجــي.
5.عــدم وجــود رقابــة عــى جــودة املدخــات الزراعيــة املســتوردة مــن إرسائيــل يؤثــر ســلباً عــى إنتاجيــة القطــاع
الزراعــي يف فلســطني.
 3-4-4الفرص الضائعة في المنطقة (ج) ومنطقة البحر الميت

 1-3-4-4إمكانية الزراعة لدولة فلسطني يف املنطقة (ج)
وفق ـاً لتقريــر البنــك الــدويل الــذي نُــر يف العــام  ،2009فــإن تكلفــة الفرصــة الضائعــة يف الزراعــة املرويــة كبــرة ،مــع
تقدي ـرات أوليــة ميكــن أن تصــل إىل  %10مــن الناتــج املحــي اإلجــايل بحدهــا األعــى ،والتــي مــن املمكــن أن توفــر
حــوايل  110,000وظيفــة إضافيــة .يُظهــر تقريــر آخــر للبنــك الــدويل ،نُــر يف العــام  ،2014الفوائــد املبــارشة مــن قطــاع
الزراعــة يف املنطقــة (ج) مســتثنياً  187ألــف دونــم واقعــة تحــت ســيطرة املســتوطنات اإلرسائيليــة .ذكــر التقريــر أنــه يف
حــال متكــن الفلســطينيون مــن الوصــول إىل  326,400دونــم يف املنطقــة (ج) واســتخدام  189مليــون مــر مكعــب مــن
امليــاه ســنوياً ،عندئــذ ســيضاف إىل االقتصــاد الفلســطيني مــا قيمتــه  704ماليــن دوالر إضافيــة ســنوياً مبــا يعــادل  %7مــن
إجــايل الناتــج املحــي للعــام  .)World Bank, 2014( 2011بحســب وزيــر الزراعــة األســبق الدكتــور إســاعيل دعيــق،
إذا متكــن الفلســطينيون مــن الوصــول إىل مواردهــم املائيــة ،واكتفــوا بزراعــة  %50مــن األرايض الزراعيــة يف غــور األردن
1
بنخيــل التمــر ( 270ألــف دونــم) ،فــإن ذلــك ســيضيف إىل الناتــج املحــي اإلجــايل نحــو  1.5مليــار دوالر أمريــي ســنوياً.
1

د .إسامعيل دعيق ،2020 ،تواصل شخيص من قبل الباحث.
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 2-3-4-4معادن البحر امليت املمكن استخراجها من قبل دولة فلسطني
تســتفيد إرسائيــل واألردن ،بشــكل كبــر ،مــن ثــروة البحــر امليــت املعدنيــة ،يف حــن يحظــر عــى الفلســطينيني الوصــول
إىل شــواطئ البحــر امليــت ،وإقامــة أيــة منشــآت صناعيــة أو ســياحية .طــور كال البلديــن صناعــات تســاهم ،بشــكل كبــر،
يف القيمــة املضافــة والصــادرات والوظائــف يف اقتصاديهــا .تــدر الــركات اإلرسائيليــة حــوايل  3مليــارات دوالر أمريــي
ســنوياً مــن بيــع معــادن البحــر امليــت (بشــكل أســايس البوتــاس والــروم) ،ومــن املنتجــات األخــرى املشــتقة مــن معــادن
البحــر امليــت .تعتــر الصناعــات املعدنيــة األردنيــة يف البحــر امليــت أصغــر حجـاً ،ولكنهــا ال تـزال تحقــق مبيعــات تصــل
إىل  1.2مليــار دوالر أمريــي (مــا يعــادل  4يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لــأردن) .تســاهم صناعــات اســتخراج
ومعالجــة البوتــاس وحدهــا بنحــو  2.3مليــار دوالر أمريــي مــن أربــاح املبيعــات القتصاديــات إرسائيــل واألردن .يف العــام
 ،2010اســتحوذت إرسائيــل واألردن عــى حــوايل  %6مــن إنتــاج البوتــاس العاملــي.
 5-4القيود المفروضة على استيراد وتصدير المنتجات الفلسطينية واألجنبية
 1-5-4المعيقات والقيود المفروضة على الصادرات الزراعية وعلى استيراد مدخالت اإلنتاج الزراعي

نظـرا ً ألن الفحوصــات األمنيــة اإلرسائيليــة ميكــن أن تســتغرق وقتـاً طويـاً ،وأن غــور األردن شــديد الحـرارة ،وبخاصــة يف
فصــل الصيــف ،فقــد يكــون مــن الصعــب تصديــر املنتجــات الزراعيــة عــر جــر امللــك حســن (اللنبــي) خــال موســم
الصيــف .يف بعــض األحيــان ،ميكــن لعــدد قليــل مــن الشــاحنات التــي تحمــل جــزءا ً مــن شــحنة ،عبــور الحــدود قبــل
إغالقهــا بحلــول الســاعة  2:00بعــد الظهــر .يشــر الشــاحنون الفلســطينيون إىل أنــه عنــد حــدوث ذلــك ،ترفــض إدارة املعــر
الحــدودي اإلرسائيــي أحيانـاً اســتقبال النصــف الثــاين مــن الشــحنة يف اليــوم التــايل ،عــى أســاس أنهــا ال متتثــل لشــهادات
املنشــأ أو أن إدارة املعــر ال تكتفــي بــاألوراق الثبوتيــة املتعلقــة بالجــزء األول مــن الشــحنة .يف معظــم األحيــان ،يطالــب
الجانــب اإلرسائيــي بوثائــق جديــدة ،إضافــة إىل فــرض غرامــات ( .)UNCTAD, 2014كذلــك ترفــض إرسائيــل التبــادل
التجــاري بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة حتــى بالنســبة للســلع الزراعيــة ،وتفــرض حظ ـرا ً عــى تصديــر املنتجــات إىل
خــارج قطــاع غــزة .بســبب اإلج ـراءات اإلرسائيليــة املعقــدة ،فــإن تكاليــف الشــحن املرتفعــة نتيجــة إلرســال العينــات
للعمــاء للخــارج تجعلهــا مامرســة غــر مســتدامة للمصدريــن (.)Pal Trade, 2020
 2-5-4القيود المفروضة على الموادّ ذات االستخدام المزدوج

إن اســترياد الســلع الزراعيــة ذات االســتخدام املــزدوج (املــواد املســتوردة التــي تزعــم إرسائيــل أنهــا ذات تطبيقــات
عســكرية محتملــة) املوجهــة إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة ،عــادة مــا تخضــع لقيــود صارمــة للغايــة ورقابــة شــديدة.
هــذه القيــود تــؤدي ،بالتــايل ،إىل إحــداث نقــص كبــر بكميــات البضائــع والســلع الوســيطة (ســلع تســتخدم كمدخــات
يف إنتــاج ســلع أخــرى) الــواردة إىل األرض الفلســطينية املحتلــة .هــذا ،بــدوره ،يــؤدي إىل إحــداث ظــروف عمــل صعبــة،
ويقلــل مــن إنتاجيــة القطــاع الخــاص الفلســطيني ،ال ســيام املزارعــن الذيــن ال يســتطيعون الحصــول عــى املدخــات
املناســبة لعملياتهــم اإلنتاجيــة ( .)UNCTAD, 2014إن الحظــر األمنــي اإلرسائيــي املفــروض عــى اســترياد األســمدة
األساســية مثــل أســمدة (اليوريــا ،ون ـرات البوتاســيوم ،ون ـرات الكالســيوم ... ،إلــخ) والكربيــت الزراعــي ،لــه آثــار ضــارة
عــى الزراعــة الفلســطينية .هــذا الحظــر يدفــع املزارعــن إىل اســتخدام بدائــل غــر مناســبة لإلنتــاج الزراعــي ،مــا يقلــل مــن
جــودة الرتبــة ،ويــؤدي إىل انخفــاض اإلنتاجيــة والجــودة والربحيــة .تشــر التقديـرات إىل أن تطبيــق الحظــر عــى اســترياد
األســمدة أدى إىل انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة بنســبة .)UNCTAD, 2015( %30–20
املخاوف األساسية للشاحنني الفلسطينيني فيام يتعلق بالسلع ذات االستخدام املزدوج هي كام ييل:
1.الضوابــط البريوقراطيــة املفرطــة :بهــدف الســيطرة عىل اســترياد الســلع ذات االســتخدام املــزدوج ،والــواردة إىل األرايض
الفلســطينية املحتلــة ،أنشــأت إرسائيــل نظام ـاً مــن الضوابــط البريوقراطيــة التــي تتطلــب ترصيح ـاً إرسائيلي ـاً لنقــل
مثــل هــذه املــواد إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة .مبوجــب هــذا النظــام ،يجــب عــى الشــاحن الفلســطيني أن يكــرر
عمليــة إصــدار الترصيــح لــكل شــحنة مــن ســلعة ذات االســتخدام املــزدوج ،حتــى للنــوع نفســه مــن الســلع.
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2.االفتقــار إىل الشــفافية والقــدرة عــى التنبــؤ :عــى الرغــم مــن وجــود نظــام لتخليــص املــواد ذات االســتخدام املــزدوج،
إال أنــه ال توجــد شــفافية أو قابليــة للتنبــؤ أو الحكــم بشــأن هــذا النظــام .ال ميكــن دامئـاً الحصــول عــى قامئــة محدثــة
تشــمل املــواد كافــة ذات االســتخدام املــزدوج ،وميكــن كذلــك إضافــة العنــارص إىل القامئــة دون إشــعار املســتورد ،كــا
أن رسعــة إصــدار الترصيــح ال ميكــن التنبــؤ بهــا.
 3-5-4صعوبة الحصول على تصاريح

قبل إرسال الشحنة إىل معرب جرس امللك حسني ،يجب التحقق من الخطوات التالية:
1.يجب عىل الشاحن الحصول عىل تصاريح للمركبة والسائق من مكتب اإلدارة املدنية اإلرسائيلية.
2.يتــم إصــدار هــذه التصاريــح فقــط لــركات النقــل التــي تــم تأسيســها حســب األصــول/أو منظــات ،وعــادة مــا
تكــون هــذه التصاريــح صالحــة ملــدة عــام واحــد.
3.يجــب عــى الســائقني وهيئــات النقــل التأكــد مــن امتثالهــم ومركباتهــم للوائــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،مــا
يعنــي وجــود هويــة ســارية املفعــول ،ورخصــة القيــادة ،ورخصــة املركبــة ،والتخليــص الرضيبــي للمركبــة ،والســائق.
4.يجــب تحديــد تاريــخ حركــة البضائــع بوضــوح ،ألنــه يف حالــة عــدم الســاح مبــرور الشــحنة ألي ســبب مــن األســباب،
ســتتم إعادتهــا إىل الرشكــة الفلســطينية ،ويجــب تكـرار إجـراءات الحصــول عــى الترصيــح .هــذا يتطلــب من الشــاحن
دفــع تكاليــف الترصيــح ،والنقــل مــرة أخــرى.
نتيجــة لــكل هــذه اإلجـراءات اإلرسائيليــة املعقــدة يف جــر امللــك حســن ،يلجــأ العديــد مــن الشــاحنني الفلســطينيني إىل
اســتخدام موانــئ حيفــا وأشــدود بــدالً مــن جــر امللــك حســن .ســبب آخــر لالعتــاد الكبــر عــى املوانــئ اإلرسائيليــة،
هــو أن الشــاحنني الفلســطينيني ميكنهــم االســتفادة مــن تســهيالت التخليــص الجمــريك للــواردات املتاحــة للمســتوردين
اإلرسائيليــن ،الذيــن يتعاملــون مــع جــزء كبــر مــن الــواردات الفلســطينية عــى أســاس االتحــاد الجمــريك القائــم مبوجــب
بروتوكــول باريــس .مــع ذلــك ،يشــكو الشــاحنون الفلســطينيون مــن مامرســة التمييــز عــى شــحناتهم وال يتلقــون املعاملــة
نفســها التــي يتمتــع بهــا الشــاحنون اإلرسائيليــون.
 4-5-4تكلفة التصدير واالستيراد

القيــود اإلرسائيليــة عــى تجــارة املنتجــات الزراعيــة تســتلزم تكاليــف ماليــة ،وتكاليــف إضافيــة متعلقــة بالوقــت .تشــر
التقديـرات إىل أن تكاليــف التصديــر واالســترياد التــي يتحملهــا املنتجــون الفلســطينيون تبلــغ ضعــف تلــك التــي يتحملهــا
نظراؤهــم اإلرسائيليــون ،بينــا تتطلــب إجـراءات االســترياد أربعــة أضعــاف الوقــت الــذي يقضيــه املســتوردون اإلرسائيليون
يف أنشــطة مامثلــة (.)UNCTAD, 2015
بتاريــخ  26ترشيــن األول  ،2020أخــذت الحكومــة الفلســطينية ق ـرارا ً بالســاح للتجــار الفلســطينيني باســترياد العجــول
مبــارشة مــن األســواق العامليــة دون وســاطة مــن التجــار اإلرسائيليــن ،وذلــك يف إطــار سياســة االنفــكاك االقتصــادي عــن
إرسائيــل .يف املتوســط ،تســتورد فلســطني مــن إرسائيــل ســنوياً نحــو  120ألــف رأس مــن العجــول الحيــة بحــوايل 200
مليــون دوالر .تشــر التقدي ـرات إىل أن  %10فقــط مــن العجــول الــواردة إىل دولــة فلســطني يتــم تربيتهــا يف إرسائيــل،
بينــا يتــم اســترياد الباقــي مــن الخــارج مــن قبــل التجــار اإلرسائيليــن .نتيجــة لهــذا القـرار وكأداة ضغــط عــى الحكومــة
الفلســطينية:
1.منعــت إرسائيــل الفلســطينيني مــن تصديــر منتجاتهــم إىل الخــارج عــر األردن ،وأعــادت إىل الضفــة الغربيــة  9مــن
أصــل  25شــاحنة محملــة ببضائــع بقيمــة  50مليــون شــيقل كانــت متجهــة إىل تركيــا.
2.حظــرت إرسائيــل دخــول العجــول إىل فلســطني (العجــول التــي تســتورد مبــارشة مــن الخــارج دون وســاطة مــن التجــار
اإلرسائيليني).
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3.أوقفت إرسائيل استرياد املنتجات الزراعية الفلسطينية ،وبخاصة الخضار مثل (خيار البيبي 2،والفلفل ... ،إلخ).
4.حــذرت إرسائيــل مــن أنهــا ســتوقف جميــع الــواردات والصــادرات إىل األرايض املحتلــة ،اســتجابة لقــرار الســلطة
الفلســطينية بوقــف رشاء املاشــية مــن املزارعــن اإلرسائيليــن.
شــكل ذلــك ضغطـاً هائـاً عــى الحكومــة الفلســطينية للتوصــل إىل تفاهــات أو ترتيبــات جديــدة مــع الجانــب اإلرسائيــي
والتــي مبوجبهــا يحــق ألي تاجــر فلســطيني االســترياد مبــارشة مــن األســواق العامليــة دون أي وســاطة إرسائيليــة .يف الواقــع،
قــد يكــون هــذا اإلجـراء صعبـاً عــى التجــار الفلســطينيني لألســباب التاليــة:
•ال ميلك التاجر الفلسطيني القدرة عىل استرياد حوايل  4,000عجل دفعة واحدة بسبب مشاكل لوجستية.
•تكلفــة النقــل للتاجــر الفلســطيني ســتكون أعــى مــن تكلفــة النقــل للتاجــر اإلرسائيــي ،ألن التجــار يف إرسائيــل ميتلكون
ســفن شــحن خاصــة بهــم لخدمــة هــذه القضيــة ،بينــا ال ميتلكهــا التجــار الفلســطينيون.
•لغايــة اآلن ،ال تتوفــر لــدى الفلســطينيني منطقــة حجــر صحــي بالقــرب مــن املينــاء ،حتــى لــو قام التجــار الفلســطينيون
باســتئجار مناطــق للحجــر لفــرة محــدودة ،فــإن التكلفــة ســتكون أعــى .التاجــر اإلرسائيــي يســتأجر هــذه املنطقــة
ســنوياً بحوافــز حكوميــة.
يبقــى الســؤال األهــم آال وهــو :كيــف أثّــر اإلجـراء اإلرسائيــي عــى القطــاع الزراعــي يف فلســطني؟ يف الواقــع ،هــذا اإلجـراء
أبقــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني ضعيفـاً للغايــة ،ويعتمــد ،بشــكل أســايس ،عــى القطــاع الزراعــي اإلرسائيــي .يف ظــل
هــذه الظــروف ،ســيعاين القطــاع الزراعــي الفلســطيني كث ـرا ً وســتنخفض مســاهمته يف الناتــج املحــي اإلجــايل .عــاوة
عــى ذلــك ،ســتذهب نســبة كبــرة مــن القيمــة املضافــة لهــذا القطــاع لصالــح التجــار اإلرسائيليــن.
 6-4تأثير «الرؤية األمريكية للسالم من أجل االزدهار» على القطاع الزراعي الفلسطيني

مــع أنــه تــم إفشــال تطبيــق الرؤيــة األمريكيــة «للســام مــن أجــل االزدهــار» مــن خــال مواجهتهــا فلســطينياً ودولي ـاً،
رســمياً وشــعبياً ،إال أنهــا كانــت ســتنطوي عــى أبعــاد وآثــار كارثيــة ،فيــا لــو طبقــت أو أعيــد طرحهــا ،عــى مســتقبل
القطــاع الزراعــي الفلســطيني ،وذلــك لألســباب التاليــة (انظــر الجــدول ( )2والشــكل ( )3والشــكل (:))4
1.اقرتحــت الخطــة ضــم مــا مســاحته  %34مــن مســاحة الدولــة الفلســطينية ،وبخاصــة مــن أرايض الضفــة الغربيــة
لتصبــح تحــت الســيادة اإلرسائيليــة.
2.ســيتم ضــم  411كــم 2مــن األرايض الزراعيــة املزروعــة بأشــجار الفاكهــة والشــجريات ،واملحاصيــل الحقليــة ،والخرضوات
التــي تشــكل  %70مــن مســاحة الضفــة الغربيــة إىل الســيادة اإلرسائيليــة ،إضافــة إىل جــدار الفصــل العنــري الــذي
ســيقتطع وحــده مــا نســبته  %9.4مــن مســاحة األرايض الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة.
3.ســتحرم الرؤيــة األمريكيــة للســام الفلســطينيني مــن الوصــول إىل نهــر األردن ،واالســتفادة مــن  300–256مليــون كــوب
مــن امليــاه املتجــددة ســنوياً (حصــة دولــة فلســطني مــن ميــاه نهــر األردن).
4.وفقـاً للرؤيــة ،ســتمنح الســيادة عــى البحــر امليــت للجانــب اإلرسائيــي ،وســوف يُحــرم الفلســطينيون مــن الوصــول إىل
 40كــم مــن الشــواطئ ،واالســتفادة مــن الصناعــات املعدنيــة ،وبخاصــة البوتــاس والربومــن.
5.سيقع  125تجمعاً فلسطينياً ،بتعداد يبلغ  435,668نسمة ،ضمن حدود عملية الضم.
6.ستمنح السيادة عىل غور األردن إلرسائيل ،وحوايل  %63من مساحة الغور ستضم من قبل إرسائيل.
7.ســتعزل  17قريــة فلســطينية يف غــور األردن محاطــة مبنطقــة (ج) وتقطــع أوصالهــا ،وســتنفصل جغرافيــاً عــن بعضهــا
3
البعــض.
2

مثــال عــى املنتجــات الزراعيــة املنتجــة يف شــال محافظــات الضفــة الغربيــة وتصديرهــا إىل إرسائيــل هــو خيــار البيبــي .بحســب الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،بلغــت
قيمــة تصديــر خيــار البيبــي خــال العــام  2017نحــو  31.4مليــون دوالر .املشــكلة يف األصــل أن هــذا املنتــج يــزرع لتصديــره إىل إرسائيــل لصناعــة املخلــات ،وال متلــك األســواق
الفلســطينية القــدرة عــى اســتيعابه.

3

وفقــا لرئيــس مجموعــة الهيدرولوجيــن الفلســطينيني د .عبــد الرحمــن التميمــي ،خطــة الضــم التــي اقرتحهــا الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترامــب مــا زالــت قامئــة عــى
األرض وهنــاك إجــراءات تشــر اىل تطبيقهــا.
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شكل ( :)3خطة الضم اإلرسائيلية للضفة الغربية وغور األردن

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل دائرة شؤون املفاوضات.
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شكل ( :)4القرى والتجمعات الفلسطينية يف غور األردن التي قد تُعزل وتضم إىل إرسائيل وفقاً للرؤية األمريكية

املصدر :من إعداد الباحث باالعتامد عىل دائرة شؤون املفاوضات.
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تنطــوي خطــة الضــم عــى مصــادرة األرايض الواقعــة يف الســفوح الرشقيــة للضفــة الغربيــة .يف العــادة ،تســتخدم هــذه
املنطقــة كمنطقــة رعــي طبيعيــة .ســيؤدي تطبيــق خطــة الضــم يف هــذه املنطقــة إىل حرمــان الرعــاة مــن الرعــي ،وبــدالً
مــن ذلــك ســيتكبدون مبالــغ باهظــة لــراء األعــاف املصنعــة ،والرتفــاع تكلفــة األعــاف .يف الواقــع ،هــذه سياســة
إرسائيليــة ممنهجــة تهــدف إىل دفــع الرعــاة إىل بيــع قطعانهــم ،وتــرك مراعيهــم ،وبالتــايل تهجريهــم مــن منازلهــم.
كذلــك ،ســيكون للرؤيــة األمريكيــة تأثــر ســلبي كبــر عــى املزارعــن الفلســطينيني املتواجديــن يف منطقــة الضــم ،الذيــن
ســيخضعون للقانــون اإلرسائيــي ويواجهــون املعوقــات التاليــة:
	•فيــا يخــص زراعــة التمــور ،ســيؤدي انخفــاض جــودة األســمدة املســتخدمة واحتــكار بعــض متطلبــات اإلنتــاج األخرى،
مثــل حبــوب اللقــاح ،بــكل تأكيــد ،إىل تفــي ظاهــرة الجلــد املرتهــل (انفصــال الجلــد عــن لــب الثمــرة) يف صنــف
املجهــول ،األمــر الــذي لــن مي ّكــن املـزارع الفلســطيني مــن إنتــاج مثــار ذات جــودة عاليــة مثــل الســوبر جامبــو عــى
ســبيل املثــال ،وبالتــايل ،لــن يســتطيع املنافســة يف األســواق املحليــة والعامليــة .تجــدر اإلشــارة إىل أن  %95مــن أشــجار
نخيــل التمــر يف غــور األردن مصنفــة عــى أنهــا متــر مجهــول.
	•سيدفع املزارعون الفلسطينيون رضيبة الدخل ورضيبة األرايض.
	•ســيكون ســعر امليــاه أعــى مــن الســعر الحــايل ،حيــث يبلــغ ســعر كــوب امليــاه الزراعيــة حالي ـاً حــوايل  1.2شــيقل،
بينــا يبلــغ ســعر كــوب امليــاه املســتخدم مــن قبــل املســتوطنني يف األغــوار حــوايل  2.2شــيقل.
	•يف الوقــت الراهــن ،ال يدفــع املزارعــون مقابــل اســتخدام الكهربــاء يف املنطقــة (ج) مــن غــور األردن ،ولكنهــم
ســيضطرون للدفــع مســتقبالً.
	•كلفــة اليــد العاملــة يف الزراعــة ســتكون أعــى مــا هــي عليــة اآلن ،كــا أن املعــدل اليومــي لألجــور ســيتضاعف
وســرتفع مــن حــوايل  110شــواقل حالي ـاً إىل حــوايل  220شــيقالً.
	•اإلنتــاج تحــت الســيادة اإلرسائيليــة يعنــي إصــدار شــهادة منشــأ إرسائيليــة ،وهــذا اإلجــراء ســيحرم املزارعــن
الفلســطينيني مــن التعاطــف الــدويل مــع منتجاتهــم نتيجــة لتســجيل منتجاتهــم تحــت اســم غــر فلســطيني.
جدول ( :)2تأثري رؤية الواليات املتحدة «السالم من أجل االزدهار» عىل القطاع الزراعي
خطة السالم من أجل
املوضوع
االزدهار (رقم البند)
يحــق ملوظفــي املعابــر الحدوديــة اإلرسائيليني
8
املعابر
عــدم الســاح بدخــول أيــة أســلحة أو عنــارص
ذات اســتخدام مــزدوج ،أو غريهــا مــن املــواد
ذات الصلــة باملخاطــر األمنيــة إىل دولــة
فلســطني.
اإلجراء

املوانئ

12

االنعكاس أو التأثري

إن القيــود املفروضــة عــى اســترياد مدخــات اإلنتــاج
الزراعــي ذات االســتخدام املــزدوج مثــل األســمدة
التــي تحتــوي عــى النـرات ،ومنهــا (اليوريــا ،ونـرات
البوتاســيوم ،ونـرات الكالســيوم) ،إضافــة إىل الكربيت،
ســتؤثر ســلباً عــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني،
بســبب التكلفــة املرتفعــة الســتخدام بدائــل رديئــة
وغــر مناســبة .ســيؤدي هــذا اإلجــراء إىل زيــادة
تكلفــة اإلنتــاج الزراعــي الفلســطيني مقارنــة بــدول
الجــوار ،إضافــة إىل تــدين اإلنتاجيــة والجــودة للمنتــج
الفلســطيني.
بســبب تحديــات النقــل اللوجســتية نتيجــة نظــرا ً لعــدم وجــود مينــاء فلســطيني ،وبالتــايل
لعــدم وجــود موانــئ فلســطينية ،فــإن تكلفــة االســترياد عــر إرسائيــل ،ســتكون تكلفــة مدخــات
البضائــع املســتخدمة مــن قبــل الشــعب اإلنتــاج والســلع الزراعيــة يف فلســطني أعــى مــن تلــك
املوجــودة يف إرسائيــل .نتيجــة لذلــك ،ســتكون تكلفــة
الفلســطيني ســتكون مرتفعــة.
اإلنتــاج الزراعــي يف فلســطني أعــى مــن تكلفــة اإلنتاج
الزراعــي يف إرسائيــل ،األمــر الــذي ســيقلل مــن قــدرة
املنتجــات الفلســطينية عــى املنافســة يف األســواق
املحليــة والعامليــة.
www.mas.ps
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خطة السالم من أجل
املوضوع
االزدهار (رقم البند)
يقــر الطرفــان بحقــوق امليــاه املتبادلــة،
14
مصادر
ويوافقــان عــى املشــاركة العادلــة يف مصــادر
املياه
امليــاه الحاليــة العابــرة للحــدود ،والتعــاون
ومعالجة
مــن أجــل توفــر مصــادر إضافيــة مــن خــال
مياه
التقنيــات الحاليــة والناشــئة .ســتتم إدارة
الرصف
أحــواض امليــاه الجوفيــة املشــركة بهــدف
الصحي
االســتخدام املســتدام ملنــع اإلرضار بنوعيــة
امليــاه الجوفيــة ،أو إحــداث تدهور لهــا نتيجة
لالســتخدام املفــرط .كــا ســتؤخذ الظــروف
الهيدرولوجيــة واملناخيــة يف االعتبــار عنــد
اســتخراج امليــاه الجوفيــة وإدارتهــا مســتقبالً.
ســيعطي الطرفــان األولويــة لالســتثامر يف
تحليــة امليــاه والتقنيــات الناشــئة األخــرى
إلنتــاج كميــات إضافيــة كبــرة مــن امليــاه.
اإلجراء

منتجع
البحر
امليت

www.mas.ps
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ستســمح دولــة إرسائيــل لدولــة فلســطني
بتطويــر منتجــع يف شــال البحــر امليــت دون
املســاس بســيادة دولــة إرسائيــل يف هــذا
املوقــع ،مبــا يف ذلــك ،عــى ســبيل املثــال ال
الحــر ،ســيادة إرسائيــل عــى الشــاطئ .إن
وجــود منطقــة املنتجعــات الفلســطينية عــى
طــول ســاحل البحــر امليــت لــن يغــر مــن
الســيادة اإلرسائيليــة عــى البحــر امليــت ،ولــن
يغــر مــن الرتتيبــات بــن اململكــة األردنيــة
الهاشــمية ودولــة إرسائيــل فيــا يتعلــق
باملــوارد الطبيعيــة يف البحــر امليــت .ستنشــئ
دولــة إرسائيــل ودولــة فلســطني ممـرا ً يســمح
للفلســطينيني بالســفر مــن دولــة فلســطني
إىل منطقــة املنتجــع ،مــع مراعــاة االعتبــارات
األمنيــة اإلرسائيليــة.

االنعكاس أو التأثري
مــن املثــر لالهتــام اســتخدام مــوارد امليــاه غــر
التقليديــة .لكــن ،يف الوقــت نفســه ،كفلســطينيني ،لدينــا
الحــق يف اســتخدام جميــع مــوارد امليــاه العذبــة املتجــددة
وخزانــات امليــاه الجوفيــة املوجــودة يف الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة .إن الوصــول إىل أحــواض امليــاه الجوفيــة
مقيــد بواســطة جــدار الضــم ،ونتيجــة ملنــح الســيادة عــى
املنحــدرات الرشقيــة وغــور األردن إلرسائيــل وفقـاً للرؤيــة
األمريكيــة ،األمــر الــذي يحــد مــن الوصــول إىل مناطــق
شاســعة ذات إنتاجيــة مائيــة كبــرة .عــاوة عــى ذلــك،
تحــرم الرؤيــة األمريكيــة الفلســطينيني مــن مــوارد امليــاه
الســطحية يف نهــر األردن ،التــي تبلــغ حــوايل  265مليــون
مــر مكعــب ســنوياً .كــا أنهــا تحــرم الفلســطينيني مــن
الطاقــة التــي ميكــن توليدهــا نتيجــة إلنشــاء محطــات
الطاقــة الكهربائيــة عــى طــول النهــر ،والتــي ســوف
تخــدم القطــاع الزراعــي يف غــور األردن .الجديــر بالذكــر
أن املــوارد املائيــة الســنوية املتجــددة يف الضفــة الغربيــة،
مبــا فيهــا نهــر األردن ،تبلــغ حــوايل  0.9مليــار مــر مكعب.
نهــر األردن ميثــل الحــدود الرشقيــة لدولــة فلســطني.
عــى الرغــم مــن أن دولــة فلســطني مــن الــدول
املشــاطئة للبحــر امليــت ،فــإن الرؤيــة األمريكيــة ال متنــح
الفلســطينيني حريــة الوصــول إىل البحــر امليــت ،مــا يعنــي
أن دولــة فلســطني لــن تكــون قــادرة عــى االســتفادة مــن
املعــادن الطبيعيــة يف البحــر امليــت مثــل صناعــة البوتــاس
والــروم التــي تســتخدم عــادة إلنتــاج األســمدة والصناعــات
األخــرى .عــاوة عــى ذلــك ،عــدم الوصــول إىل شــواطئ
البحــر امليــت وعــدم فــرض الســيادة عليهــا ،يعنيــان
حرمــان دولــة فلســطني مــن االســتفادة مــن أي تعــاون
إقليمــي مســتقبيل ،مثــل إنشــاء قنــاة البحــر األحمر-البحــر
امليــت ،وإنشــاء محطــات تحليــة امليــاه التــي ســتوفر امليــاه
لالســتخدامات الزراعيــة واملنزليــة .مــن الجديــر ذكــره أنــه،
لغايــة اآلن ،ترفــض إرسائيــل الســاح للفلســطينيني إمــا
باســترياد األســمدة الكيامويــة أو تصنيعهــا ،التــي عــادة
ميكــن تصنيــع جــزء كبــر منهــا مــن أمــاح البحــر امليــت.
كــا ترفــض تخصيــص مناطــق تطويريــة للفلســطينيني عــى
ســاحل البحــر امليــت؛ ســواء أكانــت ســياحية أم صناعيــة أم
حتــى ألغ ـراض حاميــة البيئــة والبحــث العلمــي.

79

خطة السالم من أجل
املوضوع
االزدهار (رقم البند)
ســيتم إنشــاء منطقــة تجــارة حــرة بــن
10
منطقة
اململكــة األردنيــة الهاشــمية ودولــة فلســطني
التجارة
لترسيــع التعــاون االقتصــادي بــن البلديــن.
الحرة
ســيتم تصديــر البضائــع مــن منطقــة التجــارة
الحــرة باســتخدام مطــار يقــع يف اململكــة
األردنيــة الهاشــمية.
اإلجراء

الحدود

4

غور
األردن

ملحق “ 2أ”

ســيعاد ترســيم حــدود دولــة إرسائيــل،
وســتكون التجمعــات الســكانية يف منطقــة
املثلــث مثــل كفــر قــرع وعرعــرة وباقــة
الغربيــة وأم الفحــم وقلنســوة والطيبــة وكفــر
قاســم والطــرة وكفــر قــرع وجلجوليــة جــزءا ً
مــن دولــة فلســطني.
إذا انســحبت دولــة إرسائيــل مــن غــور
األردن ،فســيكون لذلــك تداعيــات كبــرة عــى
األمــن اإلقليمــي يف الــرق األوســط .لذلــك،
ســتمنح الســيطرة عــى املجــال الجــوي غــرب
غــور األردن لدولــة إرسائيــل.

االنعكاس أو التأثري
التصديــر مــن خــال اململكــة األردنيــة يعنــي أنــه
ال يوجــد مطــار للفلســطينيني يف األغــوار ،فكيــف
ميكــن للفلســطينيني تصديــر منتجاتهــم وإيصالهــا
إىل األســواق العامليــة بــدون مطــار تجــاري .يذكــر أن
إرسائيــل تصــدر يوميـاً إىل أوروبــا خــال فصــل الشــتاء
منتجــات عديــدة تشــمل التمــر ،والبطيــخ ،والعنــب
املبكــر ،والبنــدورة ،واألفــوكادو ،والفلفــل ،واألعشــاب،
والزهــور ،والحمضيــات ،والكيــوي ،والفراولــة ... ،إلــخ.
إن نقــل  220ألــف فلســطيني مــن منطقــة املثلــث
إىل دولــة فلســطني ،ســيؤدي إىل إحــداث مزيــد مــن
الضغــط عــى مــوارد دولــة فلســطني ،وســيؤدي ،بــكل
تأكيــد ،إىل انعــدام األمــن الغــذايئ واملــايئ يف دولــة
فلســطني.
غــور األردن هــو الســلة الغذائيــة لدولــة فلســطني.
خطــة ترامــب تقــرح ضــم أخصــب األرايض يف غــور
األردن .يــزرع املســتوطنون حاليــاً أكــر مــن  85ألــف
دونــم يف الغــور باملحاصيــل التاليــة (النخيــل ،العنــب
املبكــر ،املانجــا ،األعشــاب ،الزيتــون ،التني ،الخــروات)،
ويســتهلكون للزراعــة ســنويا حــوايل  116مليــون مــر
مكعــب مــن امليــاه .عــاوة عــى ذلــك ،ســتؤدي الرؤيــة
األمريكيــة إىل عــزل املجتمعــات الفلســطينية ،وتقييــد
حركتهــا ،وتعقيــد حياتهــا .ســتخضع املشــاريع الزراعيــة
القامئــة التــي ميلكهــا أو يســيطر عليهــا الفلســطينيون يف
غــور األردن إىل تراخيــص أو عقــود إيجــار ممنوحــة مــن
قبــل دولــة إرسائيــل ،مــا يعنــي أن القانــون اإلرسائيــي
ســيتم تطبيقــه عــى األرايض املضمومــة يف املنطقة “ج”،
وفقـاً للرؤيــة التخطيطيــة الفلســطينية ،ســيتم اســتخدام
غــور األردن الســتيعاب الزيــادة بعــدد الســكان ،وإعــادة
توطــن جــزء مــن الالجئــن مســتقبالً .لذلــك ،يعتــر غــور
األردن حيوي ـاً وذا أهميــة ملســتقبل دولــة فلســطينية.

 7-4استنتاجات وتوصيات
 1-7-4االستنتاجات

1.ال مستقبل لدولة فلسطني دون منطقة (ج) ،ألن معظم األرايض الخصبة وموارد املياه املتجددة تقع ضمنها.
2.يف غــور األردن وحــده ،يــزرع املســتوطنون اإلرسائيليــون أكــر مــن  85,000دونــم ،ويســتخدمون نحــو  116مليــون
مــر مكعــب ســنوياً.
3.ال ميكن الوصول إىل أكرث من  %90من األرايض الخصبة واملوارد املائية يف غور األردن.
4.مــن املســتحيل تعــايف االقتصــاد الفلســطيني دون تطويــر املنطقــة (ج) ،والوصــول إىل نهــر األردن والبحــر امليــت.
تحــرم فلســطني مــن  265مليــون مــر مكعــب مــن امليــاه يف نهــر األردن ،ومــن  40كيلوم ـرا ً مــن شــواطئ البحــر
امليــت .وفق ـاً لدراســة البنــك الــدويل املنشــورة يف العــام  ،2014تــدر الــركات اإلرسائيليــة حــوايل  3مليــارات دوالر
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ســنوياً مــن بيــع معــادن البحــر امليــت (بشــكل أســايس البوتــاس والــروم) ومــن املنتجــات األخــرى املشــتقة مــن
معــادن البحــر امليــت .تعتــر الصناعــات املعدنيــة األردنيــة يف البحــر امليــت أصغــر حج ـاً ،ولكنهــا ال ت ـزال تحقــق
مبيعــات تصــل إىل  1.2مليــار دوالر أمريــي (مــا يعــادل  4يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل لــأردن).
5.تقــرح الرؤيــة األمريكيــة للســام ضــم أخصــب األرايض الزراعيــة واملــوارد املائيــة الوفــرة يف دولــة فلســطني ،مــن
خــال ضــم  %34مــن مســاحة الضفــة الغربيــة و  %63مــن غــور األردن .أيضــا 125 ،تجمعـاً يف الضفــة الغربيــة ســتقع
ضمــن منطقــة الضــم ،ويبلــغ عــدد ســكانها حــوايل  435,668نســمة.
6.امليزانية الحكومية املخصصة للقطاع الزراعي صغرية جدا ً ،وهي غري كافية لتطوير القطاع الزراعي.
7.بســبب القيــود اإلرسائيليــة عــى معظــم مناطــق (ج) ،مل يتــم تنفيــذ الخطــط الوطنيــة الحكوميــة كــا خطــط لهــا،
وبالتــايل ال ميكنهــا خدمــة املزارعــن وتطويــر القطــاع الزراعــي يف املنطقــة (ج) .هنــاك حاجــة إىل مراجعــة الخطــط
الوطنيــة وإعــادة صياغتهــا بنــا ًء عــى الواقــع والحقائــق عــى األرض.
8.ال توجــد سياســات لحاميــة صغــار املزارعــن .مثــال عــى ذلــك قطــاع الدواجــن :حاليـاً ،املـزارع الصغــرة غــر قــادرة
عــى منافســة كبــار املزارعــن ونظــام الحظائــر املغلقــة ،يف الوقــت الراهــن هنــاك رشكات قليلــة تســيطر عــى الســوق،
مــا يــرك صغــار املزارعــن دون أي حاميــة ،ويدفعهــم إىل العــزوف عــن مامرســة هــذه املهنــة.
 2-7-4توصيات على المدى القصير

موازنــة القطــاع الزراعــي :املوازنــة الحكوميــة املخصصــة لتطويــر القطــاع الزراعــي يف فلســطني صغــرة جــدا ً ،وليســت
كافيــة ملواجهــة السياســة اإلرسائيليــة عــى األرض .لذلــك ،يجــب زيــادة امليزانيــة مــن ( %0.08موازنــة تشــغيلية) إىل حــوايل
( %10موازنــة تطويريــة) إضافــة إىل تحديــد ميزانيــة منفصلــة لتطويــر املنطقــة (ج) وغــور األردن.
الخطــط الحكوميــة الوطنيــة :مــن أجــل تعزيــز صمــود املزارعــن يف املنطقــة (ج) ،وحاميــة األرايض مــن املصــادرة
اإلرسائيليــة ،يجــب صياغــة الخطــط الحكوميــة الوطنيــة بطريقــة ذكيــة للتحايــل عــى السياســات اإلرسائيليــة يف املنطقــة
(ج) .عــاوة عــى ذلــك ،يجــب أن توضــع الخطــط كذلــك بالتعــاون مــع املزارعــن والخ ـراء امليدانيــن يف هــذا املجــال.
الرضائــب :كحوافــز لتشــجيع التداخــل بــن الزراعــة والقطاعــات األخــرى مثــل الصناعــة ،يجــب أن تكــون الرضائــب عــى
4
الزراعــة والصناعــات املرتبطــة بالزراعيــة معفــاة بنســبة  ،%100ويجــب تفعيــل برامــج اســرداد الرضائــب.
سياســات لحاميــة صغــار املزارعــن :عــى الحكومــة الفلســطينية وضــع سياســات لحاميــة صغــار املزارعــن .مثــال عــى ذلك
قطــاع الدواجــن :يف الوقــت الحــارض ،املـزارع الصغــرة غــر قــادرة عــى منافســة كبــار املزارعــن ،ونظــام الحظائــر املغلــق،
وحاليـاً هنــاك رشكات قليلــة تســيطر عــى الســوق ،تاركــة صغــار املزارعــن دون أي حاميــة.
منــح لصغــار املزارعــن :يجــب تقديــم منــح حكوميــة لصغــار املزارعــن إلجـراء تحســينات عــى ممتلكاتهــم واملســاعدة يف
اســتدامة أعاملهــم.
الرزنامــة الزراعيــة :يجــب تطويــر رزنامــة املحاصيــل الزراعيــة يف فلســطني ،فهــي جــزء مــن التخطيــط الزراعــي ،وهــي
أداة توفــر معلومــات قيمــة للمـزارع والتاجــر بهــدف تنظيــم عمليــات االســترياد مبــا يتــاءم مــع عمليــات اإلنتــاج املحــي
وحاميتــه .إن اتبــاع رزنامــة املحاصيــل يســمح للمزارعــن بالزراعــة وفق ـاً لخطــة حكوميــة ،وال ينبغــي للمزارعــن القلــق
بشــأن منتجاتهــم وأســواقهم.
برامــج دعــم للمزارعــن والصناعــات الزراعيــة يف املنطقــة (ج) :برامــج لدعــم املزارعــن ،كمثــال عــى ذلــك تخصيــص
صنــدوق ســنوي لربامــج اإلقـراض الزراعــي وبســعر فائــدة منخفــض .يف الوقــت الحــايل ،ميكــن أن تصــل فائــدة اإلقـراض من
4

(باسم دودين ،2020 ،تواصل شخيص).
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رشكات التمويــل الصغــرة إىل  ،%25وهــو مــا يتجــاوز قــدرة املزارعــن عــى الســداد .يجــب تشــجيع التداخــل بــن قطاعــي
الزراعــة والصناعــات املرتبطــة بالزراعــة مثــل صناعــة األلبــان واألجبــان املحــاة ،وصناعــة اللحــوم ،وصناعــة املخلــات،
وصناعــة عصائــر الطامطــم املركــزة وعصائــر الفواكــه الطبيعيــة ،وصناعــة البطاطــا الصناعيــة ،إضافــة إىل تحســن اإلنتاجيــة
لوحــدة املســاحة :تبــن دراســة نرشهــا األونكتــاد يف العــام  ،2015أن العائــد لــكل  1,000مــر مربــع يف فلســطني هــو نصــف
العائــد يف األردن ،و  %43فقــط مــن العائــد يف إرسائيــل.
الوصــول إىل االكتفــاء الــذايت مــن املنتجــات الزراعيــة :يجــب تنظيــم الســوق املحــي والوصــول إىل االكتفــاء الــذايت يف
معظــم املنتجــات الزراعيــة مثــل الفاكهــة ،واللحــوم الحمـراء .هنــاك حاجــة لالســتفادة مــن مصــادر امليــاه غــر التقليديــة
مثــل ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة لــري األشــجار املثمــرة .حــوايل  %90مــن الفاكهــة يف أســواق الخضــار املركزيــة
الفلســطينية مســتوردة مــن إرسائيــل أو عربهــا .بالتــايل ،فــإن اســتغالل امليــاه املعالجــة إلنتــاج الفاكهــة ،وتغطيــة جــزء مــن
العجــز يف الســوق املحــي ،ســيقلل مــن نســبة الــواردات ،ويعــزز املنتــج الوطنــي.
اســتخدام مــوارد امليــاه الجوفيــة يف املنطقــة (ج) بشــكل أفضــل :بعــض املزارعــن لديهــم فائــض مــن امليــاه ،لكــن مل
تتوفــر لديهــم مســاحة زراعيــة كبــرة ،ويف معظــم الحــاالت يرفضــون بيــع امليــاه لجريانهــم ،أو يبيعــون امليــاه بتكلفــة
عاليــة ،وبالتــايل تصبــح غــر مجديــة مــن الناحيــة االقتصاديــة .أدى هــذا الوضــع إىل إحجــام املزارعــن عــن الزراعــة ،بشــكل
رئيــي ،يف غــور األردن ،وشــجع املســتوطنني اإلرسائيليــن عــى مصــادرة املزيــد مــن األرايض.
 3-7-4توصيات لحماية غور األردن

فيام ييل توصيات لتعزيز القطاع الزراعي يف غور األردن ،وحامية األرايض من املصادرة اإلرسائيلية:
1.العمــل عــى جــذب النــاس للعيــش يف غــور األردن ،مــن خــال إقامــة مشــاريع حيويــة .يجــب أوالً التفكــر يف
املشــاريع ،ومــن ثــم جلــب النــاس للعيــش يف األغــوار .فكــرة إرســال النــاس إىل املنطقــة (ج) وغــور األردن لإلقامــة
بــدون مشــاريع حيويــة ،بــكل تأكيــد ستفشــل .املشــاريع الحيويــة التــي ميكــن أن تشــجع النــاس عــى كســب قوتهــم
واالســتقرار يف الغــور تشــمل عــى ســبيل املثــال( :أ) مصنــع بالســتيك إلنتــاج الصناديــق البالســتيكية ،هــذا العــام
يحتــاج قطــاع النخيــل إىل حــوايل  500,000صنــدوق( .ب) مصنــع إلنتــاج روالت النايلــون بهــدف التغليــف( .ج)
مصنــع كرتــون بهــدف التعبئــة والتغليــف( .د) مصنــع إلنتــاج الطبليــات والقواعــد الخشــبية( .هـــ) مصنــع أعــاف
يســتخدم بقايــا ومخلفــات النخيــل كمدخــات لصناعــة األعــاف الحيوانيــة.
2.هنــاك إمكانيــة لزيــادة عــدد أشــجار النخيــل مــن  350,000إىل حــوايل  .500,000تتطلــب كل شــجرة نخلــة حــوايل 4
أيــام عمــل يف الســنة تشــمل جميــع املامرســات الزراعيــة مثــل التقليــم ،وخــف الثــار ،والحصــاد ،والتدريــج ،والتعبئــة.
3.التحول نحو املحاصيل الربحية واملحاصيل ذات املردود املايل املرتفع.
4.زيــادة عــدد املــوايش ،فهنــاك إمكانيــة لخلــط بقايــا النخيــل مــع بعضهــا البعــض ،وتوفــر مــا يقــارب  %45مــن
مكونــات العلــف الحيــواين (بقايــا الثــار وأوراق النخيــل).
5.الوصــول إىل املزيــد مــن املــوارد املائيــة واالســتفادة مــن مــوارد امليــاه غــر التقليديــة مثــل ميــاه الــرف الصحــي
املعالجــة (محطــة معالجــة ميــاه الــرف الصحــي يف البــرة وغــرب نابلــس) لــري أشــجار الفاكهــة ،وبخاصــة نخيــل
التمــر يف غــور األردن ومنطقــة العوجــا.
 4-7-4توصيات على المدى البعيد

1.تعزيــز القيمــة املضافــة والتنميــة املســتدامة للقطــاع الزراعــي مــن خــال إعــادة هيكلــة القطــاع نحــو الصناعــات
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 -5الموارد الطبيعية :المعادن (حجر ورخام) والمياه والنفط والغاز
د .عبد الرحمن التميمي
مسيف جميل
 1-5المقدمة والهدف

تعــرف املصــادر الطبيعيــة ،بحســب القانــون الفلســطيني رقــم ( )1لســنة 1999م 1بشــأن املصــادر الطبيعيــة ،عــى أنهــا
الــروات الطبيعيــة غــر الحيــة ،منهــا املعــادن ،والالفلزيــة (حجــر ورخــام) ،وتشــمل املــواد الهيدروكربونيــة والصخــور والرمــال
واألمــاح التــي توجــد يف باطــن األرض ،أو عــى ســطحها ،أو يف امليــاه اإلقليميــة ،أو يف البحــر امليــت ،أو يف املنطقــة االقتصاديــة
الخالصــة أو جيولوجيــة امليــاه الجوفيــة وحركتهــا .بينــا يعــرف املعــادن بجميــع املــواد املعدنيــة الطبيعيــة الخــام ذات
القيمــة االقتصاديــة ،مبــا فيهــا الصخــور والطبقــات الحافظــة للمعــادن والرواســب املعدنيــة ،وأيــة أمــاح معدنيــة أخــرى.
عــى الرغــم مــن محدوديــة املصــادر الطبيعيــة يف فلســطني ،إال أنهــا تشــكل أهميــة اقتصاديــة كمدخــل للتنميــة االقتصادية
واالجتامعيــة والبيئيــة ،حيــث تعتــر التكوينــات الجيولوجيــة يف فلســطني ذات أهميــة اقتصاديــة وعلميــة ،نظـرا ً لتنوعهــا
وتغــر تركيباتهــا يف مســاحات صغــرة شــكلت مــوارد طبيعيــة غــر فلزيــة مثــل الحجــر الطبيعــي الــذي تقــدر قيمتــه
بحــوايل  30مليــار دوالر ،فيــا يصــل حجــم االســتثامر يف اإلنتــاج إىل  700مليــون دوالر ،كــا أن صناعــة الحجــر تشــكل
قرابــة  %30مــن مجمــل اإلنتــاج الصناعــي الفلســطيني (وليــد .)2016 ،كــا يعتــر البحــر امليــت خزانـاً لألمــاح ،حيــث
تبلــغ نســبة األمــاح  9أضعــاف مقارنــة بالبحــار األخــرى ،تســتغل إرسائيــل معظمهــا منــذ احتاللهــا للضفــة الغربيــة يف
العــام  .1967تضــخ رشكــة إرسائيــل للكيامويــات مــن الجهــة الغربيــة للبحــر امليــت مــا يقــارب  320مليــون مــر مكعــب
مــن امليــاه لعمليــة التبخــر مــن الحــوض الشــايل ،والســتخراج ملــح الطعــام ،كــا اســتغلت إرسائيــل بوتــاس البحــر امليــت
ليصــل إنتاجهــا إىل  3.8مليــون طــن يف العــام  ،2020أي مــا يعــادل  %5.5مــن اإلنتــاج العاملــي للبوتاســيوم؛2حوايل 259
ألــف طــن مــن كلوريــد الصوديــوم ،و 174ألــف طــن مــن الربومــن ،و 136ألــف طــن مــن كلوريــد املغنيســيوم ،وت ُجــري
عمليــة نهــب منظمــة لرثواتــه ،وحــوايل  %40مــن الطلــب العاملــي عــى الربومــن ،كــا تقــوم رشكــة البوتــاس األردنيــة
باســتغالل الجهــة الرشقيــة مــن البحــر امليــت (.)Israeli Chemical Report, 2019
يف قطــاع امليــاه ،تســيطر إرسائيــل عــى  %80مــن مصــادر امليــاه الفلســطينية ،بشــكل مبــارش وغــر مبــارش (الجهــاز
املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،)2021 ،إضافــة إىل أن قــوات االحتــال تســيطر عــى  %62مــن األرايض الفلســطينية
املســاة منطقــة (ج) وفقـاً التفاقيــة أوســلو  .1993وتعتــر امليــاه يف فلســطني ،إذا مــا قــدر للجانــب الفلســطيني الســيطرة
عــى مصادرهــا ،محــركاً مهـاً للتنميــة الزراعيــة والصناعيــة والحرضيــة ،حيــث تبلــغ املــوارد املائيــة املتجــددة ســنوياً نحــو
 750مليــون مــر مكعــب (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2013 ،
أمــا الــروات األخــرى ،مثــل اليورانيــوم والكــروم ،فتوجــد يف منطقــة الخــان األحمــر ،ولكــن مل يتــم البحــث عــن مخزونهــا
وجدواهــا االقتصاديــة حتــى اآلن .كــا شــكل اكتشــاف الغــاز قبالــة شــواطئ غــزة أم ـرا ً يف غايــة األهميــة مــن الناحيــة
االقتصاديــة والجيوسياســية ،ولعــل غــاز «ماريــن غــزة» هــو مجــرد بدايــة الكتشــافات واعــدة إذا مــا تــم حــل اإلشــكاليات
السياســية وتوفــر االســتثامر ملزيــد مــن األبحــاث العلميــة (الجيولوجيــة) (مؤسســة الدراســات الفلســطينية .)2014 ،إضافــة
إىل هــذا ،فــإن حــوض رنتيــس النفطــي يتوقــع أن يكــون لــه مخــزون بكميــات اقتصاديــة.
1

رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية؛ رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية :بعــد االطــاع عــى قانــون التعديــن رقــم ( )19لســنة  1925املعمــول بــه يف
محافظــات غــزة ،وعــى القانــون رقــم ( )37لســنة 1966م بشــأن تنظيــم شــؤون املصــادر الطبيعيــة املعمــول بــه يف محافظــات الضفــة الغربيــة ،املعــدل لقانــون رقــم ( )74لســنة
1966م ،وعــى مــروع القانــون املقــدم مــن مجلــس الــوزراء ،وبعــد موافقــة املجلــس الترشيعــي بجلســته املنعقــدة بتاريــخ  ،1998/12/5صــدر القانــون املشــار إليــه.
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املحصلــة هنــا ،أن إرسائيــل قــوة قامئــة باالحتــال ،وتســيطر عــى املــوارد واملصــادر الطبيعيــة والــروات األخــرى للمناطــق
املحتلــة ،ومبوجــب القانــون الــدويل ليــس للمحتــل ســيادة أو حــق يف مــوارد األرايض املحتلــة ،وهــذا يعنــي أن القانــون
الــدويل ال مينــح االحتــال حــق اســتنزاف هــذه املــوارد ،ويحــق لــه اســتخدامها فقــط يف مصلحــة الســكان الذيــن يقعــون
تحــت االحتــال (األونكتــاد 2019 ،أ).
تهــدف هــذه الورقــة إىل تســليط الضــوء عــى أهــم املصــادر الطبيعيــة الفلســطينية ،واالنتهــاكات اإلرسائيليــة لهــذه
املصــادر ،واملبــادئ األساســية القانونيــة والحقوقيــة التــي ســرتكز عليهــا املفــاوض الفلســطيني ،مــع تبيــان الســيناريوهات
املمكنــة واملحتملــة واملفضلــة ،والخــروج بتوصيــات تخــدم صانــع الق ـرار واملفــاوض الفلســطيني.
 2-5االتفاقيات الموقعة حول المصادر الطبيعية

3

يف املفاوضــات الفلســطينية اإلرسائيليــة الســابقة (اتفاقيــات املرحلــة االنتقاليــة  )1999-1994أشــر إىل املصــادر الطبيعيــة
يف االتفاقيــات التاليــة:
•املياه يف اتفاق «إعالن املبادئ»:
يف  13أيلول/ســبتمرب العــام  ،1993تــم التوقيــع عــى مــا بــات يعــرف بإعــان املبــادئ الــذي نصــت املــادة الســابعة
منــه عــى أن املجلــس الفلســطيني فــور تنصيبــه ســيقوم بإنشــاء ســلطة إدارة امليــاه؛ ونصــت املــادة رقــم  11منــه عىل
إنشــاء لجنــة اقتصاديــة فلســطينية–إرسائيلية للتعــاون مــن أجــل تطويــر وتطبيــق الربامــج املحــددة يف الربوتوكــوالت
املرفقــة باتفــاق «إعــان املبــادئ» ،كملحــق رقــم  3و 4فــور دخــول االتفــاق حيــز التنفيــذ.
يحتــوي امللحــق رقــم  3يف البنــد رقــم  1مــن االتفــاق ،عــى التعــاون يف مجــال امليــاه وتطويرهــا بواســطة خـراء مــن
الجانبــن ،وســيتضمن مقرتحــات لدراســات وخطــط حــول حقــوق امليــاه لــكل طــرف .وكذلــك حــول االســتخدام
املنصــف ملــوارد امليــاه املشــركة ،أثنــاء املرحلــة االنتقاليــة وبعدهــا.
•املياه يف اتفاق «القاهرة» اتفاقية «غزة وأريحا» ومالحقهام املوقعة يف :1994/5
ورد يف امللحــق الثــاين ،يف املــادة  – 2ب ،يف البنــد «أ»« :ســتقوم الســلطة الفلســطينية بتشــكيل وإدارة وتنميــة كافــة
شــبكات ومــوارد امليــاه والــرف الصحــي بطريقــة تحــول دون حــدوث أي رضر ملــوارد امليــاه .بينــا يســتثني البنــد
«ب» الــوارد يف املــادة « »2رشكــة «ميكــروت» ،حيــث يقــول« :ستســتمر رشكــة ميــاه ميكــروت يف تشــغيل وإدارة
شــبكات امليــاه القامئــة التــي تــزود املســتوطنات ومنطقــة املنشــآت العســكرية بامليــاه وشــبكات ومــوارد امليــاه
داخلهــا» ،كــا أن البنــد (ج) مــن املــادة نفســها ينــص عــى أن« :تتــم كافــة عمليــات الضــخ مــن مــوارد امليــاه يف
املســتوطنات ومنطقــة املنشــآت العســكرية ،وفــق الكميــات الحاليــة مليــاه الــرب وميــاه الــري ،مقابــل ذلــك فــإن
الســلطة الفلســطينية لــن تؤثــر عــى الكميــات بصــورة ســلبية».
•االتفاق االنتقايل حول الضفة الغربية وقطاع غزة «أوسلو» (بند )40
يتطــرق امللحــق « »2بنــد « »1مــادة « »40إىل قضيــة امليــاه ،وتنــص النقطــة « »1منــه عــى أن إرسائيــل «تعــرف
بحقــوق الفلســطينيني يف امليــاه يف الضفــة الغربيــة» ،وهــذه هــي املــرة األوىل التــي يتــم االع ـراف بهــا بالحقــوق
املائيــة للفلســطينيني بوضــوح؛ رغــم عــدم تعريــف أي املــوارد املائيــة األساســية التــي اعــرف بهــا الجانــب اإلرسائيــي،
وبقــي املوضــوع بشــكل عــام؛ مــا يعطــى داللــة أفضــل لالســتنتاج «أن املعنــي بذلــك كل املــوارد التــي فيهــا حــق
للفلســطينيني» .وكذلــك يعــرف الجانــب اإلرسائيــي أن االحتياجــات الحقيقــة للشــعب الفلســطيني مــن امليــاه
لألغـراض املنزليــة مــن  70إىل  80مليــون مــر مكعــب ســنوياً ،عــى أن تزيــد الحصــة املخصصــة للفلســطينيني خــال
املرحلــة االنتقاليــة مبقــدار  26.6مليــون مــر مكعــب ســنوياً ،وكذلــك تشــكيل لجنــة مشــركة لهــا مهــام محــددة
تتخــذ قراراتهــا باإلجــاع .وعــى العمــوم ،فقــد تــم تأجيــل حــل مشــكلة امليــاه إىل مفاوضــات الوضــع النهــايئ.
3
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عــى الرغــم مــن وجــود هــذه االتفاقيــات املوقعــة برعايــة الــدول الكــرى واألمــم املتحــدة ،فــإن إرسائيــل مل تلتــزم مبــا
ورد يف هــذه االتفاقيــات ،ومــا زالــت مســتمرة يف تجاوزاتهــا ،فهــي ال تـزال تســتنزف امليــاه الفلســطينية بشــكل يهــدد
الخـزان الجــويف بالنضــوب أو عــدم صالحيــة مياهــه لالســتهالك لجميــع األغـراض .كذلــك تفــرض حصارهــا املــايئ عــى
التجمعــات الســكانية الفلســطينية ،وترفــض زيــادة كميــة امليــاه الالزمــة للقــرى واملــدن الفلســطينية ،األمــر الــذي
يــؤدي إىل انقطــاع امليــاه عــن املواطنــن الفلســطينيني فـرات طويلــة ،وبخاصــة يف فصــل الصيــف.
•املقالع
عالجــت املــادة ( )31مــن امللحــق الثالــث مــن اتفاقيــة أوســلو املقالــع واملناجــم .تــرح الفقــرة ( )1أن الصالحيــات
الخاصــة باملقالــع واملناجــم ســوف تنقــل مــن الحكــم العســكري إىل الجانــب الفلســطيني ،مبــا يف ذلــك منــح الرتاخيص،
والرقابــة عــى عمليــات املقالــع واملناجــم وتوســعتها والكســارات الخاصــة بهــا .وتنــص الفقــرة ( )3عــى أن «حقــوق
اإلرسائيليــن (مبــا يف ذلــك الــركات التــي ميلكهــا إرسائيليــون) املتعلقــة باملقالــع الواقعــة تحــت الواليــة اإلقليميــة
للجانــب الفلســطيني ،والتــي هــي مقالــع غــر عاملــة ،ميكــن للجانــب الفلســطيني أن يشــريها» ،عــن طريــق اللجنــة
التــي ســيتم تشــكيلها .وســوف يتــم تحديــد الثمــن عــى أســاس االســتثامر الــذي وضعــه الجانــب اإلرسائيــي يف تلــك
املقالــع ،وســوف يتوقــف الطــرف اإلرسائيــي عــن إصــدار تراخيــص ملثــل هــذه املقالــع.
•املناطق البحرية
أمــا الجانــب اآلخــر مــن امليــاه طبق ـاً التفاقيــة أوســلو  ،IIفهــو امليــاه البحريــة املحاذيــة لقطــاع غــزه .فقــد عالجــت
املــادة الرابعــة عــرة مــن امللحــق األول مــن االتفاقيــة الحــدود املائيــة يف القطــاع ،حيــث نصــت االتفاقيــة عــى وجــود
رشيــط أمنــي بعــرض  1.5ميــل بحــري ،وميتــد إىل عرشيــن ميـاً بحريـاً داخــل البحــر ،وذلــك مبحــاذاة الحــدود اإلرسائيلية،
وتســمى املنطقــة ( .)Kوميتــد رشيــط بحــري بعــرض ميــل بحــري واحــد مبحــاذاة الحــدود املرصيــة وتســمى املنطقــة
( .)Mمــا بــن هذيــن الرشيطــن ،وبعمــق ( )20ميـاً بحريـاً ،تكــون منطقــه متاحــة للفلســطينيني لصيــد الســمك والنزهــة
واألنشــطة االقتصاديــة ،وتســمى املنطقــة ( .)Lمنحــت االتفاقيــة املســتوطنني املقيمــن يف قطــاع غــزه حــق صيــد الســمك
يف املنطقــة ( ،)Lوتتمتــع البحريــة اإلرسائيليــة بحــق اإلبحــار يف املناطــق الثــاث دون أي عائــق.
مــن املهــم اإلشــارة إىل أن بروتوكــول باريــس االقتصــادي للعــام  ،1994مل يتطــرق إىل املصــادر الطبيعيــة ال تلميح ـاً وال
ترصيح ـاً.
 3-5المرجعيات القانونية للحقوق الفلسطينية في المياه

فيــا عــدا مصــادر امليــاه ،مــن الالفــت للنظــر قلّــة األبحــاث والدراســات القانونيــة حــول طــرق وآليــات اســتغالل املصــادر
الطبيعيــة ( ،)Amnesty International, 2009والســيام موضــوع الغــاز الطبيعــي الــذي تــ ّم اكتشــافه قبالــة شــواطئ
قطــاع غــزه ،ويبــدو أنــه محــاط مبخــزون واعــد مــن الغــاز .مل تتــم أيض ـاً دراســة ســلوك ســلطة االحتــال تجــاه هــذه
املصــادر ،الســيام واجباتهــا مبوجــب القانــون الــدويل اإلنســاين إال قليـاً 4،مــع العلــم أن هــذا الفــرع مــن القانــون قــد أفــاض
يف واجبــات ســلطة االحتــال تجــاه الشــعب الواقــع تحــت االحتــال (.)UNCTAD, 2018; Koutroulis, 2018
عــى الرغــم مــن أن أي نتائــج ملفاوضــات سياســية أو مائيــة هــي نتــاج مليــزان القــوة بــن األطــراف املتنازعــة ،غــر
أن القانــون الــدويل يشــكل أداة مســاعدة وخلفيــة ميكــن االنطــاق منهــا لتحديــد حقــوق األط ـراف وواجباتهــم .تعتــر
معاهــدة هلســنيك حــول حاميــة واســتخدام املجــاري املائيــة العابــرة للحــدود الدوليــة ،مبــا يف ذلــك البحـرات الدوليــة ،أول
وأهــم املرجعيــات القانونيــة الدوليــة التــي وضعتهــا األمــم املتحــدة العــام  ،1966وقــد جــرى تطويرهــا العــام  ،1997ومــن
ثــم عملــت األمــم املتحــدة عــى إعــداد االتفاقيــة القانونيــة التــي عرفــت باتفاقيــة قانــون حاميــة واســتخدام املجــاري
املائيــة الدوليــة يف األغ ـراض غــر املالحيــة للعــام  .1997عــى الرغــم مــن أن هــذه االتفاقيــة مل تدخــل حيــز التطبيــق
حتــى اآلن ،فــإن أهميتهــا القانونيــة قــد أكدتهــا محكمــة العــدل الدوليــة بعــد أشــهر فقــط مــن تاريــخ اإلعــان عنهــا،
4
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حيــث اعتمدتهــا كمرجعيــة يف النظــر يف بعــض القضايــا التــي عرضــت عليهــا ،ومــن ضمنهــا قضيــة حــوض نهــر الدانــوب.
تــري هــذه االتفاقيــة وفــق نــص املــادة ( )1مــن معاهــدة هلســنيك عــى اســتخدامات املجــاري املائيــة الدوليــة ومياههــا
يف األغـراض غــر املالحيــة ،وعــى تدابــر الحاميــة والصــون ،واإلدارة املتصلــة باســتخدام هــذه املجــاري ومواردهــا املائيــة
5
(اتفاقيــة هلســنيك للميــاه.)1992 ،
يف املــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة حاميــة واســتخدام املجــاري املائيــة الدوليــة للعــام  ،1997فــإن املقصــود مبصطلــح املجــرى
املــايئ الــدويل هــو شــبكتا امليــاه الســطحية وامليــاه الجوفيــة اللتــان تشــكالن معـاً بحكــم عالقاتهــا الطبيعيــة نظامـاً مائيـاً
متصـاً وموحــدا ً ،وتقــع أجـزاء مــن هــذا النظــام يف دول مختلفــة ،تســمى كل دولــة منهــا بدولــة املجــرى املــايئ التــي يقــع
داخــل إقليمهــا جــزء مــن املجــرى .لــكل دولــة مــن دول املجــرى املــايئ ،حقــوق اســتخدام وانتفــاع مبــوارد ميــاه املجــرى
املــايئ ،وعليهــا التزامــات وواجبــات تجــاه حاميتــه وصونــه ،يف إطــار التعــاون املشــرك بــن دول املجــرى املــايئ.
عنــد إســقاط ذلــك عــى الحالــة الفلســطينية ،فإننــا نســتطيع تحديــد أوجــه وأبعــاد عديــدة لالنتهــاكات اإلرسائيليــة لقواعــد
ومبــادئ قانــون امليــاه الــدويل املرتكبــة منــذ العــام  1967بحــق حقــوق امليــاه الفلســطينية يف مجاري أحــواض امليــاه الجوفية
6
والســطحية املشــركة .يف سلســلة مــن املقــاالت التــي نرشهــا فضــل كعــوش رئيــس ســلطة امليــاه الفلســطينية األســبق،
واملســتمدة مــن مشــاورات مــع خـراء قانونيــن عــرب ودوليــن 7،ووفــق املعطيــات والحقائــق الهيدرولوجيــة والجيولوجيــة،
فــإن أهــم وأكــر أحــواض امليــاه والتــي تشــمل مجــاري مائيــة مشــركة بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن ،هــي :نظــام أحــواض
امليــاه الجوفيــة ،ويضــم مجموعــة األحــواض الجوفيــة الجبليــة ،الحــوض الســاحيل وحــوض جبــل الكرمــل ،وتســيطر إرسائيــل
عــى وتســتغل أكــر مــن  %90مــن إجــايل الطاقــة املائيــة املتجــددة ســنوياً لهــذه األحــواض .النظــام املــايئ الثــاين املشــرك
هــو حــوض نهــر األردن ،وهــو مجــرى مــايئ دويل يتشــاطأ يف حوضــه خمســة أط ـراف :األردن ،ســوريا ،لبنــان ،فلســطني،
وإرسائيــل ،لكــن تســيطر إرسائيــل عــى وتســتغل أكــر مــن  %87مــن مجمــوع مــوارد هــذا الحــوض (كعــوش .)2013 ،كــا
تنتهــك إرسائيــل االتفاقيــة الدوليــة التــي تــم إقرارهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،مبوجــب القـرار الصــادر
يف  ،1997/05/21واملعروفــة بقانــون اســتخدام املجــاري الدوليــة يف األغـراض غــر املالحيــة واالتفاقــات الناظمــة لهــا ،إضافــة
إىل قواعــد اتفاقيــة هلســنيك للعــام  1966التــي مــا زالــت تشــكل مرجعيــة أساســية بهــذا الشــأن.
الخالصــة هنــا ،أنــه مــن املهــم االســتناد إىل املرجعيــات الدوليــة التــي تشــكل أســاس الرشعيــة الدوليــة والخطــط املقرتحــة
دوليـاً يف مجــال امليــاه ،والتــي أهمهــا:
•القـرارات الصــادرة عــن الجمعيــة العامــة 8،وكذلــك عــن مجلــس األمــن ،ذات الصلــة بحــق تقرير املصري للشــعب الفلســطيني،
ويف اســتعادة حقوقــه املرشوعــة وســيادته وســيطرته الكاملــة عــى ثرواتــه الطبيعيــة ،ويف مقدمتهــا مصادر امليــاه العذبة.
•اتفاقيــة طابــا املرحليــة للعــام  :1995ينــص البنــد األول مــن املــادة األربعــون مــن االتفاقيــة املرحليــة حــول امليــاه عــى
اع ـراف وإق ـرار مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــي بالحقــوق املائيــة الفلســطينية ،عــى أن يتــم التفــاوض بشــأنها خــال
مفاوضــات الوضــع الدائــم.
5

اتفاقيــة هلســنيك  1992التــي تســمى باتفاقيــة امليــاه ،أيضـاً ،أول اتفاقيــة دوليــة نافــذة لحاميــة واســتخدام امليــاه املشــركة العابــرة للحــدود والبحـرات الدوليــة .وقــد حظيــت
االتفاقيــة مبــا مل تحـ َظ بــه شــبيهتها النيويوركيــة ،إذ ال تـزال اتفاقيــة نيويــورك للعــام  ،1997وهــي الخاصــة باالســتخدامات غــر املالحيــة للمجــاري املائيــة العابــرة ،غــر داخلــة يف
حيــز النفــاذ لعــدم اكتــال نصــاب الــدول املصــادق عليهــا.

6

استند فضل كعوش يف مقاالته إىل أوراق املوقف الفلسطيني التي قدمت ملفاوضات السالم الثنائية واملتعددة األطراف (شارك كاتب هذه الدراسة يف صياغة معظمها).

7

استعان الفريق الفلسطيني بعدد من خرباء املياه من مرص وإيطاليا والواليات املتحدة والرنويج.
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يف عــام  ،1975أنشــأت الجمعية العامة لجن ـ َة األمــم املتحــدة املعنيــة مبامرســة الشــعب الفلســطيني لحقوقــه غــر القابلــة للتــرف ،عمال بقرارهــا . ،3376وتجــدد الجمعيــة
العامة واليــة اللجنة ســنويا .تقــوم اللجنــة ،مبســاعدة شــعبة حقــوق الفلســطينيني ،بتنظيــم اجتامعــات ومؤمت ـرات دوليــة ،وتتعــاون مع منظــات املجتمــع املــدين يف جميــع
أنحــاء العــامل وتقيــم اتصــاالت معهــا ،وت ُ ِعــد برنامجــا إعالميــا وبرنامــج منشــورات ،وتعقــد يــوم  29ترشيــن الثاين/نوفمــر مــن كل ســنة أو يف حــدود ذلــك التاريــخ اجتامعــا خاصــا
لالحتفال باليــوم الــدويل للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني .كذلــك يف يــوم  29ترشيــن الثاين/نوفمــر ،بــدأت الجمعيــة العامــة نظرهــا يف بنــد جــدول األعــال املعنــون ”قضيــة
فلســطني“ ،مبــا يف ذلــك النظــر يف تقرير اللجنــة ،ثــم صوتــت بعــد ذلــك عــى القــرارات األربعــة ( )A/RES/75/21, A/RES/75/23, A/RES/75/22, A/RES/75/20التــي
اعتمدتهــا اللجنــة.
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•خطــة املبعــوث األمريــي جونســتون للعــام  9.1955باإلمــكان فحــص إمكانيــة االســتفادة مــن هــذه الخطــة التــي
تضمنــت أوجــه تقاســم وتوزيــع الحصــص بــن األط ـراف املشــاطئة للحــوض ،مبــا يف ذلــك مناطــق الضفــة الغربيــة
التــي احتســبت حصتهــا مبعــدل  220مليــون مــر مكعــب ،مــع التذكــر بــأن جامعــة الــدول العربيــة قــد وافقــت عــى
الجوانــب الفنيــة للخطــة ،ولكنهــا تحفظــت بشــأن الجوانــب السياســية ،وتحديــدا ً رفــض العــرب لفكــرة تخزيــن امليــاه
يف بحــرة طربيــا كخـزان طبيعــي يتــم مــن خاللــه توزيــع الحصــص ،ألن هــذه البحــرة كانــت وال تـزال تحــت الســيطرة
اإلرسائيليــة الكاملــة ،ولذلــك تــم رفــض هــذا األمــر وجمــدت الخطــة (كعــوش.)2013 ،
 4-5أسس ومرجعيات المفاوضات للحل الدائم
يف البدايــة ،ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن التفــاوض يجــب أن يرتكــز عــى اعـراف األمــم املتحــدة بدولــة فلســطني والقـرارات
الدوليــة بحــق الشــعب الفلســطيني بالتــرف يف حقوقــه االقتصاديــة ،ويف التمتــع باملــوارد االقتصاديــة غــر القابلــة
للتــرف ،وبســط الســيادة بشــكل كامــل .عــى هــذا األســاس نعــرض األســس واملرجعيــات الواجــب التمســك بهــا يف
مفاوضــات الحــل الدائــم فيــا يخــص امليــاه ،وذلــك عــى النحــو التــايل:
قانــون امليــاه الــدويل :فلســطني لهــا صفــة الدولــة بعــد أن حصلــت عــى اعـراف رســمي مــن قبــل الجمعيــة العامــةلألمــم املتحــدة ،وبالتــايل فقــد أصبحــت طرف ـاً قانوني ـاً ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق عــى غريهــا بشــأن قانــون امليــاه
الــدويل وكافــة االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة بشــأن املجــاري املائيــة الدوليــة املشــركة ،ولهــا حقــوق املشــاطَأَة
الكاملــة يف تلــك املجــاري.
قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة باملياه والبيئة املائية.مجاري األحواض املائية املشرتكة بني الفلسطينيني واإلرسائيليني ،وتشمل:1.األحواض الجوفية ،وتشمل :األحواض الجوفية الجبلية ،حوض جبل الكرمل ،الحوض الساحيل.
2.حــوض نهــر األردن بكامــل مســاحته البالغــة  181,00كيلومــر مربــع ،هــو مجــرى مــايئ دويل تشــارك فيــه خمســة
أطـراف تضــم :ســوريا ،لبنــان ،األردن ،فلســطني« ،إرسائيل».
3.أحواض األودية املوسمية يف قطاع غزة :هي مجا ٍر مائية دولية.
4.حوض البحر امليت :حوض مايئ دويل مغلق ،ودولة فلسطني طرف ُمشاطئ ورشيك كامل يف الحوض.
التـزام إرسائيــل بالتعويــض عــن كافــة األرضار التــي لحقــت بالفلســطينيني جـراء االنتهــاكات املرتكبــة تجــاه الحقــوقالفلســطينية املرشوعــة يف مجــاري أحــواض امليــاه املشــركة أعــاه منــذ العــام ( 1967كعــوش.)2013 ،
هنا ال بد أيضا من التمسك باألمور التالية:
النفط والغاز والرثوات املعدنية هي حق سيادي للشعب الفلسطيني ودولة فلسطني.التعاون الدويل يف مجال الغاز هو عىل قدم املساواة من حيث إنه تعاون بني دول.التنسيق مع سوريا ولبنان وقربص يف مجال غاز املتوسط.بشكل عام ،ولتقوية املوقف الفلسطيني ،يجب األخذ باالعتبار ما ييل:
•االنقســام :لعــل االنقســام إذا مــا اســتمر يشــكل نقطــة الضعــف الرئيســية يف املفاوضــات النهائيــة القادمــة ،حيــث
أن الوضــع الحــايل لقطــاع غــزة سيشــكل عقبــة أساســية يف املفاوضــات حــول الغــاز .عــى الرغــم مــن االعـراف العــام
9

كان املبعــوث األمريــي إىل املنطقــة أريــك جونســتون قــد بــن يف خطتــه املعروفــة «بخطــة جونســتون للعــام  ،»1955التــي قدمهــا لرئيســه ،أوجــه تحصيــص واســتغالل ميــاه
مجــرى حــوض نهــر األردن ،مــن قبــل األط ـراف املشــاركة واملشــاطئة ،ومــن ضمنهــا األرايض الفلســطينية التــي خصصــت لهــا الخطــة  220مليــون مــر مكعــب يف الســنة ،كــا
تضمنــت خطــة جونســتون املنشــآت الهندســية لتحويــل ونقــل امليــاه عــر نظــام ســيفون يربــط قنــاة الغــور الرشقيــة يف الجانــب األردين بقنــاة الغــور الغربيــة عــى الجانــب
الفلســطيني ،التــي كان مــن املفــرض الــروع يف بنائهــا بالتــوازي مــع بنــاء قنــاة الغــور الرشقيــة ،بتمويــل مــن قبــل الحكومــة األمريكيــة ،ووفــق الدراســات الفنيــة والهندســية
التــي كانــت معــدة وجاهــزة ،وكانــت تشــمل دراســة الجــدوى االقتصاديــة والتصاميــم الفنيــة والهندســية ،أعــدت مــن قبــل املهنــدس األمريــي مايــن ،وهــذه املرجعيــات جميعهــا
موثقــة لــدى جامعــة الــدول العربيــة ،ولــدى أرشــيف الكونغــرس األمريــي.
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بدولــة فلســطني كعضــو مراقــب يف األمــم املتحــدة ،فــإن وجــود إقليــم خــارج الســيطرة -بــدون شــك -ســيضعف
املوقــف الفلســطيني ،ويشــكل خل ـاً كب ـرا ً يف مصــادر القــوة التفاوضيــة.
•البيئــة اإلقليميــة :التحالفــات اإلقليميــة حــول غــاز رشق املتوســط قــد تشــكل فرصـاً أو تهديــدا ً للمفــاوض الفلســطيني
إذا مل تبــدأ دولــة فلســطني ببنــاء تحالفــات عــى أســس مصالحــة اقتصاديــة ،وبخاصــة بعــد التطبيــع العــريب املتنامــي،
ومــن املهــم االســتفادة مــن املوقــف املــري والتشــاور الدائــم مــع ســوريا ،ولبنــان ،وتركيــا  ...وغريهــا.
•امللــف العــريب :التفاهــم حــول نهــر األردن وتشــكيل ملــف فلســطيني عــريب (ســوريا ،األردن ،لبنــان) مهــم يف تقويــة
املوقــف الفلســطيني ،ويشــكل بيئــة داعمــة للحقــوق املائيــة الفلســطينية ،ولكــن املفاوضــات الثنائيــة حــول البحــر
امليــت ونهــر األردن ليســت يف صالــح الطــرف الفلســطيني.
 5-5أفضل السبل الممكنة والمفضلة للتفاوض على الوضع النهائي
 1-5-5السيناريو أو النهج المفضل

التفــاوض مــن خــال مؤمتــر دويل وبرعايــة األمــم املتحــدة ،يســتند إىل قــرارات الرشعيــة الدوليــة والقانــون الــدويل،
واتفاقيــات الهــاي وجنيــف .ســيزيد هــذا النهــج مــن الــوزن النوعــي والتأثــري للجانــب الفلســطيني ،حيــث إن اتفاقيــات
الهــاي وجنيــف حظيــت بانضــام كبــر مــن الــدول ،ويتعــن عــى هــذه الــدول ،مبــا فيهــا إرسائيــل ،التقيــد بالقانــون
والعــرف الــدويل ،وال يجــوز اإلخــال بالقواعــد األساســية لهــذه االتفاقيــات؛ ســواء كانــت الدولــة مصدقــة عــى االتفاقيــة
أم ال؛ أي إنهــا ملزمــة لكافــة الــدول ،ومــن هنــا تكــون إرسائيــل ملزمــة بتطبيــق قوانــن الحقــوق االقتصاديــة واإلنســانية
للســكان ،وعــدم املســاس باملــوارد االقتصاديــة (بحســب الهــاي) التــي تعــود إىل األرايض املحتلــة ،وكذلــك إرسائيــل ملزمــة
بتنفيــذ هــذه االتفاقيــات حتــى بعــد إنهــاء احتاللهــا أيضـاً ،لذلــك كلــه ال بــد مــن مراعــاة مــا يــي:
1.الرشعية الدولية ستكون األساس.
2.عدم االبتعاد عن قواعد االتفاقيات الدولية مثل الهاي وجنيف.
3.تأمني دعم عريب ودويل من أصدقاء فلسطني (بتنسيق مسبق مع العرب).
4.قياسـاً عــى اجتامعــات وقـرارات األمــم املتحــدة ،ســتكون األغلبيــة مــن األطـراف مــع الجانــب الفلســطيني (التصويــت
عــى قـرارات األمــم املتحــدة الخاصــة بفلســطني منوذجـاً).
حيث إن هذا السيناريو هو األفضل بالنسبة للشعب الفلسطيني ،ال بد من العمل عىل مقومات هذا السيناريو من حيث:
•إعــداد ملــف شــامل وكامــل للتفــاوض عــى املصــادر الطبيعيــة (اقتصــادي وقانــوين مرتكــز عــى الســيادة املطلقــة
والتعــاون اإلقليمــي).
•البــدء بالتخطيــط الشــامل لبنيــة تحتيــة واتفاقيــات دوليــة ودراســات جــدوى ،والتــي متكننــا مــن االســتفادة مــن امليــاه
والغــاز والــروات الطبيعيــة.
الحاجــة املاســة لبنــاء دولــة قابلــة للحيــاة (اقتصاديـاً واجتامعيـاً) يتطلــب تدعيــم املقومــات لهــذا الســيناريو ،مــن خــال
تبيــان أن متكــن الشــعب الفلســطيني مــن الســيطرة عــى املقومــات االقتصاديــة هــو أكــر دعــم لالســتقرار يف املنطقــة،
وهــو الســبيل األفضــل ليتمكــن الشــعب الفلســطيني مــن بنــاء دولتــه ،وميكــن الرتويــج لتقريــر البنــك الــدويل بهــذا
الخصــوص ( .)World Bank, 2014كــا أن الدخــول يف اتفاقيــات دوليــة ،وبخاصــة مــع الهنــد والصــن كاقتصــادات
صاعــدة (وبخاصــة أن الصــن لهــا رغبــة يف توســيع مصالحهــا االقتصاديــة) سيســاعد يف توســيع جبهــة الحلفــاء يف الضغــط
عــى إرسائيــل .وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن إرسائيــل لهــا مصالــح مــع كل مــن الهنــد والصــن ال ميكنهــا التضحيــة بهــا،
وهــذا يشــكل مدخ ـاً للجانــب الفلســطيني يف إقحامهــا (الصــن والهنــد) يف شــأن الغــاز يف رشق املتوســط.
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 2-5-5السيناريو أو النهج المباشر بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

هذا يتطلب:
قدرة قانونية وفنية وسياسية فلسطينية متناغمة.املعرفة التامة باملرجعيات الدولية.التمسك بالحقوق املائية واملصادر األخرى ،مبا ينص عليه القانون الدويل.تحضري البدائل الفنية بشكل دقيق.هذا سيناريو قد يكرر أخطاء أوسلو ،ويعطي إرسائيل فرصة لفرض حقائق عىل األرض.
يف ضوء هذا السيناريو  ،سيكون هناك نقاط يف غري صالح الجانب الفلسطيني ،حيث:
سيخرس الجانب الفلسطيني الدعم العريب والدويل ،وسيكون موقفهام أن ما يتفق علية الفلسطينيون واإلرسائيليونهو مقبول لدينا.
سيكون ميزان القوى من خالل الحقائق عىل األرض ليس يف صالح الفلسطينيني.لذا ،فإن التوصية يف هذا الشأن هي االبتعاد عن هذا السيناريو قدر اإلمكان.

10

 3-5-5سيناريو التفاوض مع وعبر طرف إقليمي أو عربي

هــذا الســيناريو يقــرح التفــاوض مــع وعــر طــرف إقليمــي أو عــريب للمــوارد املشــركة بــن الــدول ،مثــل نهــر األردن،
والبحــر امليــت ،والغــاز ،والنفــط ،وهــذا يتطلــب تنســيقاً عربي ـاً ومتوســطياً بالكامــل.
 4-5-5نقاط القوة والضعف لدى الطرف الفلسطيني في ظل البيئة المحلية واإلقليمية والدولية

طاولــة املفاوضــات ،بشــكل أســايس ،هــي انعــكاس مليـزان القــوى لألطـراف ،وميكــن إجــال نقــاط القــوة والضعــف لــدى
الطــرف الفلســطيني يف األمــور التاليــة:
1.التأييــد العاملــي :عــى الرغــم مــن وجــود اعـراف دويل بدولــة فلســطني ،فــإن املجتمــع الــدويل يتحــدث عــن تقاســم
وتعــاون مشــرك بــن األطـراف دون تحديــد آليــات تتفــق عليهــا األطـراف لتقاســم الحصــص ،وقــد تكــون تعريفــات
هــذه اآلليــات والحصــص مرهونــة بقــدرة األطـراف وموقعهــا عــى ميـزان القــوة.
2.التأييــد العــريب :يعــرف العــامل العــريب بالحقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني ،إال أن انف ـراد األردن باتفاقيــة ســام
مــع إرسائيــل (ومــن ضمنهــا تناقــش نهــر األردن) وعــدم وجــود اتفــاق ســوري-لبناين مــع إرسائيــل ،ســيجعل الطــرف
الفلســطيني منفــردا ً ضعيفـاً ،وهنــاك رضورة لتقديــم ملــف عــريب متكامــل ليقــوي املوقــف الفلســطيني .يف هــذا الســياق،
مــن الــرورة دراســة تجربــة مــر والســودان مــع أثيوبيــا ،واالســتفادة مــن النتائــج ،واســتخدام اآلليــات التاليــة:
اآلليــات الدوليــة ،فكافــة االتفاقيــات واملعاهــدات والق ـرارات الدوليــة منصفــة للشــعب الفلســطيني ،ولذلــكيجــب االرتــكاز عليهــا.
التعــاون والتنســيق مــع األردن (عــى الرغــم مــن توقيــع األردن اتفاقيــة ســام) إال أنــه ذو أهميــة ،ويزيــد مــنالقــوة الفلســطينية ،ويدعــم موقفنــا مبــا يخــص ثــروات البحــر امليــت.
الدبلوماســية الشــعبية والدوليــة يف مقابــل الدبلوماســية اإلرسائيليــة ،إذ هنــاك ضعــف واضــح يف الدبلوماســيةالفلســطينية الشــعبية والرســمية يف ترويــج حقــوق امليــاه الفلســطينية.
 10مــع مالحظــة أن تقــوم إرسائيــل بضــم أج ـزاء مــن الضفــة الغربيــة ويبــدأ التفــاوض بحجــة األمــر الواقــع هــو أخطــر مــا ميكــن ،ويعــرض الحقــوق الفلســطينية مبجملهــا إىل
الضيــاع ،وحتــى لــو تــم االعـراف بدولــة ،فهــذا ســيخلق دولــة ال ســيادة لهــا ،وال قــدرة عــى الحيــاة ،حيــث إن الســلوك االحتــايل العــام مثــل تنامــي االســتيطان ،وبنيــة الحكومــة
اإلرسائيليــة اليمينيــة ،وكذلــك موقــف اإلدارة األمريكيــة املتذبــذب واملنحــاز إلرسائيــل يعــزز ذلــك.
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فصل حقوق املياه الفلسطينية والتفاوض عليها مبعزل عن قضايا الالجئني والحدود والقدس.الحقائــق املوجــودة عــى األرض ،وبخاصــة تحويــل نهــر األردن يف الناقــل القطــري اإلرسائيــي ،يضعــف املطالبــةالفلســطينية ،حيــث إن نهــر األردن فقــد  %75مــن مياهــه مــن خــال الناقــل القطــري اإلرسائيــي يف مخالفــة
ألهــم مبــدأ يف إدارة األنهــر (عــدم تغيــر مجــرى النهــر أو جــزء منــه).
أي تطــور مســتقبيل للتفــاوض مــع إرسائيــل ،ســيكون نتيجـ ًة وانعكاسـاً مليـزان القــوى من جهــة ،ولكيفيــة تعامل
الطــرف الفلســطيني مــع القضايــا مــن جهــة أخــرى ،وبالتــايل فــإن الســيناريوهات املســتقبلية ليســت قــدرا ً
مرســوماً ،بــل هــي تعتمــد ،بشــكل كبــر ،وميكــن عكســها ،لصالــح الطــرف الفلســطيني ،باســتخدام املــؤرشات
املؤديــة إىل أي ســيناريو بشــكل جيــد .مــن املهــم ،هنــا ،اإلشــارة إىل أن أهــم نقــاط القــوة التــي يجــب تعزيزهــا،
والتــي ميكــن العمــل عليهــا هــي ورقــة مرجعيــة تســتند إىل القانــون الــدويل ،وملــف عــريب خــاص بنهــر األردن،
ومبــدأ الســيادة والتكافــؤ اســتنادا ً إىل أن فلســطني دولــة معــرف بهــا.
 6-5مبادئ استراتيجية وفنية في التفاوض

تعتمــد أي اسـراتيجية تفاوضيــة ،بشــكل أســايس ،عــى اإلرادة السياســية وقدرتهــا عــى تعزيــز نقــاط القــوة ،والعمــل عــى
تقليــل تأثــر نقــاط الضعــف .بنــاء عــى ذلــك ،ميكــن بنــاء اسـراتيجية تفاوضيــة فلســطينية قامئــة عــى األســس واإلجـراءات
التالية:
 1-6-5استراتيجية الوضع القائم

مــن املهــم للغايــة التعامــل مــع الوضــع القائــم ،وبخاصــة يف الحــوار مــع اإلرسائيليــن واألطـراف الدوليــة لرتســيخ مفهــوم
أن الوضــع القائــم هــو احتــايل مؤقــت ال ميكــن القبــول بــه ،وذلــك مــن خــال اآلليــات التاليــة:
•إثارة موضوع الحقوق والسيادة عىل املصادر الطبيعية يف كل اللقاءات مع اإلرسائيليني وجعلها من األولويات.
•التعامل مع هذه األولويات ليس كـ احتياج ،بل كـ رضورة سياسية واقتصادية وسيادية.
•إثــارة موضــوع الحقــوق يف كل املحافــل الدوليــة واللقــاءات مــع املبعوثــن الدوليــن ،وبلــورة خطــة لــويب عىل املســتوى
الــدويل ،وميكــن الذهــاب إىل املحاكــم الدوليــة (العــدل والجنايات).
•الدخول يف اتفاقيات دولية لفرض أمر واقع (إعطاء حقوق امتياز لرشكات دولية مثالً).
•إثارة موضوع الحقوق والسيادة عىل املصادر الطبيعية يف منتدى الغاز املتوسطي.
 5-6-2اسرتاتيجية التفاوض عىل الحل النهايئ
تستند اسرتاتيجية التفاوض عىل املوارد الطبيعية ضمن الحل النهايئ عىل النقاط التالية:
•تشكيل طاقم فني من خرباء الجيولوجيا واالقتصاد واالجتامع ،يكون رديف للطاقم السيايس املفاوض.
•التنسيق الكامل مع األطراف العربية واإلقليمية يف موضوعي الغاز واملياه.
•االستفادة من االعرتاف بدولة فلسطني لتمتني وجودها يف منتدى غاز املتوسط.
•قبــول مبــدأ التعــاون اإلقليمــي والــدويل يف قضيــة امليــاه والغــاز عــى أســاس املصالــح ،وذلــك مــن خــال دراســة
موســعة ملاهيــة املصالــح الفلســطينية ،إضافــة إىل تحليــل مصالــح الفاعلــن اإلقليميــن والدوليــن كجــزء أســايس مــن
الدراســة (املصالــح االقتصاديــة والجيوسياســية).
•االنتبــاه إىل أن الدخــول يف مفاوضــات ثنائيــة مــع إرسائيــل يف موضــوع الغــاز والنفــط وامليــاه يحتــاج إىل االع ـراف
املســبق مــن إرسائيــل بالدولــة الفلســطينية ،ألن هــذا األمــر يغلــق البــاب أمــام إرسائيــل إلثــارة قضايــا فرعيــة مثــل
(االســتخدام املســبق ،وحــق االســتعامل ال حــق الســيادة وامللكيــة).
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•الربط الكامل بني مفهوم السيادة وقضايا املفاوضات ،والرتكيز عىل السيادة املطلقة عىل املصادر الوطنية.
•ق ـراءة جيوسياســية واقتصاديــة معمقــة ملــا يــدور حــول غــاز رشق املتوســط ،ومعرفــة آليــات دخــول فلســطني يف
شــبكة املصالــح.
•االســتفادة سياســياً واقتصادي ـاً مــن التناقضــات بــن دول منتــدى غــاز رشق املتوســط والتعامــل ثنائي ـاً مــع مــر
وقــرص وجامعي ـاً مــع أعضــاء املنتــدى.
•االســتفادة سياســياً مــن االهتــام الكبــر لــكل مــن روســيا والصــن يف غــاز رشق املتوســط ،حيــث إن الصــن تعتــره
مكمـاً لخطــة «طريــق واحــد حـزام واحــد» .وروســيا تعتــره املخــرج الوحيــد لتربيــر تواجدهــا يف املتوســط.
•مالحظــة ودراســة األبعــاد الجيوسياســية واالقتصاديــة للمبــادرة األمريكيــة بربــط لبنــان بالغــاز املــري (عــن طريــق
ســوريا واألردن) وهــذا ســيكون لــه أبعــاد عــى إدمــاج ســوريا ولبنــان يف قضايــا غــاز رشق املتوســط ،ضمــن آليــات
النظريــة السياســية (الوظائفيــة) ،حيــث إن وظيفــة اقتصاديــة قــد تخلــق وظائــف سياســية لدولــة مــا.
• االنتبــاه إىل أن عامــل الزمــن مهــم جــدا ً يف خلــق وقائــع (وقــد يكــون لصالــح إرسائيــل حيــث إن الغــاز يختلــف عــن
النفــط يف إمكانيــة ســحبه تحــت باطــن األرض مــن منطقــة اقتصاديــة إىل منطقــة أخــرى).
 7-5التوصيات

من خالل العرض السابق ،ميكن استخالص التوصيات اآلتية:
•ال بــد ،هنــا ،مــن اإلشــارة إىل سياســات مهمــة يف موضــوع امليــاه ونهــر األردن ،وهــي عــدم الدخــول يف اتفاقيــات
رشاء ميــاه مــن إرسائيــل طويلــة املــدى بــل لتغطيــة االحتياجــات ،واعتبــار ذلــك ترتيب ـاً مؤقت ـاً كشــكل مــن أشــكال
التعويــض عــن اســتغالل إرسائيــل مليــاه نهــر األردن والضفــة الغربيــة طيلــة الســنوات الســابقة ،وأي اتفــاق مؤقــت،
يجــب آال يكــون عــى أســس تجاريــة ،وال يــر بالحقــوق املائيــة.
• االســتفادة مــن الوضــع القائــم يف إرسائيــل (حيــث إنــه يتوقــع أن يكــون الفائــض املــايئ يف إرسائيــل العــام  2025أكــر
مــن  500مليــون مــر مكعــب مــن عمليــة التحليــة).
•كــا أشــر ســابقاً ،عــدم تــرك موضــوع نهــر األردن للمفاوضــات النهائيــة ،بــل البــدء بإثــارة املوضــوع اآلن ،واالســتعانة
بالتنســيق العــريب واآلليــات الدوليــة.
•البــدء يف الدخــول مبشــاريع ضخمــة مــع أطــراف دوليــة مثــل قنــاة الغــور الغربيــة ،وناقــل امليــاه مــن طولكــرم
وقلقيليــة إىل جنــن وغريهــا.
•املطالبــة بالســاح بنقــل ميــاه مــن محطــة غــزة املركزيــة لتحليــة امليــاه إىل جنــوب الخليــل ،وهــذا موضــوع مهــم يف
تكريــس الوحــدة السياســية بــن غــزة والضفــة.
 1-7-5توصيات عامة

من أجل تقوية نقاط القوة وإخفاء نقاط الضعف ،ميكن اإليعاز بالتوصيات التالية:
•يتوجب عىل الطرف الفلسطيني عدم قبول أي ترتيبات مرحلية يف االعرتاف بالحقوق املائية وتطبيقها.
•اللجوء إىل التحكيم له مخاطرة ،وبخاصة فيام يتعلق باملياه املشرتكة ونهر األردن.
•وجود طرف ثالث ،وبخاصة األمم املتحدة ،من األهمية مبكان ،حيث ميكن االرتكاز عىل الرشعية الدولية.
•التمســك مببــدأ الســيادة الكاملــة للدولــة الفلســطينية عــى املصــادر الطبيعيــة ،وثــروات البحــر امليــت ،ونهــر األردن،
وحقــول الغــاز الفلســطينية.
•الفصل متاماً بني الحقوق والتعاون اإلقليمي ،وبخاصة عندما يكون األمر متعلقاً باألحواض الجوفية املشرتكة.
•التمسك بحق التعويض عن الرثوات املسلوبة (املياه ،البحر امليت ،الرمل ،الحجر والكسارات).
•عدم الذهاب إىل تقاسم املياه الدولية واملشرتكة عىل أساس االحتياج ،بل عىل أساس الحقوق.
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 2-7-5التوصيات الخاصة بطبيعة كل مصدر طبيعي:

اســتنادا ً إىل الحقــوق الفلســطينية ،واســتنزاف إرسائيــل للــروات الطبيعيــة الفلســطينية ،ميكــن الوصــول إىل التوصيــات
الخاصــة بــكل ثــروة ،التــي ميكــن للمفــاوض الفلســطيني التمســك بهــا لضــان الحقــوق املرشوعــة للشــعب الفلســطيني
يف الســيطرة واالســتفادة مــن مصــادره .لذلــك يجــب عــى املفــاوض الفلســطيني األخــذ بعــن االعتبــار مــا يــي:
الغاز الطبيعي:
•رضورة سيطرة الطرف الفلسطيني التامة عىل املنطقة االقتصادية البحرية.
•التعــاون عــى قــدم املســاواة مــع األطـراف؛ ســواء يف االســتخراج أو النقــل والتصديــر ،وبالتــايل االســتفادة القصــوى مــن
وجــود فلســطني يف منتــدى البحــر املتوســط للغــاز كدولــة مشــاركة عــى قــدم املســاواة.
•حــق التعويــض مــن خــال لجنــة دوليــة متخصصــة ملعرفــة مــدى اســتفادة إرسائيــل الحاليــة والســابقة مــن الغــاز
الفلســطيني والنفــط الفلســطيني؛ ســواء يف البحــر ،أو يف حقــل رنتيــس.
الحجر الطبيعي
• املطالبــة بتســليم كافــة املحاجــر والكســارات اململوكــة ملــا يعــرف بــاإلدارة املدنيــة ،أو رشكات إرسائيليــة خاصــة
للطــرف الفلســطيني قبــل عمليــة االنســحاب ،وكمبــادرة حســن نيــة لبــدء املفاوضــات.
•التعويــض :أن يتــم تشــكيل لجنــة خاصــة لدراســة حجــم اســتفادة إرسائيــل والــركات الخاصــة مــن املحاجــر
والكســارات طيلــة فــرة االســتخدام الســابقة.
ثروات البحر امليت:
•االعرتاف بالحق الفلسطيني يف ثروات البحر امليت كطرف مشاطئ صاحب سيادة.
•التعويض عن حق الفلسطينيني يف ثروات البحر امليت التي نهبت.
•التعاون يف االستفادة من الرثوات املوجودة أو املخطط لها عىل قدم املساواة كدولة مشاطئة كاملة السيادة.
•التنسيق مع الحكومة األردنية بهذا الخصوص.
نهر األردن
•االعرتاف بالحق الفلسطيني يف النهر كدولة مجاورة وفق القانون الدويل.
•التعويض عن املياه املسلوبة طيلة فرتة االحتالل.
•التعــاون عــى نهــر األردن يجــب أن يكــون عــى قــدم املســاواة مــع األطـراف األخــرى ،مــن خــال التنســيق الكامــل
مــع األردن ،وســوريا ،ولبنــان ،وفتــح امللــف مــن جديــد.
الرثوات املعدنية
•فــرض ســيادة كاملــة فلســطينية :االع ـراف بالحقــوق الفلســطينية الكاملــة يف الــروات املعدنيــة الربيــة والبحريــة
الحاليــة واملستكشــفة مســتقبالً.
 8-5الخالصة

إن رس ومفتــاح الســيطرة الكاملــة الفلســطينية عــى الــروات الطبيعيــة البحريــة والربيــة واملشــركة منهــا هــو االع ـراف
املســبق مــن قبــل إرسائيــل بســيادة الدولــة الفلســطينية الكاملــة عــى هــذه الــروات ،وأن يتــم التعــاون املســتقبيل عــى
أســاس الحقــوق الوطنيــة بأنواعهــا كافــة وليــس عــى أســاس االحتيــاج.
التفــاوض ليــس فــن النقــاش ،بــل هــو آليــات اســتخدام نقــاط القــوة وقــوة اإلرادة السياســية ووضــوح الرؤيا واسـراتيجيات
ثابتــة ،والقــدرة عــى امتــاك املعلومــات حتــى عــى املســتوى الفنــي ،وتحضــر الطواقــم املختصــة لــكل موضــوع ،فضـاً
عــن توســيع جبهــة الحلفــاء ،واســتخدام أدوات الضغــط الدوليــة ،والتمســك بالقانــون الــدويل وقـرارات الرشعيــة الدوليــة.
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ملحق مرجعي
ماهية الموارد الطبيعية وتفاصيلها

1.مصادر املياه التقليدية يف دولة فلسطني
أ .موارد املياه السطحية
تعــد مــوارد امليــاه الســطحية الدامئــة يف فلســطني نــادرة ،حيــث إنهــا ،باســتثناء نهــر األردن ،عبــارة عــن أوديــة موســمية،
وهنــاك يف الوقــت الحــايل عــدد قليــل للغايــة مــن مــوارد امليــاه الســطحية يف الضفــة الغربيــة ،وال يوجــد أي منهــا يف قطــاع
غــزة ،حيــث تــم تجفيــف الوديــان الرئيســية –وادي غــزة -نتيجــة اســتخراج امليــاه مــن املنبــع يف إرسائيــل .معظــم الوديــان
تتدفــق ألســابيع قليلــة يف العــام ،وتكــون عــادة عــى هيئــة فيضانــات رسيعــة مؤقتــة تعقــب العواصــف الرعديــة ،وهــذا
املصــدر يصعــب اســتغالله وجمعــه؛ إذ إنــه ،يف معظــم الوديــان ،تحــول الخصائــص الجيولوجية/الجغرافيــة املعقــدة دون
إنشــاء ســدود تخزيــن كــرى .ويتمثــل املصــدر الرئيــس الدائــم ملــوارد امليــاه الســطحية يف الضفــة الغربيــة يف نهــر األردن،
وتســتخدمه إرسائيــل بكــرة ألغـراض الــري وإمــدادات امليــاه املنزليــة.
منــذ العــام  ،1967ال يســتطيع الفلســطينيون الوصــول إىل هــذا املــورد ،وهــو يعــد مــوردا ً عابـرا ً للحــدود ،تتقاســمه األردن،
وســوريا ،ولبنــان ،وإرسائيــل ،وفلســطني .وتعــد اإلدارة املتكاملــة لهــذا املــورد ،وإب ـرام اتفاقيــة عــى نطــاق حــوض نهــر
األردن ،عنـرا ً أساســياً ألي اسـراتيجية عــى املــدى الطويــل .ومــع ذلــك ،ينبغــي النظــر يف الحقائــق التاليــة:
•نهــر األردن يتكــون أساسـاً مــن جزأيــن :الجــزء العلــوي الــذي يتدفــق مــن منابــع النهــر (الحاصبــاين ،وبانيــاس ،واللــدان)
ويصــب يف بحــرة طربيــا ،يف حــن يشــكل الجــزء الســفيل اســتمرارا ً لتدفــق امليــاه مــن بحــرة طربيــة إىل البحــر امليــت
عــى ارتفــاع  425م ـرا ً تحــت مســتوى ســطح البحــر .تاريخي ـاً ،قــدرت كميــة امليــاه املتدفقــة إىل الجــزء األدىن مــن
نهــر األردن التــي تُــرف يف البحــر امليــت  1,400مليــون مــر مكعــب ســنوياً ،وقــد انخفضــت هــذه الكميــة ،بشــكلٍ
كب ـرٍ ،خــال العقــود الســتة املاضيــة ،وهــي ال تزيــد حالي ـاً عــن مســتوى  50مليــون مــر مكعــب ســنوياً (حداديــن،
 ،)2004ويرجــع هــذا االنخفــاض الكبــر يف تدفــق امليــاه إىل قيــام إرسائيــل بتحويــل أكــر مــن  500مليــون مــر مكعــب
عــر شــبكة أنابيــب الناقــل الوطنــي للميــاه اإلرسائيــي التــي متتــد جنوبـاً إىل صحـراء النقــب ،إضافــة إىل بنــاء العديــد
ـلبي عــى تدفقــات
مــن الســدود عــى املنبــع .عــاوة عــى ذلــك ،كان للعوامــل الطبيعيــة مثــل التبخــر ،أيض ـاً ،أث ـ ٌر سـ ٌ
نهــر األردن .كــا يواجــه نهــر األردن خطــر ترصيــف كميــات كبــرة مــن ميــاه الــرف الصحــي غــر املعالجــة مــن
املســتوطنات اإلرسائيليــة الواقعــة عــى طــول جنــوب بحــرة طربيــا.
•أوديــة الضفــة الغربيــة :يبلــغ متوســط التدفــق الســنوي للميــاه يف أوديــة الضفــة الغربيــة عــى املــدى الطويــل ،حــوايل
 165مليــون مــر مكعــب ســنوياً .بشــكل عــام ،تُصنــف إىل األوديــة الرشقيــة (باتجــاه وادي األردن والبحــر امليــت)
واألوديــة الغربيــة (باتجــاه البحــر املتوســط) حســب اتجــاه التدفــق .حاليـاً ،يجــري اســتخدام حــوايل مليــون مــر مكعــب
ســنوياً مــن خــال العديــد مــن الــرك الزراعيــة يف وادي األردن ،إضافــة إىل ســد صغــر الحجــم يف منطقــة العوجــا.
•وادي غــزة :ينبــع مــن املنبــع الرشقــي حيــث تحــارص إرسائيــل تدفقــه الطبيعــي ،وقــد تســبب هــذا اإلجـراء يف جفــاف
الــوادي ،فيــا عــدا الســنوات شــديدة هطــول األمطــار ،مــا يجعــل االســتفادة مــن أي مــن مــوارد امليــاه الســطحية
11
محــدودا ً للغايــة .ويبلــغ متوســط التدفــق الســنوي لهــذا الــوادي حــوايل  20مليــون مــر مكعــب ســنوياً.
ب .موارد املياه الجوفية
تعتمــد فلســطني ،يف معظمهــا ،عــى امليــاه الجوفيــة ،حيــث تــأيت غالبيــة إمــدادات امليــاه الفلســطينية مــن هــذا املصــدر إمــا
عــن طريــق اآلبــار ،وإمــا الينابيــع .قُـ ّدر مجمــوع مــوارد امليــاه الجوفيــة املتجــددة بحــوايل  670مليــون مــر مكعــب ســنوياً
12
يف الضفــة الغربيــة ،وحــوايل  55مليــون مــر مكعــب ســنوياً يف قطــاع غــزة.
11 http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=ZftsFfa2719158321aZftsFf
12 http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=NgKPUWa2695364496a
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يف الضفــة الغربيــة ،تتواجــد مــوارد امليــاه الجوفيــة يف طبقــات امليــاه الجوفيــة الجرييــة والدولوميتيــة العميقــة ،وتقــع معظــم آبــار
اإلنتــاج الكبــرة عــى عمــق  800-200مــر ،كــا يقــع منســوب امليــاه الجوفيــة عــى عمــق يـراوح بــن  100و 450مـرا ً تحــت الســطح.
تنقســم طبقــات امليــاه الجوفيــة هــذه عــاد ًة إىل ثالثــة أحــواض رئيســية (الغربيــة ،والرشقيــة ،والشــالية الرشقيــة) (انظــر خارطــة
أحــواض امليــاه الجوفيــة يف الضفــة الغربيــة يف الشــكل رقــم ( .))1تتدفــق األحــواض الغربيــة والشــالية الرشقيــة باتجــاه إرسائيــل ،وهي
تشــكل أحــد أهــم مــوارد امليــاه الجوفيــة .يف قطــاع غــزة ،تتواجــد مــوارد امليــاه الجوفيــة يف طبقــة امليــاه الجوفيــة الرمليــة الضحلــة
عــى عمــق مــا بــن  50-20مــر تحــت ســطح األرض ،ومتتــد رشقـاً إىل إرسائيــل ،وجنوبـاً إىل مــر ،وهنــاك أكــر مــن  5,000بــر للميــاه،
يُســتخدم معظمهــا ألغـراض الزراعــة مبتوســط عمــق يبلــغ  70-40مـرا ً ،بينــا يقــع منســوب امليــاه الجوفيــة عــى عمــق  50-20مـرا ً
تحــت ســطح األرض .تعــد غــزة منطقــة جافــة ،كــا تتســم إمــدادات تغذيــة امليــاه الجوفيــة املحليــة فيهــا بأنهــا محــدودة للغايــة
( 60-55مليــون مــر مكعــب ســنوياً يف املتوســط) ،وهنــاك تجــاوز كبــر يف قبــل املســتخدمني (اإلرسائيليــن واملرصيــن والفلســطينيني)
13
كافــة ،وهــي تعــاين مــن تــرب ميــاه البحــر إليهــا.
شكل  :1خارطة أحواض املياه الجوفية يف الضفة الغربية

املصدر :سلطة املياه الفلسطينية.2017 ،
13 http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=8PBG7da2702978520a8PBG7d
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ج  -املصادر املتاحة واالستخدام الحايل من املصادر التقليدية
كــا هــو واضــح يف الجــدول رقــم ( ،)1بلــغ حجــم التغذيــة يف أحــواض الضفــة الغربيــة  598مليــون مــر مكعــب يف الفــرة
 ،2011/2010تســتهلك إرسائيــل  %97منهــا ( %80مــن األحــواض الجوفيــة الرئيســية و  %17مــن ينابيــع البحــر امليــت
( .)Orthofer et al., 2007تضمنــت اتفاقيــة أوســلو بنــد  ،40عــى الكميــة البالغــة  78مليــون مــر مكعب/ســنة ســيتم
الحصــول عليهــا مــن الحــوض الرشقــي وغــره مــن املصــادر املتفــق عليهــا يف الضفــة الغربيــة (اتفاقيــة أوســلو الثانيــة)
متــت مراقبــة مــوارد امليــاه الجوفيــة وتقييمهــا بعنايــة عــن طريــق املتخصصــن يف علــوم الجيولوجيــا املائيــة عــى مــدار
الخمســن عامـاً املاضيــة ،وكان هــذا هــو أســاس االتفاقيــة املؤقتــة ملشــاركة امليــاه ،والتــي تــم إبرامهــا يف اتفاقيــة أوســلو
الثانيــة ،التــي امتــدت مــن العــام  1995حتــى اآلن( 14كان مــن املفــروض أن تنتهــي االتفاقيــة املؤقتــة يف العــام .)1999
جدول ( :)1تقدير التغذية للمياه الجوفية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
طبقة املياه الجوفية-حوض
الحوض الغريب
الحوض الشاميل الرشقي
الحوض الرشقي
إجاميل الضفة الغربية
الحوض الساحيل (قطاع غزة)
إجاميل فلسطني

منطقة داخل
الضفة الغربية
(كم مربع)
1767
981
2896
5644
365
6009

متوسط هطول األمطار
(ملم)
2011/2010
407
433
281
347
225

حجم التغذية
2011/2010
(مليون مرت مكعب)
311
134
153
598
33
631

املصدر :سلطة املياه الفلسطينية ( :)2012التقرير النهايئ لحالة املوارد املائية يف األرايض املحتلة .رام الله ،فلسطني.

*متوسط التغذية عىل
املدى الطويل
(مليون مرت مكعب)
430-318
187-135
197-125
814-578
60-55
874-633

 -2املصادر املائية غري التقليدية
نظ ـرا ً لنــدرة املــوارد املائيــة (النــدرة الطبيعيــة والتقاســم غــر العــادل لحقــوق امليــاه بــن الفلســطينيني واإلرسائيليــن)،
رشعــت الحكومــة الفلســطينية ،بالفعــل ،يف الرتكيــز عــى تطويــر املــوارد املائيــة غــر التقليديــة.
أ .تحلية مياه البحر
يعتــر خيــار التحليــة أحــد الخيــارات االس ـراتيجية مــن وجهــة نظــر ســلطة امليــاه الفلســطينية ،حيــث هنــاك محطــة
لتحليــة ميــاه البحــر تقــع يف املنطقــة الوســطى بقطــاع غــزة (ديــر البلــح) بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ  6,000مــر مكعب/يــوم
( 2.04مليــون مــر مكعــب ســنويا) باســتخدام اثنتــن مــن اآلبــار الشــاطئية ،كان مقــررا ً أن يتــم زيــادة قدرتهــا اإلنتاجيــة
إىل حــوايل  20,000مــر مكعب/يوميـاً بحلــول العــام  ،2020وكذلــك إنشــاء محطــة كبــرة لتحليــة امليــاه بقــدرة إنتاجيــة
تبلــغ  50مليــون مــر مكعب/ســنة ،كمرحلــة أوىل 15،إال أن ذلــك مل يتــم بســبب نقــص التمويــل .لكــن ،بجــب مالحظــة
ودراســة بعــض اإلشــكاليات لخيــار التحليــة ،ومنهــا:
	•تكلفــة الطاقــة ،حيــث مــن املعــروف أن الجــزء األعظــم مــن تكلفــة التحليــة هــي لبنــد الطاقــة ،وبخاصــة إذا كان
مصــدر الطاقــة تقليدي ـاً ،ويف حــال اســتخدام الطاقــة الشمســية ،هــذا يزيــد مــن تكلفــة االســتثامر.
 14مالحظة :هناك بعض التحفظات الفلسطينية عىل اإلمكانيات التقديرية ،وبخاصة يف مورد طبقة املياه الجوفية الرشقية.
15 https://www.ochaopt.org/ar/content/largest-seawater-desalination-plant-opened-gaza-1
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	•القــدرة عــى اإلدارة والتشــغيل :ال بــد مــن حســم موضــوع مــن هــو املشــغل؟ هــل هــو قطــاع خــاص أو عــام أو
رشاكــة بــن القطاعــن؟ مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن لــكل خيــار إيجابيــات وســلبيات.
	•اآلثــار البيئيــة؛ حيــث ســتتم إعــادة مئــات اآلالف مــن أطنــان امللــح إىل البحــر ،ويف حالــة غــزة هــذا سيشــكل مشــكلة
للصيــد وتغيــر البيئــة البحريــة (املنطقــة املســموح بهــا وفــق اتفــاق أوســلو فقــط  8-6أميــال بحريــة).
ال تعــد مــوارد ميــاه البحــر متاحــة للضفــة الغربيــة ،إال كجــز ٍء مــن اســراتيجية طويلــة املــدى إلدارة املــوارد املائيــة
اإلقليميــة مــن خــال اتفاقيــة مــع إرسائيــل ،وذلــك ضمــن أحــد الخيــارات التاليــة:
•نقل املياه املحالة من غزة إىل الضفة الغربية.
•أو العكــس ،نقــل ميــاه مــن الضفــة إىل غــزة يف حــال كانــت هنــاك ســيطرة فلســطينية كاملــة عــى مصــادر امليــاه يف
الضفــة الغربيــة.
ب .تحلية املياه الجوفية قليلة امللوحة
ت ُطبــق مشــاريع التحليــة التجريبيــة الصغــرة للميــاه قليلــة امللوحــة ،التــي أنشــأها القطــاع الخــاص ألغـراض تجاريــة ،أو
مؤسســات غــر حكوميــة ألغ ـراض تنمويــة ،بشــكل أســايس ،يف غــور األردن ،بســعة إجامليــة تقــل عــن  0.5مليــون مــر
مكعب/ســنة ،وتســتخدم أساسـاً لألغـراض الزراعيــة .ومــن املقــرر إنشــاء ُمنشــأة كبــرة تســتمد إمداداتهــا مــن الينابيــع
بالقــرب مــن البحــر امليــت( 16بقــدرة إنتاجيــة مقــررة تبلــغ  22مليــون مــر مكعب/ســنة عــى األقــل بحلــول العــام ،)2022
وسيســهم هــذا املــروع يف زيــادة إمــدادات امليــاه للجــزء الجنــويب مــن الضفــة الغربيــة ،وســتتم زيــادة قدرتــه اإلنتاجيــة
يف نهايــة املطــاف إىل  40مليــون مــر مكعب/ســنة يف املســتقبل.
يضــم قطــاع غــزة حــوايل مائــة مــن بائعــي امليــاه الذيــن يبيعــون ميــاه الــرب املنتجــة مــن خــال محطــات تحليــة امليــاه
املالحــة التــي تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة  40-20م ـرا ً مكعباً/يــوم ،وتعمــل ملــدة  6-4ســاعات/يوم ،بحيــث تبلــغ إجــايل
الكميــات املــوردة  2.8مليــون مــر مكعب/ســنة .ومــع ذلــك ،يبلــغ معــدل اســتخراج امليــاه الجوفيــة الفعــي مــن قبــل
هــذه املحطــات حــوايل  4.8مليــون مــر مكعب/ســنة .الجــزء األعظــم غــر مرخــص (مجموعــة الهيدرولوجيــن.)2019 ،
ويعتمــد أكــر مــن  %80مــن ســكان غــزة عــى هــذه امليــاه للوفــاء باحتياجاتهــم مــن ميــاه الــرب والطبــخ ،بينــا تعتمــد
النســبة املتبقيــة البالغــة  %20عــى وحــدات تحليــة امليــاه املنزليــة .وإضافــة إىل ذلــك ،هنــاك  8محطــات لتحليــة امليــاه
الجوفيــة تديرهــا مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل يف األج ـزاء الجنوبيــة مــن قطــاع غــزة (خــان يونــس ،وديــر البلــح،
ورفــح) ويتــم توزيــع امليــاه التــي تنتجهــا مــن خــال شــبكات التوزيــع املحليــة املختلطــة مبيــاه اآلبــار (بقــدرة إنتاجيــة
إجامليــة تبلــغ مليــون مــر مكعب/ســنوياً).
ج .إعادة استخدام مياه الرصف الصحي املعالجة
عــاىن قطــاع الــرف الصحــي مــن اإلهــال طــوال ســنوات االحتــال اإلرسائيــي لــأرايض الفلســطينية منــذ العــام ،1967
وهــو مــا انعكــس عــى الصحــة العامــة والبيئــة ،األمــر الــذي مــا زال يؤثــر عــى هــذا القطــاع عــى الرغــم مــن كل مــا أولتــه
ســلطة امليــاه مــن اهتــام كبــر لــه ،مــن حيــث تطويــر إدارة ميــاه الــرف الصحــي لتشــمل جمعهــا ومعالجتهــا والتخلــص
اآلمــن منهــا بيئيـاً .وحتــى يومنــا الحــارض ،تقــدر نســبة املخدومــن بشــبكة الــرف الصحــي يف املحافظــات الشــالية ،%34
و %80يف املحافظــات الجنوبيــة .وال ت ـزال امليــاه العادمــة تجــري مــن املــدن الفلســطينية يف األوديــة واملجــاري الطبيعيــة
لتقطــع الحــدود داخــل الخــط األخــر .قــد ســاهمت املســتوطنات غــر الرشعيــة املقامــة عــى أر ٍ
اض فلســطينية ،التــي يزيــد
عددهــا عــى  400مســتوطنة صهيونيــة يف مختلــف أنحــاء الضفــة الغربيــة ،يف تفاقــم الوضــع ،حيــث عملــت عــى زيــادة
امليــاه العادمــة الخارجــة مــن هــذه املســتوطنات ،مبختلــف أنواعهــا املنزليــة والصناعيــة ،يف تلويــث البيئــة الفلســطينية ،التــي
تحتــوي عــى املخلفــات الصناعيــة الســامة ،وبانســياب هــذه امليــاه العادمــة يف األوديــة الطبيعيــة واألرايض الزراعيــة ،والتــي
تعمــل عــى تلويــث مصــادر امليــاه الجوفيــة (ســلطة امليــاه الفلســطينية.)2020 ،
 16البحر امليت ،أيضاً ،له أهمية اقتصادية كربى ،واملحافظة عىل مستوى املياه فيه سيحافظ عىل التوازن الدينامييك ،ويحافظ عىل إبقاء الينابيع متدفقة.
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يف حــال بقــي الوضــع الســيايس كــا هــو ،فــإن حاجــة فلســطني للميــاه قــد تدفعهــا إىل رشاء ميــاه مــن إرسائيــل ،وبخاصــة
مــن محطــات التحليــة ،األمــر الــذي ســيزيد مــن االعتامديــة ،وهــذا سيســاهم يف إضعــاف املوقــف التفــاويض الفلســطيني
عــى قضيــة امليــاه كإحــدى القضايــا املؤجلــة إىل الحــل النهــايئ .كــا أن عــدم توفــر ميــاه ألغ ـراض الزراعــة ،ســيؤدي إىل
تراجــع املســاحات الزراعيــة املرويــة ،وهــذا ســيضعف األمــن الغــذايئ واملــردود االقتصــادي مــن الزراعــة ،وتصبــح األســواق
الفلســطينية مســتباحة مــن املنتوجــات الزراعيــة اإلرسائيليــة.
 -4ثروات البحر امليت
لقــد ســاهمت العوامــل الجيولوجيــة يف تكويــن البحــر امليــت بشــكل فريــد ،حيــث يشــكل بحــرة طبيعيــة ذات تركيــز
أمــاح معدنيــة تختلــف عــن ميــاه البحــار واملحيطــات ،غــر أن البحــر امليــت يعــاين مــن ارتفــاع نســبة التبخــر وقلــة
التغذيــة التــي كان نهــر األردن أهــم روافــد البحــر امليــت يرفــده بهــا قبــل تحويلــه مــن قبــل إرسائيــل مبــا ســمي الناقــل
القطــري اإلرسائيــي 17.كــا أن محطــات التبخــر الصناعــي مــن قبــل األردن وإرسائيــل الســتخالص األمــاح املعدنيــة،
ســاهمت يف انخفــاض مســتوى البحــر مبعــدل 100-80ســم ســنوياً.
•تبلــغ نســبة األمــاح يف البحــر امليــت يف الطبقــات العليــا  ،%28ويف الطبقــات الدنيــا  %32.5وهــي أضعــاف نســبتها
يف ميــاه املحيطــات.
•معظــم أمــاح البحــر امليــت هــي كلوريــدات املعــادن املختلفــة ،وعمليــة اســتخراجها هــي مــن أســهل عمليــات
االســتخراج وأرخصهــا.
•تتــم عمليــة االســتخراج بواســطة التبخــر يف منطقــة تتوفــر فيهــا أشــعة الشــمس معظــم أيــام الســنة ( )300يــوم/
الســنة ،ويســمح الهــواء بتخزيــن هــذه األمــاح يف الهــواء الطلــق بتكاليــف قليلــة ،وتســتغل إرسائيــل هــذه األمــاح
بشــكل كبــر .ويف العــام  ،1955أقامــت إرسائيــل مصنعـاً للبوتــاس عــى الســاحل الغــريب للحــوض الجنــويب ،وأصبــح
هــذا املصنــع يف العــام  ،2014ينتــج أكــر مــن  4,069طنـاً مــن األمــاح ( )Israel Chemical Report, 2019كــا هــو
موضــح يف الجــدول اآليت:
جدول ( :)2إنتاج األمالح من البحر امليت العام 2015
األمالح املعدنية
البوتاس
كلوريد الصوديوم
بروفني
كلوريد املغنيسيوم الصلب

اإلنتاج (ألف طن)
3,500
259
174
136

هنــاك اســتثامرات أخــرى لــركات إرسائيليــة منحــت امتيــازات الســتثامر ثــروات البحــر امليــت مثــل رشكــة (Ahava
 ،)Dead se lab ltdحيــث أقامــت هــذه الرشكــة  50مصنعـاً إلنتــاج مســتحرضات التجميــل ،وق ـ ّدر الدخــل الســنوي لهــا
بـــنحو  150مليــون دوالر ( .)World Bank, 2014ويف الوقــت الــذي اعتــرت فيــه إرسائيــل منطقــة البحــر امليــت منطقــة
اســتثامرية ،فإنهــا حرمــت الشــعب الفلســطيني مــن االســتفادة مــن ثرواتــه منــذ العــام .1967
يف مقــال لجــورج كــرزم يف مجلــة التنميــة والبيئــة (كــرزوم ،)2017 ،أوضــح أن الــركات اإلرسائيليــة تســتنزف عنــر الــروم مــن
البحــر امليــت الــذي يســتعمل يف صناعــات عديــدة ،إضافــة إىل املغنيســيوم املســتخدم يف صناعــة املركبــات والطائـرات؛ علـاً أن
رشكات أجنبيــة مثــل رشكــة فولكســفاغن األملانيــة ،تعتــر رشيكــة يف بعــض املصانــع اإلرسائيليــة ،مثــل املصنــع اإلرسائيــي الــذي
يســتخرج املغنيســيوم املنهــوب مــن البحــر امليــت .كــا تســتنزف الــركات اإلرسائيليــة الصوديــوم لتصنيــع كلوريــد الصوديــوم،
عــاوة عــى اســتخراج البوتاســيوم لتصنيــع األســمدة الزراعيــة .والالفــت أن إرسائيــل تعتــر ســادس أكــر مصــدر عاملي للبوتاســيوم.
 17يساهم هذا الناقل يف نقل  %75من مياه نهر األردن داخل إرسائيل ليصل إىل صحراء النقب.
www.mas.ps

100

أشــار أيضـاً إىل أن «الــركات اإلرسائيليــة ،بعــد أن نهبــت وجففــت الحــوض الجنــويب للبحــر امليــت ،تحولــت يف الســنوات
األخــرة ،إىل ســحب مئــات ماليــن األمتــار املكعبــة ســنوياً مــن ميــاه الحــوض الشــايل للبحــر امليــت ،مــا تســبب يف الهبــوط
املتســارع ملســتوى ميــاه البحــر امليــت يف حوضــه الشــايل» .وحاليـاً ،بحســب كــرزم ،يخــر البحــر امليــت ســنوياً ،بســبب
النهــب اإلرسائيــي والتبخــر ،أكــر مــن  700مليــون م3؛ مــا ســيؤدي إىل تح ـ ّول البحــر امليــت إىل بحــرة هزيلــة ،ارتفــاع
مســتواها تحــت ســطح البحــر قــد يزيــد عــى  540مـرا ً.
يف انتهــاك رصيــح للقانــون الــدويل ،فــإن القــوة املحتلــة مل تســتغل ثــروات البحــر امليــت لصالــح الســكان املحليــن،
حيــث تذهــب جميعهــا لصالــح املســتوطنات والــركات اإلرسائيليــة ،وهــي تتعامــل مــع هــذه الــروات باعتبارهــا ثــروات
إرسائيليــة .هــذا فضـاً عــن إعــان منطقــة البحــر امليــت منطقــة محظــورة عــى الفلســطينيني ،وإعــان جــزء منهــا أرايض
دولــة (أريــج -دائــرة نظــم املعلومــات الجغرافيــة.)2015 ،
 -5الحجر الفلسطيني – قيود واحتكار إرسائييل يف مناطق (ج)
تشــر تقدي ـرات التخمــن إىل أن احتياطــي الحجــر يف الضفــة الغربيــة ميتــد عــى مســاحة  20ألــف دونــم ،أمــا القيمــة
التقديريــة لهــذا االحتياطــي فتعــادل  30مليــار دوالر .وتعتــر صناعــة الحجــر مــن أهــم الصناعــات يف فلســطني ،حيــث
بلــغ الحجــم الســنوي لإلنتــاج  30مليــون م ،2وعــدد العاملــن يف هــذه الصناعــة  25ألــف عامــل ،أمــا قيمــة االســتثامر
فتصــل لنحــو  700مليــون دوالر ،وبلغــت قيمــة املبيعــات الســنوية حــوايل  600مليــون دوالر .أمــا مســاهمة صناعــة
األحجــار يف الناتــج املحــي اإلجــايل ،فقــدرت بـــ  ،%4.5وقــدرت بنحــو  %30مــن إجــايل عائــدات الصناعــة يف فلســطني
(منتــدى األعــال الفلســطيني.)2011 ،
تشــكل املنطقــة املســاة (ج) قرابــة  %63مــن مســاحة الضفــة الغربيــة ،وتخضــع للســيطرة العســكرية اإلرسائيليــة مــن
الناحيــة اإلداريــة واألمنيــة ،ولــذا تقــوم ســلطات االحتــال ،بشــكل غــر رشعــي ،باســتغالل هــذه املناطــق ومواردهــا
الطبيعيــة لصالــح املســتوطنات ،وتحــرم الشــعب الفلســطيني مــن اســتغالل هــذه الــروة ،ومن أهــم املامرســات اإلرسائيلية:
•إقامــة محاجــر وكســارات تابعــة لــركات إرسائيليــة بشــكل غــر رشعــي .يقــدر حجــم مــا تــم جنيــه مــن االســتثامرات
يف الحجــر الطبيعــي  900مليــون دوالر ،وهــو مــا يعــادل  %7.1مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف العــام .2011
•قامت سلطات االحتالل منذ العام  ،1994بوقف إصدار التصاريح الستثامر الحجر يف مناطق (ج).
للكســارات الفلســطينية ،بينام يســمح بذلك للكســارات
•عــدم الســاح باســتخدام الديناميــت يف تفجــر صخــور املقالع ّ
املــدارة إرسائيلي ـاً ،مــا يجــر الكســارات الفلســطينية عــى اســتخدام وســيط إرسائيــي ،وهــي طريقــة مكلفــة جــدا ً،
وتســتغرق وقت ـاً أطــول ،حيــث تبلــغ كلفــة اســتخراج طــن واحــد مــن الحجــارة التــي فجــرت بالديناميــت ،مــن
خــال ماكينــات الحفــر ( ،)Jackhammerدوالريــن ،بينــا يكلــف طــن الحجــارة الــذي يتــم الحصــول عليــه بواســطة
الحفــارة  6دوالرات .ويســتغرق الحصــول عــى  5,000طــن مــن الحجــارة بالتفجــر ســاعة مــن الزمــن ،بينــا يلــزم
يومــان إىل ثالثــة أيــام للحصــول عــى الكميــة نفســها مــن الحجــارة بواســطة الحفــارة.
 -6الغاز الطبيعي
تشــكل اكتشــافات الغــاز 18يف رشق البحــر املتوســط فرصــة اقتصاديــة مهمــة جــدا ً للــدول املعنيــة (االونكتــاد ،)2019 ،لكنهــا
تثــر مشــاكل جيوسياســية لتلــك الــدول نتيجــة حــاالت االحتــال العســكري ألرايض الغــر ،وعــدم ترســيم حــدود املناطــق
االقتصاديــة الخاصــة ،أو االتفــاق عليهــا قبــل بــدء االستكشــاف ،والنزاعــات اإلقليميــة ،والتطــورات السياســية واالقتـــصادية
الســلبية يف بعــض الــدول املعنيــة .غــر أن املشــهد العــريب والفلســطيني ال يســمح للــدول العربيــة وفلســطني بــأن تقــوم بــدور
مؤثــر يف مجريــات هــذه التطــورات عــى ســاحل رشق املتوســط ،لكــن هــذا الوضــع يحمــل يف أحشــائه بــذور تغيــر جــذري
نحــو تحالفــات وتغـرات سياســية عــى املســتويني املحــي واإلقليمــي .وهــذا التغيــر الــروري هــو الــرط الرئيــس مــن أجــل
 18يساهم هذا الناقل يف نقل  %75من مياه نهر األردن داخل إرسائيل ليصل إىل صحراء النقب.
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إعــادة التــوازن الجيوســيايس يف املنطقــة لصالــح الــدول العربيــة للوقــوف يف وجــه األطــاع اإلرسائيليــة يف املنطقــة .جــاء إنشــاء
منتــدى غــاز رشق املتوســط يف العــام ( 2020-2019حيــث شُ ـكّل مــن األعضــاء املؤسســن مــر واألردن وإرسائيــل وقــرص
(الروميــة) واليونــان وإيطاليــا وفلســطني) (خــوري2018 ،؛ منتــدى مــال وأعــال .)2020 ،يهــدف املنتــدى -كــا تشــر وثائقــه-
إىل إقامــة رشاكات اقتصاديــة وتجاريــة بــن الــدول األعضــاء الســتثامر الــروات الغازيــة املكتشــفة ،والبنــى التحتيــة ،بشــكل
اقتصــادي لصالــح الشــعوب ،فض ـاً عــن اســتثامر اكتشــافات الغــاز يف رشق املتوســط يف إرســاء دعائــم الســام واالســتقرار يف
املنطقــة .ويهــدف ،أيضـاً ،إىل أن تســاهم البنيــة التحتيــة القامئــة والجديــدة للغــاز ،كخطــوط األنابيــب وتســهيالت التصديــر،
لــدى الــدول األعضــاء ،إىل جانــب عالقاتهــا املرتابطــة ،يف اإلرساع بتحقيــق االســتغالل االقتصــادي األمثــل الحتياطيــات الغــاز يف
رشق البحــر املتوســط ،وتقليــل تكلفــة اإلنتــاج والنقــل ،وضــان التوريــد إىل األســواق بأســعار تنافســية.
قــد يشــكل هــذا املنتــدى فرصــة للجانــب الفلســطيني مــن حيــث اســتغالله كمنصــة للدفــاع عــن الحقــوق االقتصاديــة
الفلســطينية وحاميتهــا ،وتشــكيل تحالفــات واتفاقيــات ثنائيــة ومتعــددة يف مواجهــة مســاعي ارسائيــل تحقيــق مكاســب
إقليميــة عــى حســاب الطــرف األضعــف وهــو فلســطني.
 1-6الغاز يف املنطقة االقتصادية الفلسطينية
اكتشــفت رشكــة بريتــش غــاز ( )British Gas BGأول حق ـ ٍل للغــاز يف امليــاه اإلقليميــة لقطــاع غــزة يف العــام  ،2000وعــرف
بـــ «غــزة ماريــن» ( .)Gaza Marineويقــدر االحتياطــي يف هــذا الحقــل بـــ  1.2تريليــون قــدم مكعــب ،كــا يتــم الحديــث
عــن حقــل ( ،)Noa Southوتقــدر قيمــة املــردود االقتصــادي مــن الحقلــن بنحــو  10مليــارات دوالر ،باســتثامر يقــارب 800
مليــون دوالر .تعــد حقــول الغــاز الطبيعــي املكتشــفة يف رشق البحــر املتوســط مــن أكــر ملفــات الطاقــة تعقيــدا ً مــن حيــث
االســتخراج والنقــل والتوزيــع ،ليــس العتبــارات تقنيــة ،ولكــن العتبــارات سياســية بالدرجــة األوىل ،حيــث تتشــابك العوامــل
الجيوسياســية واالسـراتيجية (السياســية واالقتصاديــة) عــى املــدى البعيــد ،وذلــك مــن حيــث الفــرص واملخاطــر التــي يشــكلها
ثــاين أكــر االكتشــافات يف املنطقــة بعــد منطقــة الخليــج .تــرك اكتشــافات الغــاز آثــار كبــرة عــى املنطقــة ،حيــث تشــكل هــذه
االكتشــافات موضــع نـزاع بــن بعــض الــدول (فلســطني ولبنــان مــن جهــة ،وإرسائيــل مــن جهــة أخــرى) يف حــن تخــى إرسائيــل
النتائــج الناجمــة عــن االســتغالل الفلســطيني لحقــل غــاز غــزة ماريــن ،وهــي غايــة يف األهميــة ،وهــو مــا تريــد إرسائيــل أن
تتجــاوزه ،حيــث إن اســتغالل حقــل غــاز غــزة ماريــن ســيؤدي إىل اســتقالل الســلطة اقتصادي ـاً ،بحيــث تصبــح الســلطة غــر
19
معتمــدة عــى املســاعدات الدوليــة ،وهــذا ســيوفر لهــا اســتقالالً سياســياً ،فاالســتقالل االقتصــادي هــو بحــد ذاتــه اســتقالل.
تفيــد دراســة األونكتــاد ( )2019املذكــورة ســابقاً ،بــأن الغــاز املكتشــف قبالــة ســواحل غــزة مــن منظــور قانــوين تعــود أحقيتــه
إىل األرايض الفلســطينية املحتلــة ،ولكــن قـرارات الحكومــة اإلرسائيليــة والحــرب عــى غــزة ،منــع الفلســطينيني مــن االســتفادة
مــن هــذه املــوارد ،وقامــت إرسائيــل باســتغاللها كــا يحلــو لهــا ،حيــث إن عوائــد هــذا الحقــل تحقــق أرباحــا قيمتهــا مليــارا
دوالر للفلســطينيني ســنوياً ،إال أن اإلجـراءات اإلرسائيليــة أدت إىل حرمــان الفلســطينيني مــن االســتفادة مــن هــذه الحقــول.
 -7حقول النفط املوجودة يف فلسطني
تشــر الدراســات الجيولوجيــة إىل وجــود النفــط يف األرايض الفلســطينية ،حيــث إن كثــرا ً مــن الباحثــن أشــاروا إىل أن
التكوينــات الجيولوجيــة تؤكــد وجــود كميــات معقولــة مــن النفــط (عبــد القــادر ووشــاحي .)1999 ،يعتــر حقــا مجــد 1
ومجــد  2دلي ـاً عــى صحــة هــذا االعتقــاد.
حقل مجد (( )1حرز الله)2018 ،
ميتــد الحقــل مــن قلقيليــة شــاالً حتــى بــدرس واملديــة جنوبـاً ،ومــن رأس العــن غربــا حتــى عمــق يقــارب  20كــميف أرايض الضفــة الغربيــة رشقـاً.
غاز-غزة-وأبعاده-االقتصادية-االنعتاقية-أحد-األسباب-غري-املعلنة-للحرب-اإلرسائيلية19 https://www.alhadath.ps/article/2379/
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ميتــد الحقــل عــى جانبــي الخــط األخــر ،ويقــع الجــزء األكــر منــه يف الضفــة الغربيــة ،حيــث يصــل هــذا الحقــليف حــده الرشقــي إىل منطقــة رنتيــس.
صنفــت إرسائيــل الحقــل عــى أنــه حقــل تجــاري يف العــام  ،2004حيــث منحــت امتيــاز تطويــر الحقــل لرشكــةجفعــوت عــوالم.
كان االحتياطي يف البداية  1.5مليار برميل ،ثم ارتفع إىل  2.5مليار برميل.احتياطي الغاز بـ  182مليار قدم مكعب 5 ،مليارات مرت مكعب من الغاز.ميتاز البرتول فيه بالجودة العالية ،ويستخدم للطائرات.حقل مجد ()2
يقع هذا البرئ عىل أرايض قرية رنتيس املحاذية لخط الهدنة ،حيث يبعد عنه فقط عرشات األمتار.اإلنتاج اليومي للبرئ حوايل  1,400برميل إضافة إىل مليوين قدم مكعب من الغاز.العمق 4850م.محاط مبجموعة من املواقع العسكرية.أعلنت الرشكة أنها سوقت منه حتى  2014/06/30ما قيمته  60مليون دوالر.بدأ برئ مجد  2اإلنتاج التجريبي يف  ،2016والفعيل  ،2017بواقع  300برميل يف اليوم.تنتهك إرسائيل الحقوق الفلسطينية يف كل من الغاز والنفط من خالل املامرسات التالية:
قامت إرسائيل باستخدام هذا الحقل دون اعتبار للحدود السياسية (حدود العام .)1967انتهكــت إرسائيــل القانــون الــدويل واتفاقــات جنيــف كدولــة محتلــة ،ومنعــت وأعاقــت ،عــن ســبق إرصار ،وصــولالفلســطينيني إىل امليــاه اإلقليميــة وامليــاه االقتصاديــة الفلســطينية.
انتهاك حق السيادة الفلسطينية عندما حاولت الضغط لرشاء الغاز الفلسطيني بثمن بخس (مخالفة القانون الدويل).إرسائيل تقرتف جرائم حرب وتخزن الغاز يف املياه اإلقليمية الفلسطينية.مسارات نقل الغاز متر يف املياه اإلقليمية واالقتصادية الفلسطينية دون إذن.منعــت إرسائيــل وأعاقــت ،عــن ســبق إرصار ،تطويــر حقــل غــزه ماريــن (مخالفــة القانــون الــدويل) مخالفــة قـرارات األمــماملتحــدة يف حــق الشــعب الفلســطيني يف الســيادة والســيطرة عــى مــوارده الطبيعيــة.
منعــت إرسائيــل وأعاقــت ،عــن ســبق إرصار ،إنشــاء خــط ناقــل وطنــي للغــاز مــن حقــول ( )Marinالبحــر إىل مينــاءالعريــش ،حاولــت فــرض بنــاء الناقــل ليصــل إىل عســقالن بــدالً مــن العريــش.
أنشــأت إرسائيــل منصــات استكشــاف العــام  2004يف حقــول متاخمــة لحقــل نــوا الجنــويب دون التنســيق مــع اللجنــةاملشــركة (الفلســطينية اإلرسائيليــة) للبــرول (مخالفــة اتفاقــات أوســلو).
اســتخرجت الغــاز مــن حقــل نــوا الشــايل الــذي يشــرك يف الطبقــات الجيولوجيــة مــع الحقــل الفلســطيني نــوا الجنــويبدون التنســيق مــع الطــرف الفلســطيني (مخالفــة اتفاقــات أوســلو) مــا شــكل خطـرا ً محدقـاً باملــوارد الفلســطينية ،وبخاصــة
بعــد اإلعــان عــن نضــوب املــوارد اإلرسائيليــة هنــاك؛ أي الحقــول املجــاورة لحقــل الغــاز املشــرك هنــاك (NOA North
.)inside Tethy’s basin
منحــت رشكــة نوبــل حــق التنقيــب عــن البــرول والغــاز الطبيعــي يف أجـزاء مــن امليــاه االقتصاديــة الفلســطينية يف العــام ،2012دون التنســيق مــع الطــرف الفلســطيني (مخالفــة اتفاقــات أوســلو).
 -8الفوسفات واليورانيوم
يعــد الفوســفات مــن املعــادن غــر الفلزيــة ويوجــد يف منطقــة أريحــا ،وغــرب بيــت لحــم ،ويف أماكــن متفرقــة يف فلســطني
يوجــد الفوســفات القابــل للتعديــن يف منطقــة الخــان األحمــر ،كــا أن الفوســفات يحتــوي عــى عنــر اليورانيــوم عــى شــكل
20
يورانيــت ،غــر أن الكميــات ونســب املعــادن يف صخــور الخــان األحمــر ،تحتــاج إىل دراســة جيولوجيــة واقتصاديــة مفصلــة.
/الفوسفات20 https://www.palestinapedia.net/
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 -6مراجعة وتشخيص المواقف التفاوضية الخاصة بالبنية التحتية
حبيب الحن
مسيف جميل
 1-6مقدمة ومبررات

تواجــه فلســطني مجموعــة كبــرة مــن التحديــات يف تقديــم خدمــات البنيــة التحتيــة (الطاقــة ،امليــاه والــرف الصحــي،
املواصــات ،وإدارة النفايــات) ،وبخاصــة يف ظــل هيمنــة االحتــال اإلرسائيــي عــى إمكانيــة تطويــر وتحديــث وتوفــر البنية
التحتيــة املحليــة ،بســبب تحكمــه بقنــوات التجــارة واالســتثامر ،وســيطرته عــى معظــم أرايض الضفــة الغربيــة مــن ناحيــة
إداريــة وتنظيميــة ،وتحكمــه بالحيــاة اليوميــة للفلســطينيني تحــت الذرائــع األمنيــة ،ومــن خــال الق ـرارات العســكرية.
هــذا إضافــة إىل اعتــداءات االحتــال املتتاليــة التــي تدمــر وتعطــل البنيــة الفيزيائيــة ملختلــف خدمــات البنيــة التحتيــة.
قــام االحتــال أيضــا «بتطبيــع» آليــات وأدوات التحكــم اليومــي بــكل مــا يتعلــق بتوفــر هــذه املقومــات للحيــاة البرشيــة.
فـــ «جغرافيــة االســتعامر» تتكــرس ،بصــورة واضحــة ،يف هيمنتــه عــى شــبكات الطــرق ،وتوريــد الطاقــة ،واســتغالل امليــاه
واملــوارد املعدنيــة ،وإصــدار قوانــن وقـرارات مجحفــة بحــق الفلســطينيني متنعهــم مــن تطويرهــا ،وباألخــص يف املنطقــة
املســاة (ج) (.)Salamanca, 2014
أدى االحتــال ومــا يفرضــه مــن واقــع مريــر ومســاحة ضيقــة لالســتثامر والتنميــة ،إىل نقــص متأصــل يف توفــر خدمــات
البنيــة التحتيــة املختلفــة ،األمــر الــذي ،بــدوره ،يحــد مــن اإلنتاجيــة االقتصاديــة ،والقــدرة عىل تحســن األوضــاع االجتامعية
للفلســطينيني .ال تتــم تلبيــة الطلــب عــى أي مــن خدمــات البنيــة التحتيــة حالي ـاً ،ومــن املتوقــع أن يــزداد األمــر ســوءا ً
بســبب النمــو الســكاين واالقتصــادي وتغــر املنــاخ ،هــذا إضافــة إىل النزعــة التــي تشــهدها فلســطني ،والعــامل عامــة ،مــن
تغيــر يف أمنــاط االســتهالك ومتطلبــات الحيــاة اليوميــة.
أمــا يف ســياق املســاحة املتاحــة لحوكمــة وإدارة البنيــة التحتية ،فللــوزارات والهيئــات التابعة للســلطة الوطنية الفلســطينية
أدوار واضحــة يف إدارة خدمــات البنيــة التحتيــة الرئيســية ،مــع بعــض التداخــل عــر القطاعــات وعــى مســتويات مختلفــة.
هنــاك ،أيضـاً ،العديــد مــن الجهــات والــدول املانحــة التــي تشــارك ،بشــكل كبــر ،يف قـرارات االســتثامر يف البنيــة التحتيــة،
بســبب محدوديــة املصــادر املحليــة .بذلــك ،فإنهــا تؤثــر ،أيض ـاً ،عــى تقديــم مثــل هــذه الخدمــات يف فلســطني .لكــن،
عــى الرغــم مــن أهميــة املســاعدات التــي تقدمهــا الــدول املانحــة لفلســطني بشــكل عــام ،ولقطــاع البنيــة التحتيــة بشــكل
خــاص ،فــإن املانحــن يقعــون يف فــخ القـرارات االســتثامرية املنعزلــة داخــل قطاعــات البنيــة التحتيــة املنفــردة ،مــا يــؤدي
إىل تفاقــم املشــاكل الناتجــة عــن عــدم احتســاب تداخــل قطاعــات البنيــة التحتيــة ،ويزيــد مــن صعوبــة إنشــاء نظــام بنيــة
تحتيــة متكامــل يف فلســطني (.)Ives et al., 2017
تــأيت هــذه الورقــة بهــدف أســايس وهــو تزويــد صانــع الق ـرار الفلســطيني مبرجعيــة واضحــة يف حــال التفــاوض عــى
مســائل البنيــة التحتيــة يف الوقــت الحــايل ،أو يف املســتقبل (مفاوضــات الوضــع الدائــم) ،حيــث تشــكل مرجعيــة ملــا يتوفــر
مــن أحــدث املــؤرشات حــول أداء البنيــة التحتيــة يف ســياق القيــود التــي يفرضهــا االحتــال .كــا توفــر مراجعــة للمواقــف
التفاوضيــة الســابقة ،واســتخالص توصيــات خاصــة باملواقــف التفاوضيــة املســتقبلية ،وحلــول آنيــة قابلــة للتطبيــق وذات
أولويــة يف مرحلــة مــا قبــل بســط ســيادة الدولــة عــى كامــل مســاحة األرض الفلســطينية املحتلــة .مــن جهــة ثانيــة ،ال
تســعى الورقــة إىل وضــع رؤيــة مســتقبلية لتخطيــط البنيــة التحتيــة أو املكانيــة لدولــة فلســطني ،وهــي مهــام تبقــى ضمــن
اختصاصــات املؤسســات الرســمية القطاعيــة املختلفــة املعنيــة.
كــا تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا البحــث مل يتنــاول تفاصيــل املواقــف املطلوبــة تجــاه بعــض الجوانــب املهمــة للبنيــة
التحتيــة غــر القامئــة اآلن أو غــر املشــار إليهــا بــأي تفصيــل يف االتفاقيــات املوقعــة ،وكذلــك ال توجــد رؤيــة تخطيطيــة
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واضحــة حــول متطلبــات مثــل هــذه املرافــق .هنــا نخــص بالذكــر كالً مــن املطــار (هــل يكــون واحــدا ً أو اثنــن؟ وأيــن؟)،
واملينــاء (تجــاري؟ ســياحي؟ يف عــرض البحــر أم عــى الشــواطئ ضمــن منطقــة صناعيــة واســعة؟) ،املناطــق الصناعيــة
ومحطــات التخليــص الجمــريك (الحدوديــة أو الداخليــة؟  ،)bondedالفضــاء الســيرباين ( ،)cyberspaceوكذلــك االنضــام
لالتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بــكل مــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة ،والنقــل ،والعبــور ،واالتصــاالت ... ،إلــخ.
 2-6تعريف قطاعات البنية التحتية

البنيــة التحتيــة هــي مجموعــة املرافــق واألنظمــة والخدمــات الرضوريــة لدعــم النشــاط االقتصــادي واالجتامعــي يف
أي مجتمــع حديــث ،وتشــمل الهيــاكل املاديــة العامــة والخاصــة مثــل الطــرق ،وشــبكات النقــل ،واملطــارات ،واملوانــئ،
واملناطــق الصناعيــة ،وإمــدادات امليــاه والــرف الصحــي ،وإدارة النفايــات الصلبــة ،وشــبكات الكهربــاء واالتصــاالت
واملعلومــات .تشــكل البنيــة التحتيــة األســاس للرفاهيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة واالســتدامة البيئيــة ،ويعــد تطويرهــا
التزام ـاً طويــل األجــل يصعــب عكســه بســبب ضخامــة االســتثامرات الرأســالية املطلوبــة وعمرهــا االف ـرايض طويــل
األجــل .هــذا يعنــي أن القـرارات اآلنيــة وقصــرة األجــل الخاصــة بالبنيــة التحتيــة ،تنعكــس آثارهــا عــى املــدى الطويــل،
وتؤثــر عــى التنميــة االقتصاديــة املســتدامة ومســتوى املعيشــة للمواطنــن .يقــدم ملحــق هــذه الورقــة عرض ـاً مفص ـاً
لوضــع مختلــف قطاعــات البنيــة التحتيــة والتحديــات التــي تواجههــا بحســب أحــدث البيانــات املتاحــة.
زيــادة حجــم االســتثامر يف البنيــة التحتيــة لــه أثــر إيجــايب مبــارش عــى الناتــج املحــي اإلجــايل ،ويــؤدي إىل خلــق فــرص
عمــل جديــدة إذا مــا متــت إدارتــه بنجاعــة .كــا أن تحســن مخــزون البنيــة التحتيــة يهيــئ عوامــل اقتصاديــة خارجيــة
إيجابيــة ،فاألشــكال املختلفــة للبنيــة التحتيــة متداخلــة ورضوريــة لجميــع القطاعــات االقتصاديــة ،وتطويرهــا يســاعد
يف تحســن كفــاءة عمــل املؤسســات والــركات ،ويفتــح املجــال الســتثامرات جديــدة ،ناهيــك عــن أهميتهــا االجتامعيــة
للســكان؛ كالوصــول إىل الســكن والخدمــات االجتامعيــة.
للبنيــة التحتيــة عــدد مــن الخصائــص الفريــدة التــي متيزهــا عــن االســتثامرات األخــرى ،فهــي تتطلــب اســتثامرات أوليــة
كبــرة بســبب حجــم املشــاريع والتكاليــف العاليــة للتخطيــط والتنفيــذ ،كــا أن لديهــا بعــض خصائــص الســلع العامــة مثل
عــدم االســتبعاد؛ أي إنــه ال ميكــن اســتبعاد األفـراد مــن اســتخدام خدمــات البنيــة التحتيــة أو بإمكانهــم االســتفادة منهــا
دون دفــع مثنهــا بصــورة مبــارشة .لذلــك ،فــإن معظــم مشــاريع البنيــة التحتيــة؛ إمــا ممولــة بالكامــل مــن قبــل الحكومــة
و/أو مدعومــة بشــكل كبــر و/أو تــؤدي إىل احتــكار طبيعــي ،وفلســطني ليســت اســتثناء مــن مثــل هــذه الرتتيبــات ،ألن
معظــم مشــاريع البنيــة التحتيــة ،منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،تــم متويلهــا مــن قبــل الــدول املانحــة ،أو مــن
املوازنــة العامــة ،باســتثناء قطاعــي االتصــاالت والكهربــاء اللذيــن اعتمــدا عــى االســتثامر الخــاص ،وبالتــايل عمــا ضمــن
ســياق االحتــكار الطبيعــي.
 3-6االتفاقيات السابقة والمواقف التفاوضية

يعرض هذا الجزء أهم ما ورد يف االتفاقيات السابقة واملواقف التفاوضية فيام يخص كالً من قطاعات البنية التحتية.
 1-3-6شبكات توزيع المياه والصرف الصحي

بــدأت مفاوضــة الســلطة الفلســطينية لالحتــال اإلرسائيــي عــى القضايــا املتعلقــة بامليــاه خــال اتفــاق إعــان املبــادئ
يف أيلــول مــن العــام ( 1993بروتوكــول التعــاون اإلرسائييل-الفلســطيني ،)1993 ،إذ نــص امللحــق الثالــث يف هــذا االتفــاق
عــى أن يتــم تأســيس لجنــة للتعــاون يف مجــال امليــاه وتطويرهــا بواســطة خ ـراء مــن الجانبــن ،وســيتضمن مقرتحــات
لدراســات وخطــط حــول حقــوق امليــاه لــكل طــرف ،وكذلــك حــول االســتخدام املنصــف ملــوارد امليــاه املشــركة ،أثنــاء
املرحلــة االنتقاليــة وبعدهــا .بعــد ذلــك ،تــم رســم بعــض مالمــح هــذا البنــد العــام يف اتفاقيــة القاهــرة (غــزة وأريحــا)
التــي تتيــح للســلطة الفلســطينية تشــكيل ،وإدارة ،وتنميــة كافــة شــبكات ومــوارد امليــاه والــرف الصحــي بطريقــة تحــول
دون حــدوث أي رضر ملــوارد امليــاه ،وأن تســتمر رشكــة ميــاه «ميكــروت» اإلرسائيليــة يف تشــغيل ،وإدارة شــبكات امليــاه
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القامئــة التــي تــزود املســتوطنات ومنطقــة املنشــآت العســكرية بامليــاه ،وشــبكات ومــوارد امليــاه داخلهــا .كــا نصــت عــى
أن تتــم كافــة عمليــات الضــخ مــن مــوارد امليــاه يف املســتوطنات ومنطقــة املنشــآت العســكرية ،وفــق الكميــات يف حينــه
مليــاه الــرب وميــاه الــري ،مقابــل ذلــك فــإن الســلطة الفلســطينية لــن تؤثــر عــى الكميــات بصــورة ســلبية.
شــمل االتفــاق االنتقــايل (اتفاقيــة أوســلو الثانيــة) حــول الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة (االتفاقيــة اإلرسائيلية-الفلســطينية
املرحليــة )1995 ،بنــودا ً توضــح مســؤولية كل طــرف وحقوقــه ،فأملــت عــى إرسائيــل االع ـراف بحقــوق الفلســطينيني
يف امليــاه بوضــوح (االتفاقيــة اإلرسائيلية-الفلســطينية املرحليــة ،(1995 ،للمــرة األوىل ،عــى الرغــم مــن عــدم تعريــف أي
املــوارد األساســية التــي اعــرف بهــا الجانــب اإلرسائيــي (يعــرف الجانــب اإلرسائيــي أن االحتياجــات الحقيقيــة للشــعب
الفلســطيني مــن امليــاه لألغ ـراض املنزليــة مــن  70إىل  80مليــون مــر مكعــب ســنوياً ،وزيــادة حصــة امليــاه املخصصــة
للفلســطينيني خــال املرحلــة االنتقاليــة إىل  28.6مليــون مــر مكعــب ســنوياً ،وكذلــك تشــكيل لجنــة مشــركة لهــا مهــام
محــددة تتخــذ قراراتهــا باإلجــاع) .مــن أبــرز مــا تــم تناولــه يف هــذه االتفاقيــة مــا يــي:
•عـراف إرسائيــل بحقــوق الجانــب الفلســطيني يف امليــاه يف الضفــة الغربيــة ،عــى أن يتــم التفــاوض حولهــا يف اتفــاق
الوضــع الدائــم الخــاص مبصــادر امليــاه ،إضافــة إىل إجــاع كال الجانبــن عــى الحاجــة اإلضافيــة للميــاه ،وأن يحــرم كال
الطرفــن صالحيــات ومســؤوليات كل طــرف يف مجــال امليــاه والــرف الصحــي.
•ات ّخــاذ اإلجـراءات الرضوريــة ملنــع تــرر مصــادر امليــاه ،مبــا يف ذلــك مصــادر امليــاه التــي يســتخدمها الطــرف اآلخــر،
ومنــع تدهــور نوعيــة امليــاه يف هــذه املصــادر.
•يتــم تشــغيل وتطويــر أنظمــة امليــاه والــرف الصحــي القامئــة بطريقــة منســقة ،وعــى كل جانــب أن يتخــذ اإلجراءات
الكفيلــة مبنــع وقــوع رضر يف مناطــق كل طرف.
•دفــع املجلــس إىل رشكــة ميكــروت تكاليــف امليــاه التــي تــزوده بهــا إرسائيــل ،عــى أن تكــون العالقــات بــن املجالــس
وميكــروت عــى أســاس اتفــاق تجــاري.
نجحــت إرسائيــل يف جعــل موضــوع امليــاه مــن القضايــا العالقــة إىل حــن إجـراء مفاوضــات الوضــع الدائــم ،واســتمرت يف
ســيطرتها وتحكمهــا مبصــادر امليــاه الفلســطينية ،حيــث تقــوم بســحب امليــاه مــن األرايض الفلســطينية وتخزينهــا خــارج
حــدود األرايض الفلســطينية املحتلــة العــام  ،1967ومــن ثــم إعــادة بيــع جــزء منهــا للفلســطينيني ،وقــد وصلــت األمــور
بهــا للتحكــم يف توزيــع امليــاه يف مناطــق الســلطة الفلســطينية ذاتهــا.
يجــدر الذكــر أن أي مــروع ميــاه بحســب االتفاقيــات يحتــاج إىل موافقــة الجانــب اإلرسائيــي ،مــا يشــكل عائق ـاً كب ـرا ً
أمــام الجانــب الفلســطيني ،حيــث إن غالبيــة الطلبــات تقابــل بالرفــض اإلرسائيــي ،والطلبــات األخــرى إذا مل ترفــض تقابــل
باملامطلــة اإلرسائيليــة حيــث ميــر الطلــب عــى  16دائــرة إرسائيليــة لدراســته ،وهــذا ،أيضـاً ،نــوع آخــر مــن الرفــض واملامطلة.
عــى الرغــم مــن وجــود هــذه االتفاقيــات املوقعــة ،ومبســاندة الــدول الكــرى واألمــم املتحــدة ،فــإن إرسائيــل مل تلتــزم
مبــا ورد يف هــذه االتفاقيــات ،ومــا زالــت مســتمرة يف تجاوزاتهــا؛ تســتنزف امليــاه الفلســطينية بشــكل يهــدد الخــزان
الجــويف بالنضــوب ،أو عــدم صالحيــة مياهــه لالســتهالك لجميــع األغـراض ،كذلــك تفــرض حصارهــا املــايئ عــى التجمعــات
الســكانية الفلســطينية ،وترفــض زيــادة كميــة امليــاه الالزمــة للقــرى واملــدن الفلســطينية ،األمــر الــذي يــؤدي إىل انقطــاع
امليــاه عــن املواطنــن الفلســطينيني ف ـرات طويلــة ،وبخاصــة يف فصــل الصيــف.
تتنــاول ورقــة منفصلــة ملــف امليــاه بصفتهــا مــن املــوارد الطبيعيــة ،لكــن يجــب االنتبــاه إىل الســبب يف تشــبث إرسائيــل
وإرصارهــا عــى الســيطرة الكاملــة والدامئــة عــى منابــع امليــاه ومصادرهــا ،كونهــا تــدرك أن قضيــة امليــاه ليســت مجــرد
قضيــة فنيــة ،وإمنــا هــي محــور أســايس يف وجودهــا عــر تأمــن امليــاه لنفســها بشــكل كاف ومنتظــم ،وعنــر أســايس ميكــن
اســتخدامه يف مامرســة الضغــوط عــى الفلســطينيني .بســبب هــذه األهميــة ،تــر إرسائيــل دامئـاً عــى إدمــاج موضــوع امليــاه
ضمــن ملفــات املفاوضــات الثنائيــة واملتعــددة األطـراف ،وإقنــاع الــدول العربيــة بالتخــي عــن االعتبــارات السياســية ملصلحــة
الحســابات االقتصاديــة والدخــول مــع إرسائيــل يف مشــاريع مشــركة ،وبالتــايل تجعــل مــن هــذه املشــاريع أساس ـاً الرتبــاط
إرسائيــل مبنطقــة الــرق األوســط وجعلهــا محــور هــذا االرتبــاط.
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ال شــك أن ســيطرة االحتــال اإلرسائيــي عــى مصــادر امليــاه يف فلســطني قــد أدى إىل خنــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
فاالتفاقيــات التــي جــرت بخصــوص امليــاه أنهكــت الســلطة الفلســطينية ،فهــي تشــري امليــاه مــن رشكــة ميكــروت اإلرسائيلية،
وعــاوة عــى التكلفــة العاليــة للميــاه ،يعــاين الفلســطينيون يف مناطــق كثــرة مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن شـ ّحها
وانقطاعهــا املســتمر ،مــا أثــر عــى القطاعــات االقتصاديــة املهمــة ،وبخاصــة قطــاع الزراعــة الــذي يشــهد تراجع ـاً مســتمرا ً
(عبــد اللــه .)1994 ،إضافــة إىل االتفاقيــات املجحفــة بحــق الجانــب الفلســطيني ،والتــي تصــب يف صالــح الجانــب اإلرسائيــي
بشــكل كامــل ،ميــارس االحتــال اإلرسائيــي انتهــاكات جمــة للضغــط عــى الجانــب الفلســطيني .متثلــت هــذه املامرســات يف
رفــع أســعار امليــاه ،ومنــع ناقــات امليــاه الفلســطينية مــن العبــور إىل املــدن والقــرى ،وإغــاق املســتوطنني لخطــوط امليــاه
الخارجــة مــن اآلبــار ،وامتنــاع الرشكــة اإلرسائيليــة املســؤولة عــن خطــوط امليــاه عــن القيــام بأيــة إصالحــات الزمــة.
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تناولــت املــادة العــارشة مــن االتفاقيــة الفلســطينية-اإلرسائيلية املرحليــة التــي تعــ ّرف باتفــاق أوســلو الثــاين قطــاع
الكهربــاء ،حيــث وافــق الطرفــان عــى مواصلــة املفاوضــات حــول مجــال الكهربــاء .كان الهــدف نقــل الصالحيــات
واملســؤوليات فيــا يخــص قطــاع الكهربــاء إىل الجانــب الفلســطيني مــن ناحيــة الرتاخيــص والتعرفــة ومتديــد الخطــوط
يف املناطــق املســاة «أ» و«ب» .أمــا ربــط األبنيــة بشــبكة الكهربــاء اإلرسائيليــة أو املتواجــدة يف املناطــق املســاة «ج»،
فهــي مرشوطــة باملوافقــة اإلرسائيليــة املســبقة .بنــاء عــى هــذا االتفــاق ،فــإن عــى رشكــة الكهربــاء اإلرسائيليــة ()IEC
االســتمرار يف تزويــد الكهربــاء لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة واملســتقبلية التــي قــد تطــرأ إىل حــن إقامــة نظــام فلســطيني
مســتقل لتزويــد الكهربــاء .ســيكون مــن صالحيــة ســلطة الطاقــة الفلســطينية ( )PEAإصــدار تراخيــص ،ووضــع القواعــد،
والتعرفــة ،واألنظمــة الخاصــة بتطويــر شــبكات الكهربــاء .هــذا منــح ســلطة الطاقــة الفلســطينية الحــق يف بنــاء خطــوط
نقــل وخطــوط توزيــع ومحطــات طاقــة ،ومــا يتعلــق بربــط الكهربــاء الداخليــة يف الضفــة الغربيــة .الشــبكة تشــمل
خطوطـاً وكوابــل ومحــوالت ومحطــات فرعيــة وقواطــع الدائــرة الكهربائيــة وأجهــزة حاميــة وأجهــزة قيــاس مــن جميــع
مســتويات القــوة الكهربائيــة املختلفــة (الشــبكة الكهربائيــة يف الضفــة الغربيــة تنقــل إىل الجانــب الفلســطيني) .كــا
تتكفــل ســلطة الطاقــة الفلســطينية بتنفيــذ الدراســات الفنيــة التــي تتعلــق بإصــاح الشــبكات القامئــة ،ورفــع مســتوى
أنظمــة الحاميــة ،وبنــاء أنظمــة مراقبــة ،وتنفيــذ أنظمــة النقــل والتوزيــع.
أمــا فيــا يخــص الغــاز والوقــود والبــرول ،فقــد تضمــن هــذا االتفــاق مــا يرتتــب عــى محطــات الغــاز ومحطــات البنزيــن
ووكاالت التســويق والتوزيــع والنقــل والتخزيــن وبيــع املنتجــات البرتوليــة .كــا ســتنقل الصالحيــات واملســؤوليات املتعلقــة
باكتشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز بالتدريــج للواليــة الفلســطينية ،التــي ســتغطي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مبــا يشــمل
املنطقــة املســاة «ج» ،باســتثناء القضايــا التــي ســيتم التفــاوض حولهــا يف مفاوضــات الوضــع الدائــم ،والتــي كانت مقــررة بعد
ســنة ونصــف مــن تــويل املجلــس مهامــه .اشــرط عــى الجانــب الفلســطيني األخــذ بعــن االعتبــار موضــوع األمــن اإلرسائيــي،
واملحافظــة عــى البيئــة عنــد تشــغيل محطــات الغــاز والبــرول ،كــا يجــب أن يطبِّــق املعايــر األمنيــة البيئيــة األمريكيــة،
الربيطانيــة و/أو اإلرسائيليــة .يشــرط عــى الجانــب الفلســطيني إعــام الجانــب اإلرسائيــي بــأي اكتشــافات إلنتــاج النفــط
والغــاز يقــوم بهــا .كــا توافــق الجانبــان عــى التعــاون يف إنتــاج النفــط والغــاز يف حــال وجــود بنيــة جيولوجيــة مشــركة.
يجــب أن تكــون وســائل نقــل الطاقــة متطابقــة مــع املتطلبــات واملعايــر الدوليــة فيــا يتعلــق باألمــان والحاميــة البيئيــة
التــي تطبقهــا إرسائيــل ،كــا يجــب عــى الجانــب الفلســطيني إبــاغ الجانــب اإلرسائيــي بالتصاريــح التــي يصدرهــا للاملكــن
والســائقني ومرافقــي املركبــات التــي تنقــل الغــاز ومنتجــات الوقــود ،وهــذه غــر مرهونــة مبوافقــة الجانــب اإلرسائيــي.
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مبوجــب االتفــاق املرحــي ،فــإن الجانــب اإلرسائيــي يقــر بحــق الجانــب الفلســطيني يف إنشــاء أنظمــة اتصــاالت منفصلــة
ومســتقلة وبنيــة تحتيــة ،مبــا يف ذلــك اإلذاعــة وشــبكات التلفزيــون .كــا للجانــب الفلســطيني الحــق يف إقامــة شــبكات
عــر األقــار الصناعيــة لكافــة الخدمــات املمكنــة باســتثناء الخدمــات الدوليــة .يتيــح هــذان البنــدان للجانــب الفلســطيني
اســتخدام نظــام االتصــال الخــاص بــه ،واســتخدام وســائل التكنولوجيــا املناســبة ،مبــا يف ذلــك اإلرســال التلفــوين الخليــوي.
كــا تعهــد كال الجانبــن باالمتنــاع عــن أي عمــل يســبب التشــويش عــى أنظمــة االتصــال والبــث والبنيــة التحتيــة للطــرف
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اآلخــر .إضافــة إىل ذلــك ،تقــرر إنشــاء لجنــة خ ـراء مشــركة مــن كال الجانبــن ملعالجــة أي قضايــا تطــرأ فيــا يخــص
الجانــب الفلســطيني ،وتكفــل إيجــاد حلــول للمشــاكل ذات الصلــة.
يف بدايــة االتفــاق ،حيــث مل يكــن لــدى الجانــب الفلســطيني شــبكة هاتفيــة مســتقلة ،تقــرر عقــد اتفــاق تجــاري مــع
رشكــة االتصــاالت اإلرسائيليــة املحــدودة (بيــزك) بخصــوص توفــر خدمــات االتصــاالت يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .أمــا
فيــا يتعلــق مبجــال االتصــاالت الدوليــة ،فســوف يتــم التوصــل إىل اتفاقــات تجاريــة مــع بيــزك أو رشكات إرسائيليــة أخــرى
عنــد الحاجــة .كــا يتعــن عــى الجانــب الفلســطيني اســتخدام األجهــزة التلفونيــة مبــا ينســجم مــع املعايــر املطبقــة يف
إرسائيــل ،طاملــا الشــبكة الفلســطينية مندمجــة مــع نظريتهــا اإلرسائيليــة ،كــا يجــب التنســيق مــع الجانــب اإلرسائيــي
إذا مــا رغــب الجانــب الفلســطيني يف تغيــر بنيــة وصيغــة املبــادالت الهاتفيــة وأجهــزة اإلرســال .كــا يســمح للجانــب
الفلســطيني باســترياد واســتخدام أي نــوع مــن أجهــزة الهواتــف والفاكــس ووســائل نقــل املعلومــات دون االلتـزام باملعايــر
املذكــورة .عليــه ،فــإن القوائــم املحــددة بهــذا الخصــوص يف بروتوكــول العالقــات االقتصاديــة ســيتم تحديثهــا .كــا نصــت
االتفاقيــة عــى أن للجانــب الفلســطيني الحــق يف العمــل وفــق معايــره الخاصــة ،واســترياد األجهــزة التــي تلبــي هــذه
املعايــر عنــد تشــغيل الشــبكة الفلســطينية املســتقلة .أقــر هــذا االتفــاق إمكانيــة تزويــد الجانــب الفلســطيني خدمــات
االتصــاالت للمناطــق النائيــة يف نطــاق الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،كــا أقــر بحــق الجانــب الفلســطيني يف تحصيــل
املدخــوالت املرتتبــة عــى خدمــات االتصــاالت الداخليــة والدوليــة البادئــة واملنتهيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
باســتثناء املســتوطنات واملواقــع العســكرية .كــا يجــب عــى كال الطرفــن االلت ـزام بحاميــة البنيــة التحتيــة لالتصــاالت
للطرفــن يف املناطــق التــي تقــع تحــت مســؤولية كل طــرف.
يتضــح مــا ســبق أن هــذا االتفــاق يعطــي الحــق للجانــب الفلســطيني يف توســيع نشــاطه يف هــذا القطــاع ،ومواكبــة
التطــور التكنولوجــي الرسيــع يف هــذا املجــال .إذ إن مــن حــق الجانــب الفلســطيني اســترياد مــا يلــزم دون أيــة قيــود ،إال
أن الجانــب اإلرسائيــي ال يـزال يعرقــل تطــور قطــاع االتصــاالت الفلســطيني جـراء مامرســاته ومنعــه مــن اســترياد األجهــزة
الالزمــة لذلــك .نتيجــة لذلــك ،ال يـزال قطــاع االتصــاالت الفلســطيني يعــاين مــن بــطء النمــو مقارنــة بنظــره اإلرسائيــي،
إضافــة إىل التكلفــة العاليــة لخدمــات هــذا القطــاع مقارنــة بنظريتهــا اإلرسائيليــة.
كــا يواجــه قطــاع االتصــاالت العديــد مــن املعيقــات بســبب الحصــار اإلرسائيــي املفروض عليــه ،الــذي يتمثل يف الســيطرة
عــى الــرددات ،وإعاقــة عمليــات التطويــر عــى شــبكات االتصــاالت ،عــن طريــق منــع اســترياد وإدخــال معــدات وأجهــزة
ومدخــات إنتــاج الزمــة ،ورفــض إرسائيــل ربــط القــدس املحتلــة بالشــبكة الفلســطينية ،ومنــع الفلســطينيني مــن النفــاذ
املبــارش للشــبكة الدوليــة مــن خــال الرمــز  ،970إضافــة إىل منــع تنفيــذ اتفاقيــة مــروع «مايكــروي» وكوابــل األليــاف
الضوئيــة لربــط فلســطني مــع الخــارج ،واخـراق الــركات اإلرسائيليــة للســوق الفلســطيني مــن خــال تســويق األجهــزة
اإلرسائيليــة يف املناطــق الفلســطينية دون أي ترخيــص أو رضائــب ،مــا يجعــل املنافســة غــر عادلــة ،بينــا ال ميكــن تســويق
األجهــزة الفلســطينية يف إرسائيــل (.)ITU, 2003
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أمــا فيــا يخــص املواصــات ،وبالرتكيــز عــى الطــرق ،فقــد منــح االتفــاق املرحــي الحــق للجانــب الفلســطيني تحديــد
طــرق النقــل العــام يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،باســتثناء تلــك املؤديــة إىل املســتوطنات واملواقــع العســكرية .كــا
ركــز اتفــاق أوســلو يف بروتوكــول التعــاون يف مجــال النقــل واالتصــاالت عــى إعــداد برنامــج يحــدد الخطــوط العريضــة
إلنشــاء «منطقــة مرفــأ غــزة» ،وينــص عــى إقامــة خطــوط نقــل ومواصــات مــن وإىل الضفــة الغربيــة وغــزة وإىل إرسائيــل
ودول أخــرى مثــل مــر واألردن .إضافــة إىل ذلــك ،فــإن الربنامــج ينــص عــى بنــاء مــا هــو رضوري مــن الطرقــات وســكك
الحديــد وخطــوط الطـران.
يف ســياق هــذه الوعــود ،وضعــت خطــط مســتقبلية تخــص قطــاع املواصــات ،مبــا يشــمل النقــل الــري املحــي والــدويل
مثــل املواصــات العامــة ،والســكة الحديديــة ،وحافــات النقــل الرسيــع التــي تخــدم املناطــق الحرضيــة والريفيــة ،والنقــل
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الجــوي يف غــزة والضفــة الغربيــة ،والنقــل البحــري؛ مثــل إعــادة تأهيــل وتوســيع مينــاء الصيــد يف غــزة ،وبنــاء مينــاء
تجــاري جديــد ،والحــدود ،والشــحن ،وتجديــد املرافــق والبنيــة التحتيــة القامئــة .يحتــاج تنفيــذ هــذه الخطــط أن تكــون
فلســطني دولــة مســتقلة ذات ســيادة ،إال أن إرسائيــل تتجاهــل هــذه املطالــب ،وتضــع معيقــات عــى مشــاريع الطــرق.
إن الحكومــات اإلرسائيليــة املتتاليــة ،أخــذت عــى عاتقهــا بنــاء شــبكة مــن الطــرق لتعــرف بعــد العــام  1994بالطــرق
االلتفافيــة ،بهــدف االلتفــاف عــى التجمعــات الســكانية الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة لتوفــر روابــط بريــة مبــارشة بــن
املــدن اإلرسائيليــة واملســتوطنات اإلرسائيليــة والقواعــد العســكرية التــي تعتــر غــر رشعيــة بحســب ق ـرارات الرشعيــة
الدوليــة املتمثلــة بق ـرارات مجلــس األمــن والجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــدة.
إن فكــرة بنــاء مثــل هــذه الشــبكة عرضــت إبــان الهجمــة االســتيطانية الكــرى يف أواخــر الســبعينيات مــن القــرن املــايض،
ولكــن مرحلــة التطبيــق بــدأت يف أوائــل الثامنينيــات لتصــل ذروتهــا يف العــام  .1994بنــاء شــبكة الطــرق االلتفافيــة يهــدف
إىل منــع الفلســطينيني مــن إحــداث تنميــة حرضيــة ملجتمعاتهــم ،حيــث إنهــا شــيدت عــى حســاب األرايض الفلســطينية
املخصصــة للنمــو الطبيعــي للتجمعــات الفلســطينية يف حــن منــع ســكانها مــن اســتخدام هــذه الطــرق .إن حرمــان
الفلســطينيني مــن حقهــم يف حريــة الحركــة والتنقــل داخــل األرايض الفلســطينية املحتلــة كــا يكفلــه لهــم البنــد  13يف
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان ،ويف البنــد  12يف االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق املدنيــة والسياســية ،يعتــر عائقـاً أساســياً
يف أوجــه الحيــاة األخــرى للفلســطينيني ،حيــث إن أهميــة الحــق يف حريــة الحركــة والتنقــل هــو رضورة لتحقيــق حقــوق
أخــرى راســخة يف االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق االقتصاديــة ،االجتامعيــة والثقافيــة ،منهــا :الحــق يف العمــل (بنــد  ،)6الحــق
يف ظــروف حياتيــة مالمئــة (بنــد  ،)11الحــق يف الصحــة (بنــد  ،)12الحــق يف التعليــم (بنــد  ... ،)13حقــوق أخــرى.
ال يعــاين الجانــب الفلســطيني مــن أيــة صعوبــات تتعلــق باالتفاقيــات فيــا يخــص الطــرق الداخليــة يف املناطــق املســاة
«أ» و «ب» يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وإمنــا تكمــن الصعوبــة يف إج ـراءات االحتــال التــي تحــد مــن التنقــل بــن
املــدن واملحافظــات الفلســطينية ،والتــي زاد مــن صعوبتهــا بنــاء تجمعــات اســتيطانية كــرى بــن مــدن الضفــة الغربيــة من
جهــة ،وبــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن جهــة أخــرى ،فضـاً عــن بنــاء جــدار الفصــل العنــري ،مــا زاد مــن الوقت
والجهــد املبذولــن يف التنقــل ،ناهيــك عــن إغــاق الطــرق الرابطــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،إذ إن املواصــات
الفلســطينية معدومــة بــن شــقي الوطــن .أمــا فيــا يتعلــق باملواصــات مــع مــر واألردن ،فهــي تخضــع إلج ـراءات
معقــدة وتخضــع للحالــة السياســية ،وبخاصــة فيــا يتعلــق بالطــرق الواصلــة بــن قطــاع غــزة ومــر (.)OCHA, 2009
منحــت اتفاقــات أوســلو إرسائيــل ســيطرة كاملــة عــى املجــال الجــوي الفلســطيني ،لكنهــا أكــدت عــى حــق الفلســطينيني
يف بنــاء مطــار .تــم بنــاء وافتتــاح مطــار غــزة الــدويل يف العــام  ،1998ولكــن حظــرت إرسائيــل العمــل يف املطــار مــع انــدالع
االنتفاضــة الثانيــة يف العــام  ،2000وألحقــت أرضارا ً جســيمة بالبنيــة التحتيــة للمطــار ج ـراء القصــف الجــوي يف العــام
 ،2001واســتخدامه كقاعــدة عســكرية إرسائيليــة حتــى العــام  ،2005وتــم تدمــر املطــار بشــكل شــبه كامــل يف العــدوان
املتتــايل عــى القطــاع بعــد العــام  .2007يف اتفاقيــة حركــة التنقــل والوصــول ،التــي وقعتهــا إرسائيــل والســلطة الوطنيــة
الفلســطينية يف ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2005اعرتفــت إرسائيــل بأهميــة إنشــاء مطــار ،والتزمــت مبناقشــة ترتيبــات إلعــادة
فتــح مطــار غــزة الــدويل مــع الفلســطينيني ،ولكــن مل يتــم إج ـراء أي مناقشــات حــول هــذا املوضــوع (B’TSELEM,
 .)2011aللمطــار أهميــة بالغــة للســيادة الفلســطينية ،ولخفــض تكاليــف النقــل املرتفعــة التــي يتحملهــا املــوردون
واملصــدرون واملســتهلكون (.)Abu Eisheh &,Al-Sahili 2005
شــملت اتفاقــات أوســلو العمــل مــن أجــل بنــاء وتشــغيل مينــاء بحــري يف غــزة ،وكانــت هنــاك جهــود لبنائــه بــن العامــن
 1999و ،2000لكــن توقــف العمــل مــع انــدالع االنتفاضــة الثانيــة يف العــام  ،2000وقصفــت إرسائيــل األجـزاء التــي كان قــد
تــم تشــييدها ،وتوقفــت الــدول املانحــة عــن متويــل املــروع ،ومل يتــم القيــام بــأي عمــل يف املينــاء منــذ ذلــك الحــن .يف
اتفاقيــة حركــة التنقــل والوصــول ،وافقــت إرسائيــل عــى الســاح بتجديــد أعــال البنــاء ،ووعــدت بأنهــا لــن تقصــف املينــاء
مــرة أخــرى ،وســتتعاون يف إرســاء الرتتيبــات األمنيــة وغريهــا مــن الرتتيبــات الالزمــة لتشــغيله .حتــى اآلن ،مل يتــم اتخــاذ أي
إجـراء يف هــذا الشــأن .املينــاء ،أيضـاً ،لــه أهميــة بالغــة للســيادة الفلســطينية وللحركــة التجاريــة.)B’TSELEM, 2011a( .
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عندمــا نقــول إن مشــكلة فلســطني التنمويــة ذات طابــع «بنيــوي» ( ،)structuralفــا شــك أنــه ميكــن مشــاهدة ذلــك،
بشــكل صــارخ ،فيــا تعانيــه مــن نقــص يف توفــر جميــع خدمــات البنيــة التحتيــة ،ومــن املتوقــع أن يتســع العجــز بســبب
النمــو الســكاين والتحــر .لذلــك ،نعيــد ونؤكــد أنــه يجــب عــدم إخفــاء الحقيقــة بــأن االحتــال وإجراءاتــه هــو املعيــق
األول واألكــر لتطويــر وتحســن خدمــات البنيــة التحتيــة ،وعــدم التســاوق مــع رؤى إرسائيليــة حــول البنيــة التحتيــة
«املشــركة» (أي البنيــة التحتيــة االســتعامرية وتكييــف الطــرف الفلســطيني معهــا).
إن أزمــة امليــاه هــي األكــر حــدة مــن بــن جميــع خدمــات البنيــة التحتيــة ،وباألخــص يف قطــاع غــزة الــذي يعــاين مــن
تلــوث امليــاه واســتهالك الخ ـزان الجــويف الســاحيل لــرق املتوســط مبســتويات غــر مســتدامة .تتفاقــم أزمــة امليــاه يف
غــزة بســبب عــدم توفــر الطاقــة الالزمــة لتحليــة ونقــل امليــاه ،وبســبب ثلــوث امليــاه الجوفيــة بامليــاه العادمــة .يــدرك
املجتمــع الــدويل والــدول املانحــة حجــم األزمــة يف قطــاع غــزة ،ولكــن املشــاريع قيــد التنفيــذ واملخطــط لتنفيذهــا ال تلبــي
حتــى االحتياجــات األساســية للســكان مــن ميــاه وطاقــة ،واعتــداءات االحتــال املتتاليــة عــى القطــاع ،ت ُفاقــم مــن األزمــة.
ويهــدد النمــو يف حجــم النفايــات واملكبــات العشــوائية والــرف الصحــي غــر الســليم ،بثلــوث امليــاه الجوفيــة يف الضفــة
الغربيــة ،وتتفاقــم األزمــة مبــا ينتــج عــن املســتوطنات مــن آفــات .تعــد إمــدادات امليــاه مــن أهــم القضايــا امللحــة التــي
يجــب معالجتهــا يف خدمــات البنيــة التحتيــة يف فلســطني ،ال ســيام يف قطــاع غــزة (.)Ives et al., 2017
تعتمــد فلســطني ،بشــكل كامــل ،تقريبـاً ،عــى مصــادر الطاقــة الخارجيــة ،التــي أثبتــت تاريخيـاً أنهــا غــر موثوقــة نســبياً
ومكلفــة .إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الشمســية يشــكل فرصــة غــر مســتغلة ،ولكنهــا مقيــدة بتوفــر األرايض إلقامــة
مشــاريع كبــرة والحاجــة إىل تطويــر وترابــط شــبكة الكهربــاء .ميكــن أن توفــر مصــادر الطاقــة املتجــددة مصــادر جديــدة
وبأســعار معقولــة إلنتــاج الطاقــة األوليــة ،مــا يقلــل االعتــاد عــى الــواردات التــي تســتنزف الحســابات القوميــة .محطــات
إنتــاج الطاقــة مقيــدة بتوفــر املحروقــات ،التــي يســيطر االحتــال عــى إمداداتهــا .لذلــك مــن الــروري إزالــة جميــع
القيــود مــن أجــل تطويــر قطــاع كهربــاء قــادر عــى تلبيــة الطلــب املحــي ،وهــذا يشــمل تلــك املفروضــة عــى اســترياد
املعــدات الخاصــة بإنتــاج الطاقــة .مبعنــى آخــر ،فلســطني تحتــاج إىل اســتقاللية يف إنتــاج الطاقــة.
الطــرق هــي وســيلة املواصــات الوحيــدة املتوفــرة يف فلســطني ،ولكنهــا متهالكــة وضعيفــة ،كــا أنهــا مقيــدة مبئــات
الحواجــز العســكرية ونقــاط التفتيــش وتخضــع لســيطرة االحتــال ،مــا جعــل شــبكة النقــل غــر فعالــة للغاية .االعتــداءات
املتتاليــة لالحتــال عــى قطــاع غــزة ،أيض ـاً ،أدت إىل أرضار ماديــة كبــرة للطــرق ،وإىل خســائر هائلــة .تعيــق اإلج ـراءات
األمنيــة التنقــل الداخــي ،وتؤثــر عــى الوصــول لألســواق الخارجيــة .كــا أن الســفر للخــارج يخضــع لقيــود شــديدة مــع
عــدم وجــود موانــئ أو مطــارات .كل هــذه القيــود لهــا تكلفــة عاليــة عــى الفلســطينيني بســبب وقــت الســفر اإلضــايف
الضائــع ،وصعوبــة الوصــول إىل الوجهــة املحــددة وتقييــد التجــارة .تقــدر التكلفــة مبئــات ماليــن الــدوالرات .لذلــك ،يحــب
تطويــر شــبكة الطــرق وتحســينها ،واســتئناف النقــل الجــوي املــدين ،وبنــاء مينــاء يف قطــاع غــزة.
هنــاك تطــور وانتشــار كبــر يف خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ولكنهــا ،أيضـاً ،مقيــدة بإجـراءات االحتــال ،وال تـزال
أقــل مــن مســتويات االنتشــار يف الــدول املتقدمــة .ال يســمح االحتــال للفلســطينيني بالوصــول إىل الخدمــات نفســها التــي يحصــل
عليهــا اإلرسائيليــون ،مــن خــال منــع اســترياد املعــدات الالزمــة لتطويــر قطــاع االتصــاالت والســيطرة عــى الــرددات الالســلكية
وتقييدهــا ،والســيطرة عــى البنيــة التحتيــة لالتصــاالت ،ومنــع االســتثامر يف املناطــق املســاة «ج» ،ال بــل إنــه يخلــق منافســة غــر
عادلــة تكبــد الــركات الفلســطينية خســائر هائلــة بســبب الســاح للــركات اإلرسائيليــة بالعمــل داخــل الضفــة الغربيــة .إن إزالــة
القيــود املفروضــة عــى قطــاع التكنولوجيــا واالتصــاالت ،مبــا يف ذلــك تخصيــص الــرددات ،واســترياد املــواد لبنــاء البنيــة التحتيــة،
ســيدعم بــكل تأكيــد اإلنتاجيــة والنمــو االقتصــادي ،ويجعــل معايــر االتصــاالت الفلســطينية تتــاىش مــع معظــم دول العــامل.
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إلقــاء النفايــات يف املكبــات العشــوائية ،مبــا يف ذلــك املــواد الطبيــة والخطــرة ،منتــر عــى نطــاق واســع يف فلســطني.
املكبــات الصحيــة ال متلــك حتــى اآلن القــدرة عــى اســتيعاب كميــات النفايــات املتولــدة حاليـاً ،وســتتفاقم هــذه األزمــة
مســتقبالً .هنــاك حاجــة للتعــاون عــى املســتوى اإلقليمــي ملعالجــة املشــاكل الخاصــة بالنفايــات الصلبــة والــرف الصحــي.
لتطويــر البنيــة التحتيــة يف فلســطني ،يجــب إزالــة جميــع القيــود املفروضــة مــن قبــل االحتــال عــى االســتثامر يف املناطــق
املســاة «ج» ،وإزالــة القيــود املفروضــة عــى الحركــة والتجــارة ،وإعطــاء الفلســطينيني حصصـاً عادلــة مــن امليــاه الجوفية،
والســاح للفلســطينيني باســتخراج الغــاز والنفــط ،وتعزيــز الرتابــط مــا بــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية ،مبــا يشــمل
شــبكتي الطــرق والكهربــاء ،والربــط بــن الضفــة والقطــاع ،والســاح للفلســطينيني بإنشــاء املوانــئ واملطــارات والســكك
الحديديــة .كــا أن أي موقــف تفــاويض مســتقبيل يجــب أن يضمــن حــق وصــول الفلســطينيني لنفــس مســتوى خدمــات
البنيــة التحتيــة التــي يحصــل عليهــا املواطنــون يف دولــة االحتــال ،وبتكلفــة مخفضــة تتــاىش مــع مســتوى املعيشــة.
فيــا يــي أبــرز التوصيــات الخاصــة بــكل قطــاع مــن قطاعــات البنيــة التحتيــة الراهنــة ،وهــي تشــمل عــددا ً مــن املطالبات
التــي يجــب رفعهــا اليــوم حتــى يف غيــاب عمليــة سياســية أو تفاوضيــة ،مــن منطلــق حقوقــي ومعيــي رشعــي ،وإلرســاء
أهــم عنــارص البنيــة التحتيــة لدولــة فلســطني.
 1-4-6الطاقة والكهرباء

•دعــم نقــل الســيادة يف قطــاع الطاقــة إىل الســلطة الفلســطينية ،مبــا يف ذلــك قدرتهــا عــى إدارتــه بكفــاءة واســتدامة،
ودعــم تنفيــذ مذكــرة التفاهــم بشــأن الكهربــاء املوقعــة مــع االحتــال يف أواخــر العــام .2016
•إنشــاء محطــات توليــد الكهربــاء مــن الطاقــة املتجــددة ،باألخــص فيــا يســمى املنطقــة «ج» .هــذا الخيــار لــه إمكانيــات كبــرة
لتحســن أمــن الطاقــة يف فلســطني ،ولكنــه يحتــاج إىل تطويــر الشــبكة ،وتعزيــز الربــط بــن املــدن واملحافظــات الفلســطينية.
•تطويــر خطــوط الكهربــاء داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وزيــادة كفاءتهــا ،وبخاصــة فيــا يســمى املنطقــة «ج».
مــع زيــادة قــدرة التوليــد املحــي للكهربــاء ،ســتكون هنــاك حاجــة متزايــدة لنقــل الطاقــة مــن نقطــة التوليــد إىل مراكــز
الطلــب ،التــي قــد تكــون موجــودة عــى مســافة بعيــدة .هــذا يدعــو إىل إنشــاء خــط مركــزي لإلرســال يف غــزة .أمــا يف
الضفــة الغربيــة ،وعــى املــدى القصــر ،ميكــن توصيــل التيــار الكهربــايئ «بالدواليــب» إىل الشــبكة اإلرسائيليــة يف موقــع
واحــد ،وإعادتهــا إىل الضفــة الغربيــة يف موقــع مختلــف .ســيكون ملســتوى وهيــكل رســوم الدواليــب املرتبطــة تأثــر كبــر
عــى تكلفــة الطاقــة للمســتهلكني النهائيــن .مــع ارتفــاع حجــم الدواليــب ،ويف ســياق التخطيــط االس ـراتيجي طويــل
األمــد ،ســيصبح تطويــر خــط مركــزي لنقــل الكهربــاء املنتجــة محلي ـاً يف الضفــة الغربيــة أكــر جاذبيــة .مــع ذلــك ،مبــا
أن الخــط املركــزي ســيحتاج إىل اجتيــاز املنطقــة «ج» ،فــإن مســألة الحصــول عــى تصاريــح البنــاء الالزمــة مــن االحتــال
ستشــكل تحدي ـاً كب ـرا ً ،وتحتــاج إىل جهــود تفــاوض كبــرة وضغــط دويل.
•إزالــة القيــود املفروضــة عــى بعــض الــواردات الخاصــة بإنشــاء محطــات توليــد كهربــاء مــن الريــاح ومصــادر الطاقــة
املتجــددة األخــرى.
•االنتهــاء مــن ترتيبــات اســترياد الغــاز مــن إرسائيــل وزيــادة اســترياد الغــاز مــن الخــارج بهــدف تشــغيل محطــة
الكهربــاء يف جنــن ،ومحطــة كهربــاء غــزة.
•تطوير حقل الغاز البحري يف غزة الستغالله يف إنتاج الكهرباء.
•تطويــر خطــوط ربــط الكهربــاء مــع مــر واألردن بهــدف زيــادة واردات الكهربــاء وتنويــع مصادرهــا .هــذا الخيــار
يحتــاج إىل تطويــر ضامنــات خاصــة بااللتـزام بدفعــات الكهربــاء ،وتفــادي تكـرار مشــكلة صــايف اإلقـراض .إنــه مجـ ٍـد،
أيض ـاً ،يف حــال وفــرت هــذه الخيــارات البديلــة الكهربــاء بســعر أقــل مــن ســعر رشكــة التوزيــع اإلرسائيليــة (بعــد
احتســاب تكلفــة ومخاطــر تطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة الســترياد الكهربــاء مــن مــر واألردن) ويف حــال أثبتــت
هــذه املصــادر فعاليتهــا وموثوقيتهــا يف توفــر الكهربــاء بشــكل مســتمر.
•تطويــر خطــوط ربــط الكهربــاء مــع رشكــة التوزيــع اإلرسائيليــة ،والتفــاوض عــى اســتقاللية أكــر يف قطــاع الكهربــاء،
ومعالجــة مشــكلة صــايف اإلق ـراض .عــى الرغــم مــن أن زيــادة االعتــاد عــى رشكــة التوزيــع اإلرسائيليــة يف املــدى
القصــر يعــزز التبعيــة االقتصاديــة ،فإنــه الخيــار األكــر فعاليــة ضمــن الرتتيبــات السياســية والجغرافيــة الحاليــة.
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•وضــع سياســات رادعــة تلــزم رشكات التوزيــع والهيئــات املحليــة بالقوانــن والترشيعــات الخاصــة بتنظيــم قطــاع
الكهربــاء والحــد مــن تراكــم صــايف اإلق ـراض.
•الضغــط لتنفيــذ رؤيــة ســلطة الطاقــة واسـراتيجياتها ،وتحقيــق األهــداف االسـراتيجية املحــددة منــذ ســنوات عــدة،
مبــا يشــمل توفــر املحفـزات االقتصاديــة لالســتثامر يف قطــاع الطاقــة ،وزيــادة كفــاءة اســتهالك الطاقــة.
•الضغط لتوفري الغاز الالزم ملحطة جنني إلنتاج الطاقة.
•الرتكيز عىل حق الجانب الفلسطيني يف البحث عن مصادر الغاز والبرتول التي نصت عليه االتفاقيات.
 2-4-6الحقوق المائية وشبكات التوزيع والصرف الصحي

•األولويــة القصــوى هــي التفــاوض مــع إرسائيــل للحصــول عــى ميــاه إضافيــة .إن دعــم املجتمــع الــدويل يعتــر رضوري
لتســهيل االتفــاق بــن الجانبــن الفلســطيني واإلرسائيــي ومتابعــة تنفيــذه .يجــب أن تغطــي املفاوضــات كالً مــن
املــوارد الداخليــة وعمليــات نقــل امليــاه عــر الحــدود ،وحــق الفلســطينيني يف تطويــر وإدارة البنيــة التحتيــة إلمــدادات
امليــاه والــرف الصحــي داخــل املنطقــة «ج».
•التمســك بالحقــوق املائيــة الفلســطينية التــي تــم االعـراف بهــا ،واالســتفادة مــن البنــود املتعلقــة بزيــادة حصــة امليــاه
لألطـراف .إذ إن الحصــة اإلضافيــة ليســت مــن أجــل الرفاهيــة ،وإمنــا لتغطيــة الحاجــة الناجمــة عــن النمــو الســكاين،
وهــي مرتبطــة ،أيضـاً ،بتنميــة القطاعــات االقتصاديــة املهمــة ،وبخاصــة القطــاع الزراعــي املتهالــك.
•االنتهاء من مشاريع تحلية املياه ،ومعالجة مياه الرصف الصحي ،والضغط عىل االحتالل لتوفري الطاقة الالزمة لهذه املحطات.
•تطوير البنية التحتية الخاصة بشبكة املياه ملعالجة مشكلة الفاقد.
•تأهيــل واســتكامل آبــار امليــاه الجوفيــة والينابيــع الحاليــة ،حفــر واســتكامل وتشــغيل اآلبــار الجديــدة ،وإعــادة تأهيــل شــبكات
اإلمــداد بامليــاه ،إنشــاء محطــات تحليــة ،وإنشــاء مشــاريع حصــاد امليــاه مثــل الســدود والحواجــز املائيــة وخزانــات امليــاه.
•تطبيق الرؤية الفلسطينية بشأن املياه العابرة للحدود ،وتطوير وتطبيق نظام حامية املوارد املائية من التلوث.
•إنشاء وتزويد شبكات توزيع املياه باملوارد املائية املتاحة للمجتمعات غري املخدومة.
•ربط األنظمة بطريقة تضمن توفري خدمات مستدامة إقليمياً.
•تطوير شبكة الرصف الصحي وتوسيعها.
•الحــد مــن إلقــاء امليــاه العادمــة الناتجــة عــن املســتوطنات بجانــب التجمعــات الســكانية الفلســطينية التــي تلــوث
الينابيــع وامليــاه الجوفيــة.
 3-4-6تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

•اســتغالل االتفاقيــات الخاصــة باالتصــاالت لتطويــر منظومــة قطــاع االتصــاالت الفلســطينية ،والتشــديد عــى حــق
الجانــب الفلســطيني بتطويــر شــبكة االتصــاالت ومواكبتهــا للتطــور التكنولوجــي ،وإزالــة العقبــات التــي يضعهــا
االحتــال اإلرسائيــي مبنــع اســترياد األجهــزة واآلالت التــي يحتاجهــا تطويــر هــذا املجــال.
•السامح للفلسطينيني بتطوير بنية تحتية مستقلة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
•الســاح للفلســطينيني باســتخدام مختلــف خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت املوحــدة عامليـاً التــي تضمــن
التبــادل الحــر للمعلومــات.
•وقــف السياســات التمييزيــة التــي تســتهدف قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الفلســطيني ،مبــا يف ذلــك
تفضيــل املســتوطنني واملشــاريع االســتيطانية مــن خــال التخطيــط ونظــام التصاريــح.
•إصــاح عمــل اللجنــة الفنيــة املشــركة التخــاذ إجــراءات فوريــة بشــأن القضايــا الثنائيــة الرئيســية التــي تعــوق
إمكانــات تنميــة قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت .هــذا يشــمل تنفيــذ االتفاقيــات الثنائيــة الحاليــة وتوفــر
أســس ســليمة إلنشــاء قطــاع مواكــب للتطــورات التكنولوجيــة أســوة بالبلــدان األخــرى يف املنطقــة.
•وضــع إطــار زمنــي واضــح ومعقــول لتخصيــص تــرددات كافيــة مــن الجيــل الرابــع (والجيــل الخامــس أيضاً) للمشــغلني
الفلســطينيني ،بنــا ًء عــى املتطلبــات الفلســطينية كــا تــم تقدميهــا إىل اجتامعــات اللجنــة املشــركة التــي عقــدت يف
أكتوبر/ترشيــن أول  2019ومــارس/آذار .2020
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•الحــد مــن تأثــر نشــاط الــركات اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة ،حيــث تصــل اإلشــارة مــن أبـراج رشكات االحتــال يف
املســتوطنات إىل أجـزاء كبــرة مــن الضفــة الغربيــة ،مــا يدفــع آالف الفلســطينيني إىل اســتخدام الرشائــح اإلرسائيليــة
مســبقة الدفــع.
•تعديــل القيــود الحاليــة واســعة النطــاق عــى معــدات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت التــي حــدت مــن قــدرة
رشكات االتصــاالت الفلســطينية عــى إدخــال تقنيــات جديــدة والعمــل بكفــاءة.
•الســاح بالوصــول إىل البنيــة التحتيــة ومواقــع اإلرســال يف املنطقــة املســاة (ج) التــي مــن شــأنها تســهيل توفــر
خدمــات االتصــاالت للســكان الفلســطينيني.
 4-4-6النقل والمواصالت

•التمســك بحقــوق الســيطرة عــى الطــرق وشــقها وصيانتهــا ،مبــا يســهل مــن حيــاة الفلســطينيني ،والتفــاوض حــول
إعــادة إنشــاء املطــارات ،والســكك الحديديــة ،واملوانــئ البحريــة التــي ســتلعب دورا ً كب ـرا ً يف التنميــة االقتصاديــة.
ســتحد هــذه الخطــوات مــن صعوبــات التنقــل التــي يعــاين منهــا الفلســطينيون كث ـرا ً خاصــة منــذ االنتفاضــة الثانيــة.
•بناء ممر ما بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
•توســيع وتحســن معــر الكرامــة مــع األردن الســتيعاب الزيــادات يف حركــة املــرور ،وتســهيل إج ـراءات الســفر عــى
املواطنــن.
•إنشــاء مطــار دويل يف الضفــة الغربيــة ومينــاء غــزة البحــري ملعالجــة املشــاكل الخاصــة بتنقــل األف ـراد والبضائــع إىل
الخــارج.
•توسيع خطوط الطرق الرئيسية لتشمل ثالث إىل خمس ممرات عىل األقل يف كل اتجاه.
•بناء طريق رسيع جديد يربط رام الله بالخليل ،وميتد إىل الرشق من القدس وبيت لحم ،وإىل الغرب من أريحا.
•تفكيــك جــدار الفصــل العنــري يف الضفــة الغربيــة تنفيــذا ً لحكــم محكمــة العــدل الدوليــة للعــام  2004الــذي أعلــن
عــدم رشعيــة الجــدار.
•مطالبــة إرسائيــل بالســاح للفلســطينيني بالتنقــل بحريــة بــن التجمعــات الســكانية الفلســطينية ،وبــن الضفــة
الغربيــة وغــزة والقــدس الرشقيــة.
•إزالــة الحواجــز ونقــاط التفتيــش والبوابــات وغريهــا مــن الحواجــز املســتخدمة لتقييــد حركــة الفلســطينيني يف الضفــة
الغربية.
•إنهاء الحصار املفروض عىل قطاع غزة.
•التحضري لالنضامم لالتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل والعبور وتفعيلها مع الجانب اإلرسائييل (.)TIR
 5-4-6النفايات الصلبة

•معالجــة التلــوث الشــديد الناجــم عــن النفايــات ،وبخاصــة النفايــات اإللكرتونيــة وغريهــا مــن النفايــات الخطــرة.
يؤثــر التلــوث مــن قطــاع النفايــات اإللكرتونيــة غــر الرســمي والصناعــات غــر املنظمــة عــى صحــة اإلنســان ،وإذا مل
تتــم الســيطرة عليهــا ،فقــد يكــون لهــا آثــار صحيــة طويلــة األجــل ،وال ميكــن حرصهــا يف مناطــق جغرافيــة محــددة.
•الحصــول عــى موافقــات إلنشــاء مكبــات نفايــات صحيــة يف املنطقــة املســاة «ج» ،وبعيــدة عــن التجمعات الســكانية
واألرايض الزراعيــة .يجــب أن تراعــي املكبــات املقرتحــة منــوا ً بنحــو  %4ســنوياً يف حجــم إنتــاج النفايــات الصلبة.
•وضــع معايــر واضحــة للجوانــب املختلفــة مــن إدارة النفايــات الصلبــة ،وبخاصــة فيــا يتعلــق مبعالجــة النفايــات
اإلرسائيليــة الخطــرة يف الضفــة الغربيــة.
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ملحق مرجعي
قطاعات البنية التحتية – التشخيص والبيانات ذات العالقة

يهــدف هــذا امللحــق إىل تشــخيص حالــة البنيــة التحتيــة يف فلســطني ،مــن خــال عــرض أحــدث البيانــات املتوفــرة،
وتحديــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه كل قطــاع ،والرتابــط مــا بــن القطاعــات املختلفــة.
1.الطاقة والكهرباء

1

اســتهلكت فلســطني  20.0تــرا واط ســاعة ( 71,976تــرا جــول) مــن الطاقــة يف العــام  ،2019وتشــمل 11.62 :تــرا واط
ســاعة ( 41,817تـرا جــول) مــن الوقــود األحفــوري (الســوالر ،البنزيــن ،الــكاز ،زيــت الوقــود ،غــاز البــرول املســيل ،الزيــوت
والشــحوم وبتيومــن) 6.21 ،ت ـرا واط ســاعة ( 22,367ت ـرا جــول) مــن الكهربــاء 1.34 ،ت ـرا واط ســاعة ( 4830ت ـرا جــول)
مــن الكتلــة الحيويــة (الجفــت والحطــب والفحــم) ،و 0.82تــرا واط ســاعة ( 2,963تــرا جــول) مــن الطاقــة الشمســية
الكهروضوئيــة ( .)PCBS, 2019قطــاع النقــل هــو األكــر اســتهالكاً للطاقــة ( ،)%42.4يليــه االســتهالك املنــزيل ( ،)%38.0ومــن
ثــم التجــارة والخدمــات العامــة ( .)%11.1قطــاع الصناعــة ( )%5.5وقطــاع الزراعــة ( )%1.0هــا األقــل اســتهالكاً للطاقــة.
وصلــت إمــدادات الطاقــة األوليــة يف العــام  2019إىل  81,903تـرا جــول ،الغالبيــة العظمــى منهــا مســتورد ( ،)%86.4بينــا
توفــر الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة والكتلــة الحيويــة الكميــة املتبقيــة .الطاقــة املتجــددة والكتلــة الحيويــة وحقــل
الغــاز غــر املســتغل حاليـاً قبالــة ســاحل غــزة هــي املصــادر الوحيــدة املتوفــرة إلنتــاج الطاقــة األوليــة محليـاً .مــن الجديــر
بالذكــر أن  %95.5فقــط مــن إمــدادات الطاقــة تســتهلك محلي ـاً ،وذلــك ألن  3050( %13.3ت ـرا جــول) مــن الكهربــاء
تذهــب كفاقــد ،و 2963( %50تـرا جــول) مــن الطاقــة الشمســية تذهــب كفاقــد أيضـاً .كــا أنــه يتــم اســتهالك  6051تـرا
جــول مــن الســوالر و 223تـرا جــول مــن البنزيــن إلنتــاج الكهربــاء لالســتهالك النهــايئ ،مــا يــؤدي إىل ازدواجيــة احتســابها
يف رصيــد إمــدادات الطاقــة األوليــة (.)PCBS, 2019
بلــغ إجــايل الكهربــاء املتوفــرة  7.06تــرا واط بالســاعة يف العــام  ،2019معظمهــا ( 6.25تــرا واط ســاعة أو )%88.5
مســتوردة مــن رشكــة الكهربــاء اإلرسائيليــة ،وكميــات قليلــة جــدا ً مــن مــر واألردن .تنتــج رشكــة الكهربــاء الفلســطينية
 0.59تــرا واط ســاعة ،أو  %8.4باســتخدام الســوالر ،وتوفــر الطاقــة املتجــددة والتوليــد الــذايت  0.22تــرا واط ســاعة
( .)PCBS, 2019( )%3.1حــددت ســلطة الطاقــة هدفـاً اسـراتيجياً يهــدف إىل التحــول التدريجــي نحــو إنتــاج 130( %10
ميجــاوات ســاعة) مــن الكهربــاء املتاحــة مــن مصــادر متجــددة بحلــول العــام  ،2020ولكــن حســب أحــدث البيانــات
املتوفــرة مل يتعــ َّد اإلنتــاج  %3حتــى العــام .)Rabi & Ghanem, 2016( 2019
تقريبـاً جميــع األرس الفلســطينية متصلــة بشــبكة الكهربــاء ( ،)%99.8ولكــن متوســط حصــة الفــرد الســنوية مــن الطاقــة
الكهربائيــة املســتهلكة تقريب ـاً  1,280كيلــو واط بالســاعة للفــرد (ك و س/ف) وهــو أقــل مــن املتوســط العاملــي البالــغ
( 3,131ك و س/ف) ( .)PCBS, 2020aتكلفــة الكيلــو واط بالســاعة باملتوســط تقريبــاً  0.4834شــيقل ( 0.1422دوالر)
لالســتخدام املنــزيل ،و 0.6090شــيقل ( 0.1791دوالر) لالســتخدام التجــاري ،و 0.4960شــيقل ( 0.1459دوالر) لالســتخدام
الصناعــي( ،مجلــس الــوزراء الفلســطيني )2020 ،وهــو أعــى مــن متوســط التكلفــة يف األردن ( 0.11دوالر) ،ولبنــان (0.08
دوالر) ،ولكنــه أقــل مــن متوســط التكلفــة يف إرسائيــل ( 0.17دوالر) (.)Global Petrol Prices, 2021
تعــاين فلســطني مــن ضعــف أمــن الطاقــة بســبب محدوديــة وارتفــاع تكلفــة مصــادر الطاقــة الكهربائيــة ،حيــث يتعــرض
حــوايل  %35مــن الفلســطينيني إىل انقطــاع التيــار الكهربــايئ .يتوفــر التيــار الكهربــايئ يف قطــاع غــزة لســاعات قليلــة خــال
النهــار (يف بعــض األيــام ال تتجــاوز  4ســاعات) .تشــر التقدي ـرات إىل وصــول الطلــب عــى الكهربــاء يف فلســطني أثنــاء
1
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الــذروة إىل  2,000ميجــاواط ،وأن إجــايل الطلــب عــى الكهربــاء ســينمو مبعــدل  %3.5ســنوياً حتــى يصــل إىل %11
تقريبـاً مــن إجــايل الطلــب يف دولــة االحتــال بحلــول العــام ( 2030أو  9.5تـرا واط بالســاعة) (.)World Bank, 2017
هــذا يعنــي زيــادة االعتــاد عــى االحتــال يف تلبيــة االحتياجــات املتزايــدة مــن الكهربــاء يف ظــل الرتتيبــات الحاليــة .يف
قطــاع غــزة ،يتوفــر حــوايل  200ميجــاواط مــن الكهربــاء أثنــاء الــذروة ،بينــا يقــدر الطلــب بحــوايل  450ميجــاواط ،ويعــود
ذلــك إىل عــدم كفايــة الــواردات مــن إرسائيــل ومــر ،وألن محطــة توليــد الكهربــاء يف غــزة ال تنتــج ســوى  60ميجــاواط
تقريبـاً مــن أصــل قدرتهــا الكاملــة والبالغــة  140ميجــاواط .عــدم القــدرة عــى اإلنتــاج بكامــل القــدرة اإلنتاجيــة يعــود إىل
اســتخدام الســوالر مرتفــع التكلفــة الــذي يتحكــم االحتــال بإمــداده للقطــاع ،وبســبب االعتــداءات املتواصلــة لالحتــال
عــى القطــاع التــي تســببت بــأرضار للمحطــة وشــبكة التوزيــع .صغــر حجــم الســوق الفلســطيني يشــكل تحديـاً كبـرا ً مــن
حيــث التكلفــة وجــدوى بنــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة لتلبيــة كامــل االحتياجــات املحليــة مــن الطاقــة وجــذب االســتثامر
األجنبــي .كــا أن ارتفــاع تكلفــة إعــادة هيكلــة وتطويــر قطــاع الطاقــة مبكوناتــه املختلفــة يشــكل أيضـاً تحديـاً كبـرا ً يف
ظــل ضعــف االقتصــاد الوطنــي وقلــة املــوارد املاليــة الالزمــة لتطويــر قطــاع الطاقــة.
كــا تعــاين فلســطني مــن تشــتت وضعــف البنيــة التحتيــة الخاصــة بنقــل الكهربــاء ،حيــث يتــم توزيــع إمــدادات الكهربــاء
مــن الشــبكة اإلرسائيليــة بجهــد منخفــض ،وتديــر رشكات توزيــع الكهربــاء والهيئــات املحليــة خطــوط توزيــع الطاقــة يف
مناطــق االمتيــاز الخاصــة بهــا .حســب اتفاقيــات أوســلو ،يجــب التعــاون بــن الجانبــن الفلســطيني واإلرسائيــي مــن أجــل
تنفيــذ أي تطويــر أو تحديــث يف مجــال الكهربــاء أو الطاقــة .مــع ذلــك ،الوضــع الســيايس الحــايل مينــع أي تعــاون يف هــذا
الســياق .معظــم الطاقــة املســتهلكة يف الضفــة الغربيــة تــأيت مــن محطــات توليــد الطاقــة اإلرسائيليــة ،وبشــكل عــام،
تنتقــل الطاقــة املولــدة مــن هــذه املحطــات عــر خطــوط نقــل رئيســية  161كيلــو فولــت ،ثــم تحــول إىل خطــوط نقــل
 33كيلــو فولــت أو  22كيلــو فولــت .يف منتصــف خطــوط النقــل هــذه ،توجــد نقطــة اقـران تتحكــم يف كميــة الكهربــاء
التــي تتدفــق باتجــاه الجانــب الفلســطيني .يتــم التحكــم يف خطــوط النقــل الرئيســية ذات الجهــد املرتفــع ونقــاط الربــط
مــن قبــل الجانــب اإلرسائيــي ،وال يوجــد للجانــب الفلســطيني أي دور يف تشــغيلها .يوجــد يف الضفــة الغربيــة حــوايل
 200نقطــة ربــط مــن هــذا النــوع تتحكــم فيهــا اإلدارة املدنيــة اإلرسائيليــة ،أي إنهــا تتحكــم بالتيــار الكهربــايئ الــذي
يتدفــق إىل الضفــة الغربيــة ،وأي زيــادة يف حجــم التيــار تتــم عــى أســاس التنســيق الســيايس .كــا أن بعــض مغذيــات
التوزيــع الرئيســية يف فلســطني ،وبخاصــة غــزة ،محملــة فــوق طاقتهــا ووصلــت إىل حدهــا الح ـراري ،ولذلــك فهــي غــر
قــادرة عــى حمــل املزيــد مــن اإلمــدادات لتلبيــة الحمــل املتزايــد ( .)World Bank, 2017أدت أوجــه القصــور هــذه إىل
زيــادة الخســائر الفنيــة وانقطــاع النظــام ،ورداءة جــودة الخدمــة ،مــع وصــول إجــايل الخســائر حســب أحــد التقديـرات
إىل ( .)Omar & Mahmoud, 2018تقســيم فلســطني إىل منطقتــن جغرافيتــن منفصلتــن (الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة)
واتســاع الفجــوة االجتامعيــة واالقتصاديــة فيــا بينهــم يــؤدي إىل اختــاف يف معــدالت منــو اســتهالك الكهربــاء ،ويعيــق
ربــط وتوحيــد النظــام الكهربــايئ بينهــا .هــذا يؤثــر ســلباً عــى خطــط الحكومــة الفلســطينية لتفعيــل الربــط الكهربــايئ
اإلقليمــي مــع دول الجــوار.
مــن أهــم التحديــات التــي يعــاين منهــا قطــاع الكهربــاء ،مثــل باقــي قطاعــات البنيــة التحتيــة ،القيــود املفروضــة عــى
التنميــة يف املنطقــة املســاة «ج» ،والتــي تحــول دون تطويــر شــبكة كهربــاء موحــدة وشــبكة خطــوط ضغــط عــا ٍل تربــط
جميــع التجمعــات الســكانية الفلســطينية .هــذا بــدوره أدى إىل مشــاكل هيكليــة يف القطــاع مثــل كــر حجــم الفاقــد،
واالعتــاد عــى مجموعــة كبــرة مــن الهيئــات املحليــة لتوزيــع الكهربــاء ،التــي بدورهــا ال تلتــزم بالدفعــات املســتحقة
عليهــا وتراكــم صــايف اإلقـراض ،إضافــة إىل عــدم التزامهــم بقانــون الكهربــاء العــام رقــم ( )13لســنة  2009وعــدم انضــام
 %30منهــم إىل مجلــس تنظيــم الكهربــاء (مــاس .)2019 ،تشــمل التحديــات ،أيضـاً ،ضعــف إنفــاذ القوانــن ،وخاصــة مــا
يتعلــق بالعقوبــات ،وعــدم تنويــع مصــادر الكهربــاء ،حيــث تســتورد فلســطني حــوايل  %90مــن احتياجاتهــا مــن الكهربــاء،
وتوفــر رشكــة الكهربــاء اإلرسائيليــة أكــر مــن  %99مــن الطلــب عــى الكهربــاء يف الضفــة الغربيــة ،و  %65يف قطــاع غــزة.
كل مــا ذكــر يؤثــر بشــكل ســلبي عــى نوعيــة الخدمــات املقدمــة ،ويرفــع التكاليــف عــى رشكات التوزيــع واملواطــن.
أيض ـاً ،عــى الرغــم مــن الجهــود املهمــة التــي يبذلهــا مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء ،فإنــه ال يتــم تســعري الكهربــاء
مبســتويات اســرداد التكلفــة ،وهنــاك فجــوة بــن تعرفــة الكهربــاء والتكاليــف ،وباألخــص يف قطــاع غــزة .يف العــام ،2015
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اســردت رشكات التوزيــع  %64فقــط مــن مشــريات الكهربــاء يف الضفــة الغربيــة ،و  %50يف قطــاع غــزة .حتــى عندمــا
يتــم جمــع كامــل اإليـرادات ،تقــوم العديــد مــن الهيئــات املحليــة باســتخدامها لتغطيــة النفقــات التشــغيلية واالســتثامرية
بــدالً مــن توجيههــا ل ـراء الطاقــة .كل هــذا يفاقــم مــن مشــكلة صــايف اإلق ـراض وعجــز املوازنــة العامــة التــي تواجــه
الســلطة الفلســطينية ،ألن االحتــال يقــوم بخصــم الرســوم غــر املســددة مــن قبــل رشكات التوزيــع والهيئــات املحليــة مــن
إيـرادات املقاصــة قبــل تحويلهــا للســلطة .قــد بلــغ صــايف اإلقـراض  620مليــون دوالر يف العــام .)PCBS, 2020b( 2020
هنــاك ،أيض ـاً ،بعــض املعوقــات التقنيــة مثــل عــدم وجــود نظــام كهربــايئ متكامــل مبختلــف جوانــب اإلنتــاج والنقــل
والتوزيــع ،وقلــة مســتودعات تخزيــن النفــط ،وعــدم وجــود مخت ـرات عاليــة الكفــاءة لفحــص مشــتقات النفــط والغــاز
املتداولــة يف الســوق املحــي.
2.إمدادات املياه
يف العــام  ،2018بلــغ إجــايل إمــدادات امليــاه يف فلســطني  398.5مليــون م 195.8( 3مليــون م 3يف الضفــة الغربيــة ،و193.7
مليــون م 3يف قطــاع غــزة) ،موزعــة حســب املصــادر التاليــة :الضــخ مــن اآلبــار الجوفيــة ( ،)%07.4املش ـراة مــن رشكــة
امليـ�اه اإلرسائيليـ�ة (ميكـ�روت) ( ،)%22ترصيـ�ف الينابيـ�ع ( ،)%6.5ميـ�اه رشب محـلاة (Palestinian Water Au�( ()%1.1
 .)thority, 2018تبلــغ حصــة القطــاع املنــزيل  %55مــن مجمــل امليــاه املتاحــة ســنوياً ،ولكــن  %31منهــا يذهــب عــى
شــكل فاقــد ( %25.9يف الضفــة الغربيــة و  %37.4يف قطــاع غــزة) .كميــة الضــخ مــن اآلبــار الجوفيــة املشــار إليهــا ســابقاً ال
تشــمل الضــخ القــري مــن الحــوض الســاحيل يف قطــاع غــزة ،وال تشــمل الكميــات املســتخرجة مــن اآلبــار غــر املرخصــة
يف قطــاع غــزة ،حيــث تقــدر كميــات الضــخ اآلمــن وطاقــة الحــوض الســنوية املســتدامة بـــ  60-50مليــون م 3فقــط مــن
أصــل  198.6مليــون م 3يتــم ضخهــا ســنوياً ،حيــث إن أكــر مــن  100مليــون م 3منهــا مســتخرجة مــن امليــاه العائــدة مــن
البحــر مــن خــال مــا يعــرف بظاهــرة تداخــل ميــاه البحــر .حــوايل  %97مــن كميــة امليــاه التــي يتــم ضخهــا مــن الحــوض
الســاحيل ســنوياً ال تتوافــق نوعيــة امليــاه فيهــا مــع معايــر منظمــة الصحــة العامليــة.
امليــاه املســتهلكة مــن القطــاع املنــزيل يف الضفــة الغربيــة تبلــغ  88.1مليــون م ،3أي إن حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه
املســتهلكة تعــادل  90.5لــر للفــرد يوميـاً .أمــا يف قطــاع غــزة ،فتبلــغ امليــاه املســتهلكة مــن القطــاع املنــزيل  88.1مليــون
م ،3وحصــة الفــرد تبلــغ  83.1لــر يوميـاً .تبلــغ حصــة الفــرد مــن امليــاه املســتهلكة مــن القطــاع املنــزيل يف فلســطني 87.3
لــر للفــرد يومي ـاً .تعكــس هــذه األرقــام عج ـزا ً يف تغطيــة االســتخدام املنــزيل مــن امليــاه يبلــغ  57.8مليــون م 3يف الضفــة
الغربيــة ،و 47.9مليــون م 3يف قطــاع غــزة ،هــذا عــى اف ـراض أن الفــرد بحاجــة إىل  150لــر يوميــا مــن امليــاه حســب
توصيــات منظمــة الصحــة العامليــة .مــن املتوقــع أن يتســع العجــز بســبب النمــو الســكاين والتحــر.
غالبيــة األرس الفلســطينية حصلــت عــى ميــاه مــن خــال شــبكة ميــاه عامــة ( ،)%93.3ولكــن يظهــر اســتخدام أعــى
لتنــكات امليــاه ،وامليــاه املعدنيــة يف قطــاع غــزة ( ،%65.4و  ،%24.9بالتــوايل) باملقارنــة مــع الضفــة الغربيــة (،%40.6
و  ،%13.5عــى التــوايل) .يُفــر هــذا التبايــن باتســاع امللوحــة وازديــاد مناطــق التلــوث وأنواعهــا يف غــزة ،إضافــة إىل
اســتنزاف أحــواض امليــاه الجوفيــة بكميــة أكــر مــن القــدرة الســنوية املتجــددة ()Palestinian Water Authority, 2018
بخصــوص مــدى توفــر شــبكات امليــاه ،تقريب ـاً  %48مــن التجمعــات الســكانية يف فلســطني أشــارت إىل وجــود مشــركني
بحاجــة إىل خدمــة التزويــد بامليــاه عــن طريــق التنــكات ،وأكــر مــن  49تجمعـاً ســكانياً (جميعهــا يف الضفــة الغربيــة) ال
تتوفــر لديهــا شــبكة ميــاه عامــة (.)PCBS, 2015أمــا مــن ناحيــة جــودة امليــاه املنزليــة ،فـــ  %61.1مــن األرس الفلســطينية
تصفهــا بالجيــدة ،مقابــل  %13.1تجدهــا ســيئة .يعــاين  291مــن أصــل  557تجمع ـاً ســكانياً مــن انقطــاع امليــاه ،ويعــاين
 221مــن وجــود مناطــق غــر مخدومــة يومي ـاً بامليــاه .كــا يعــاين  237تجمع ـاً مــن تهالــك وقــدم شــبكات امليــاه111 ،
تجمــع مــن تلــوث امليــاه ،و 121تجمــع مــن ملوحــة امليــاه وفاقــد امليــاه وارتفــاع األســعار (.)PCBS, 2015
فيــا يتعلــق بالطلــب عــى امليــاه الزراعيــة ،يوجــد  611ألــف دونــم مــن األرايض الصالحــة للــري يف الضفــة الغربيــة ،وكل
دونــم بحاجــة لنحــو  600م 3مــن امليــاه يف الســنة ،مــا يعنــي أن الطلــب الكامــن عــى امليــاه ألغ ـراض الزراعــة يتجــاوز
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 366.6مليــون م 3يف الســنة ( .)Palestinian Water Authority, 2014حاليــاً يتــم ضــخ  150.9مليــون م 3مــن اآلبــار
الجوفيــة لالســتخدام الزراعــي ،معظمهــا يف قطــاع غــزة ( .)PCBS, 2021( )%64.3يعتمــد ســكان الضفــة الغربيــة يف
الوقــت الحــارض ،بشــكل كامــل ،عــى طبقــة امليــاه الجوفيــة الجبليــة كمصــدر للميــاه العذبــة الطبيعيــة .ال تقــوم الســلطة
الفلســطينية بتحليــة امليــاه أو معالجتهــا ألغـراض الزراعــة .الزراعــة هــي املســتهلك الرئيــي للميــاه يف قطــاع غــزة ،حيــث
تتطلــب حــوايل  %60مــن إجــايل إمــدادات امليــاه .املنشــآت االقتصاديــة تســتهلك  60مليــون م 3مــن امليــاه ســنوياً41.2 ،
مليــون م 3يف الضفــة الغربيــة ،و 17.8مليــون م 3يف قطــاع غــزة.
تعــاين فلســطني مــن مشــكلة نقصــان دائــم يف كميــات امليــاه املتاحــة لالســتهالك ،وتنبــع هــذه املشــكلة باألســاس مــن
سياســات ومامرســات وإجـراءات االحتــال اإلرسائيــي الــذي يســتغل املــوارد ويحــرم الفلســطينيني مــن نصيبهــم وحقهــم
الرشعــي يف امليــاه .تشــمل إج ـراءات االحتــال الســيطرة عــى واســتغالل  %90مــن مصــادر امليــاه الجوفيــة املشــركة يف
الضفــة الغربيــة ومصــادرة اآلبــار الفلســطينية ،ومنــع الفلســطينيني مــن حفــر آبــار يزيــد عمقهــا عــى  140مـرا ً ،وعــدم
منــح الرتاخيــص الالزمــة إلقامــة مشــاريع مائيــة ،وبخاصــة يف املنطقــة املســاة (ج) ،وهــدم املنشــآت املائيــة ،وحرمــان
الفلســطينيني مــن حقوقهــم مــن ميــاه نهــر األردن املقــدرة بنحــو  250مليــون مــر مكعــب ســنوياً (الـرايب وامليمــي.)2013 ،
تنعكــس هــذه اإلجـراءات عــى حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه املســتهلكة التــي تـراوح حــول  87لـرا ً للفــرد يف اليــوم،
وهــو أقــل مــن الحــد األدىن الــذي تــويص بــه منظمــة الصحــة العامليــة ( 100لــر للفــرد يوميـاً) لتلبيــة االحتياجــات اليوميــة
األساســية ،وتقليــل مخاطــر األم ـراض .لكنــه أقــل بكثــر مــن حصــة الفــرد اليوميــة مــن امليــاه املســتهلكة يف إرسائيــل
واملســتعمرات ،والتــي تصــل إىل  242للفــرد يوميـاً ،وبذلــك يعكــس التفــاوت البــارز يف الحصــول عــى امليــاه بــن املســتوطن
اإلرسائيــي واملواطــن الفلســطينيني (.)B’TSELEM, 2011b
بعــد أكــر عقديــن مــن اتفاقــات أوســلو التــي أعطــت االحتــال ســيطرة مؤقتــة عــى معظــم مــوارد امليــاه اإلقليميــة،
تضاعــف عــدد الســكان الفلســطينيني ،ومــع ذلــك ،تــم تحديــد اســتخراج امليــاه عنــد مســتويات  .1995إضافــة إىل ذلــك،
تقيــد أنظمــة التصاريــح اإلرسائيليــة يف الضفــة الغربيــة تخطيــط وتطويــر البنيــة التحتيــة الفلســطينية للميــاه والــرف
الصحــي والنظافــة .ال يتوفــر للفلســطينيني ســوى حــوايل  %15مــن ســعة التغذيــة لشــبكة امليــاه يف الضفــة الغربيــة؛ أي
%75فقــط مــن املســتويات املخصصــة لهــم ( )Ives et al., 2017حســب اتفاقيــة أوســلو ،يحصــل الفلســطينيون عــى
ُخمــس «اإلمكانــات املقــدرة» لطبقــات امليــاه الجوفيــة التــي تشــكل املصــدر الرئيــي للميــاه يف كل مــن الضفــة الغربيــة
وإرسائيــل (أي إن االحتــال يســيطر عــى مــا يقــرب مــن  %80مــن احتياطيــات امليــاه يف الضفــة الغربيــة حســب اتفاقيــة
أوســلو) .االحتــال يســتخرج أكــر مــن  1.8ضعــف الحصــة املحــددة لــه يف اتفاقيــة أوســلو ،وأدى هــذا االســتخراج املفــرط
مــن اآلبــار العميقــة ،إىل جانــب انخفــاض التغذيــة ،إىل مخاطــر عــى طبقــات امليــاه الجوفيــة وتراجــع يف امليــاه املتاحــة
للفلســطينيني مــن خــال اآلبــار الضحلــة ( .)World Bank Group, 2009تراجــع منســوب امليــاه الجوفيــة ،وتقييــد حفــر
اآلبــار وتعميقهــا وإعــادة تأهيلهــا ،أ َّديــا إىل تراجــع عمليــات اســتخراج امليــاه الفلســطينية عــى الرغــم مــن تنامــي الطلــب،
مــا أدى إىل زيــادة االعتــاد عــى امليــاه املشـراة مــن رشكــة امليــاه اإلرسائيليــة.
مصــدر امليــاه الطبيعــي الوحيــد املتوفــر يف غــزة ،الحــوض الجــويف الســاحيل ،يتــم اســتنزافه بحجــم أكــر مــا هــو مســتدام
عــى املــدى الطويــل (بأكــر مــن  100مليــون م 3ســنوياً مــن الحــد املســموح بــه) ( .)World Bank Group, 2009يتأثــر
الخـزان الجــويف بامللوثــات الناتجــة عــن تــرب ميــاه البحــر وميــاه الــرف الصحــي واألســمدة .أكــر مــن  %90مــن امليــاه
التــي يتــم ضخهــا مــن الخـزان الجــويف لديهــا ملوحــة تتجــاوز معيــار منظمــة الصحــة العامليــة ،وأربعــة مــن كل خمســة
فلســطينيني يف غــزة يشــرون ميــاه الــرب مــن بائعــن غــر منظمــن ( .)UNICEF, 2014يــؤدي اســتهالك امليــاه امللوثــة
إىل ارتفــاع معــدالت انتقــال األمـراض التــي تنقلهــا امليــاه ،والســبب الرئيــي يف تلــوث امليــاه هــو االفتقــار إىل شــبكات ميــاه
الــرف الصحــي املناســبة والتخلــص غــر الســليم مــن امليــاه امللوثــة.
عــى الرغــم مــن أن معظــم املجتمعــات الفلســطينية متصلــة اآلن بشــبكة ميــاه مركزيــة ،فإنــه ،ببســاطة ،ال توجــد ميــاه
كافيــة لتوفــر امليــاه الجاريــة عــى مــدار الســاعة طــوال أيــام األســبوع .لذلــك ،توفــر الســلطات الفلســطينية امليــاه
بالتنــاوب ،ويعــاين الفلســطينيون مــع انقطــاع امليــاه أليــام ،وأحيان ـاً تصــل ألســابيع خاصــة بالصيــف .كــا أرشنــا ســابقاً
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هنــاك  49تجمعــاً ســكانياً ليــس لديهــم أي اتصــال بشــبكة امليــاه ،ويعتمــدون عــى التنــكات عاليــة التكلفــة (أربــع
أضعــاف التكلفــة) لتلبيــة احتياجاتهــم األساســية .عــاوة عــى ذلــك ،وبســبب قلــة كميــات امليــاه املتاحــة للمزارعــن
الفلســطينيني ،فــإن  %6.8فقــط مــن األرايض املزروعــة يف الضفــة الغربيــة ت ُــروى (.)Ives et al., 2017
أيضـاً ،تكلفــة امليــاه يف فلســطني مرتفعــة ،وتضــع ضغوطــات عــى األرس ،وبخاصــة الفقــرة وغــر املقتــدرة .تبلــغ حصــة امليــاه
مــن متوســط دخــل األرسة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة نحــو  ،%8أي ضعــف املعيــار املقبــول عامليـاً (.)Ives et al., 2017
يف ظــل تراجــع الوضــع االقتصــادي لــأرس الفلســطينية ،تقــوض القــدرة املحــدودة عــى الدفــع مــن إمكانيــة تحصيــل فواتــر
الخدمــات التــي يحصــل عليهــا املواطنــون .مــع ذلــك ،املســتهلكون الفقـراء غــر املتصلــن بشــبكة ميــاه هــم مــن يدفعــون
أعــى التكاليــف ،التــي تصــل إىل أكــر مــن  %17مــن دخــل األرسة .يوضــح الجــدول ( )1متوســطات أســعار املســتهلك لتعرفــة
امليــاه حســب املنطقــة خــال  ،2018الــذي يُظهــر تباينـاً عاليـاً مــا بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ناتــج عــن اعتــاد الضفــة
الغربيــة ،بشــكل كبــر ،عــى امليــاه املســتوردة مــن إرسائيــل.
جدول ( :)1متوسطات أسعار املستهلك لتعرفة املياه حسب املنطقة
خالل ( 2018شيقل/مرت مكعب)
الوصف
تعرفة املياه لفئة االستهالك ( )5-0مرت مكعب/شهر
تعرفة املياه لفئة االستهالك ( )10-5.1مرت مكعب/شهر
تعرفة املياه لفئة االستهالك ( )20-10.1مرت مكعب/شهر

فلسطني
3.07
3.09
4.45

الضفة الغربية
3.98
4.00
5.31

املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( .)2019مسح أسعار املستهلك .2018 ،رام الله – فلسطني.

قطاع غزة
1.12
1.16
2.44

هنــاك ترابــط وثيــق مــا بــن إمــدادات امليــاه وإمــدادات الطاقــة ،وذلــك ألنهــا رضوريــة لضــخ امليــاه مــن طبقــات امليــاه
الجوفيــة ،ونقــل امليــاه بــن املناطــق ،ومعالجــة امليــاه وميــاه الــرف الصحــي ،وتشــغيل محطــات تحليــة امليــاه (Ives et
 .)al., 2017لذلــك ،ليــس باإلمــكان تنفيــذ مشــاريع تحليــة امليــاه يف القطــاع أو إنشــاء محطــات ملعالجــة ميــاه الــرف
الصحــي بــدون توفــر االحتياجــات الالزمــة مــن الطاقــة ،التــي تســتورد الغالبيــة العظمــى منهــا مــن االحتــال.
3.املعلومات واالتصاالت
تضاعفــت أهميــة قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات يف فلســطني عــى مــدى العقديــن املاضيــن ،وأمــى جــزءا ً
أساســياً مــن الحيــاة اليوميــة لألف ـراد بســبب النمــو الكبــر يف اســتخدام اإلنرتنــت والهواتــف النقالــة والحواســيب (انظــر
الجــدول ( ،))2واملواكبــة املســتمرة للتطــور التكنولوجــي مثــل اســتخدام األلــواح الرقميــة ( )%71.5وأجهــزة الهواتــف
الذكيــة ( .)%83.1تشــر البيانــات الصــادرة عــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات إىل منــو كبــر ( )%198.8يف عــدد
مشــريك اإلنرتنــت فائــق الرسعــة  ADSLيف فلســطني ،ولكــن مســتوى االنتشــار مــا زال أقــل مــن املعــدل العاملــي البالــغ
 13.6خــط إنرتنــت لــكل  100مــن الســكان .كان هنــاك تطــور كبــر أيض ـاً يف الرسعــات املتوفــرة لخدمــة اإلنرتنــت عــر
خطــوط النفــاذ  ADSLالتــي ارتفعــت مــن  Mbps 1كأقــى رسعــة يف العــام  2007إىل  Mbps 100يف العــام  .2017عــى
الرغــم مــن هــذه الزيــادة الكبــرة يف رسعــات اإلنرتنــت املتوفــرة ،فــإن النســبة األكــر مــن مشــريك خــط النفــاذ يلجــؤون
إىل الرسعــات األدىن ،ومــن املمكــن تفســر ذلــك بارتفــاع أســعار خــط النفــاذ للرسعــات العاليــة ،وأيضـاً إىل ارتفــاع أســعار
خدمــات اإلنرتنــت بشــكل عــام باملقارنــة مــع العديــد مــن دول العــامل .أســعار أدوات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت
يف فلســطني أعــى مــن املتوســط العــام يف معظــم دول العــامل ،وقــد احتلــت املركــز  136عامليـاً يف العــام  2019مــن حيــث
رخــص أســعار ســلة االتصــاالت الخليويــة عاليــة االســتهالك ،واملركــز  128مــن حيــث رخــص ســلة النطــاق العريــض الثابــت.
أحــدث مــؤرشات انتشــار تكنولوجيــا املعلومــات يف فلســطني مثــل نســبة انتشــار اإلنرتنــت بــن األرس ( )%79.6وعــدد األفـراد
الذيــن يســتخدمون اإلنرتنــت لــكل  100مــن الســكان ( ،)70.6وعــدد مشــريك الهاتــف الثابــت لــكل  100مــن الســكان (،)9.4
وعــدد مشــريك الهاتــف النقــال لــكل  100مــن الســكان ( ،)86.3قريبــة مــن املســتويات املســجلة يف الــدول العربيــة والناميــة،
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وحتــى أنهــا أفضــل منهــا يف بعــض املــؤرشات الخاصــة بانتشــار اإلنرتنــت .لكــن هنــاك هامش ـاً كب ـرا ً باملقارنــة مــع الــدول
املتقدمــة ،كــا أن هنــاك حاجــة لتحســن وصــول الفلســطينيني لخدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وبخاصــة إذا
كانــت الحكومــة الفلســطينية تســعى إىل تحقيــق الهــدف الــذي وضعــه االتحــاد الــدويل لالتصــاالت ( )ITUللوصــول إىل معــدل
انتشــار لإلنرتنــت مقــداره  %75بحلــول العــام  )ITU, 2018( 2025فلســطني مــا زالــت تحتــل املرتبــة  123عاملي ـاً يف مــؤرش
تنميــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ،وال يـزال هنــاك حيــز كبــر لتطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة بهــدف دعــم التنميــة
االقتصاديــة ،والتحــول إىل اقتصــاد املعرفــة (.)World Bank, 2020; ITU, 2019
جدول ( :)2مؤرشات مختارة النتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 2007 ،و2017
املتغري
عدد خطوط الهاتف الثابت (ألف)
نسبة انتشار الهاتف الثابت لكل  100من السكان
عدد خطوط الهاتف النقال يف فلسطني (ألف)
نسبة انتشار الهاتف النقال لكل  100من السكان
عدد مشرتيك اإلنرتنت فائق الرسعة  ADSLيف فلسطني (ألف)
نسبة انتشار اإلنرتنت فائق الرسعة  ADSLلكل  100من السكان
نسبة انتشار خط إنرتنت فلسطيني بني األرس الفلسطينية
نسبة انتشار استخدام الحاسوب بني األرس الفلسطينية
أقىص رسعة إنرتنت متوفرة

2007
350
%9.2
1,020
%36.0
56
%1.5
%17.0
%28.5
Mbps 1

2017
472
%9.1
3,997
%83.6
357
%7.5
%44.8
%60.6
Mbps 100

املصــدر :وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات الفلســطينية ،بيانــات منشــورة .رام اللــه – فلســطني؛ الجهــاز املركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني .)2020( ،مــروع النــر والتحليــل لبيانــات التعــداد  ،2020نفــاذ األرس الفلســطينية لوســائل تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت  .2017 ،2007رام اللــه -فلســطني.

هنــاك حاجــة ملحــة لتحســن البنيــة التحتيــة لالتصــاالت والتكنولوجيــا مثــل ســعة ورسعــة اإلنرتنــت ،وعــدد املقاســم الفرعيــة
واألساســية للهواتــف الثابتــة ،وخطــوط النطــاق العريــض الثابــت واملتنقــل ،وغريهــا ،وكذلــك هنــاك حاجــة لرفــع مســتوى الخدمــات
املقدمــة وتخفيــض أســعارها .لتلبيــة هــذه الحاجــة ،يجــب تجــاوز العراقيــل التــي يضعهــا االحتــال أمــام تطويــر البنيــة التحتيــة
الخاصــة بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات .يعتــر االحتــال مــن العقبــات الرئيســية التــي ســاهمت يف تراجــع مــؤرش
تنميــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن خــال ســيطرته عــى البُنــى التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف فلســطني،
والتــي تحــد مــن قــدرة الفلســطينيني عــى تطويــر شــبكة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات الخاصــة بهــم (املركــز العــريب لتطويــر
اإلعــام االجتامعــي .)2019 ،فعــى ســبيل املثــال ،فلســطني كانــت مــن آواخــر الــدول يف الــرق األوســط مــن حيــث الحصــول عــى
شــبكة الجيــل الثالــث مــن خدمــات النطــاق العريــض املتنقــل ( )3Gبســبب الذرائــع األمنيــة لالحتــال التــي حالــت دون توفــر
هــذه الخدمــة حتــى  ،2018ويف الضفــة الغربيــة فقــط .باملقابــل ،بــدأت الــركات اإلرسائيليــة يف توفــر شــبكة الجيــل الخامــس مــن
خدمــات النطــاق العريــض املتنقــل ( )5Gيف أيلــول ( .)JPost, 2020كــا أن االحتــال يضــع العديــد مــن املعيقــات أمــام حصــول
الــركات الفلســطينية عــى تــرددات كافيــة لتشــغيل شــبكات االتصــاالت واإلنرتنــت واســترياد املعــدات الرضوريــة والالزمــة لتطويرها.
هــذا إضافــة إىل عــدم إعطــاء تصاريــح لتطويــر البنيــة التحتيــة لالتصــاالت يف املنطقــة املســاة (ج) ،مــا يتســبب بانقطــاع التغطيــة
أثنــاء الســفر مــا بــن املــدن الفلســطينية .مينــع االحتــال الفلســطينيني مــن بنــاء مفاتيــح االتصــال ،وهــي معــدات أساســية لشــبكات
االتصــاالت الســلكية والالســلكية ،حتــى يف املناطــق الخاضعــة للســيطرة الكاملــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،مــا يزيــد التكاليــف
عــى املشــغلني ويقلــل مــن جــودة الخدمــة 2.هــذا يجعــل املنافســة مــع الــركات اإلرسائيليــة التــي تعمــل يف الســوق الفلســطيني،
بشــكل غــر قانــوين ،صعبــة ،ليــس عــى مســتوى الســعر فحســب ،بــل يف نوعيــة الخدمــة املقدمــة أيضـاً (جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني،
 .)2020تنظــم اللجنــة الفنيــة املشــركة ،التــي تــم إنشــاؤها مبوجــب اتفاقيــات أوســلو ،قطــاع االتصــاالت يف فلســطني ،ومبوجــب
االتفاقيــة فــإن إرسائيــل لهــا ســلطة اتّخــاذ القـرار بشــأن تخصيــص الــرددات وتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بهــذا القطــاع.
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يعتمــد قطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عــى توفــر الطاقــة ،وتتوقــف أصــول وأنظمــة التكنولوجيــا واالتصــاالت
عــن العمــل يف انقطــاع أو تقطــع التيــار الكهربــايئ .قــد يعتمــد املشــغلون عــى املولــدات لضــان اســتمرار توفــر الخدمــة،
ولكــن هــذه حلــول مؤقتــة يف حالــة الطــوارئ ،وليســت بدي ـاً مســتداماً لتوفــر الكهربــاء باســتمرار .تدعــم التكنولوجيــا
واالتصــاالت جميــع أنــواع البنيــة التحتيــة األخــرى وأهميتهــا يف تزايــد مســتمر بســبب تطــور أنظمــة البنيــة التحتيــة
وتســخريها املتزايــد لألمتتــة واألنظمــة الذكيــة.
4.النقل واملواصالت
ميثــل النقــل الــري العمــود الفقــري لقطــاع النقــل يف فلســطني ،حيــث ال توجــد وســائل نقــل أخــرى .لذلــك ،فــإن النقــل
الــري هــو قطــاع النقــل الرئيــي والوحيــد الحــايل ،وبالتــايل ،فــإن البنيــة التحتيــة ذات الصلــة رضوريــة لفلســطني .متتــد
شــبكة الطــرق يف الضفــة الغربيــة عــى  3,922كــم 3،الغالبيــة العظمــى منهــا معبــدة ( )%88.2ولكــن نصفهــا تقريبــاً
( )%48.0بحاجــة إىل إعــادة تأهيــل (جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني .)2019 ،تُشــكل الطــرق الرئيســية؛ أي الطــرق التــي تربــط
بــن املــدن ،مــا نســبته  %19.5مــن الطــول اإلجــايل لشــبكة الطــرق املعبــدة ،تليهــا الطــرق اإلقليميــة ( %33.5امتــداد
الطــرق الرئيســية داخــل املــدن) والطــرق املحليــة ( %47.0طــرق داخــل التجمعــات الســكانية الفلســطينية ،وتــرف عــى
تطويرهــا وصيانتهــا الهيئــات املحليــة) .عــى الرغــم مــن أن محافظــة الخليــل تحتــوي عــى الجــزء األكــر مــن شــبكة الطــرق
( )%21.6بســبب كــر حجمهــا كمســاحة وعــدد ســكان ،فــإن هنــاك تفاوت ـاً بــن محافظــات الضفــة الغربيــة مــن ناحيــة
هيئــة ونــوع الطــرق كــا يظهــر يف الشــكل ( )1أدنــاه .لعــل هــذا يعكــس طبيعــة املوقــع الجغـرايف لــكل محافظــة وحجــم
حركــة املركبــات التــي متّــر مــن خاللهــا ،وأيضـاً التفــاوت يف االســتثامر يف البنيــة التحتيــة .يبلــغ الطــول الــكيل لشــبكة الطــرق
يف قطــاع غــزة حــوايل  290كــم مقســمة عــى النحــو التــايل :طــرق رئيســية  90كــم ،طــرق إقليميــة  200كــم.
شكل ( :)1التوزيع النسبي ألطوال شبكة الطرق يف محافظات مختارة يف الضفة الغربية
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يوجــد نحــو  269.5ألــف مركبــة ُمرخصــة يف الضفــة الغربيــة %84.1 ،منهــا ســيارات خاصــة ،تليهــا  %9.3شــاحنات
وســيارات تجاريــة ،و  %3.5ســيارات أخــرى (ســيارات أجــرة) ( 4.)MoT, 2019مــا يعنــي أن هنــاك  90.2مركبــة لــكل 1000
نســمة يف الضفــة الغربيــة ،مقارنــة مــع  132يف جنــوب أفريقيــا ،و 243يف تايالنــد ،و 804يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة،
و 394يف إرسائيــل ،و 123يف األردن ( )MORTH, 2020يالحــظ ،أيضـاً ،تبايــن كبــر يف توزيــع املركبــات عــى املحافظــات،
حيــث تســتحوذ محافظــة رام اللــه والبــرة عــى أكــر نســبة مركبــات ُمرخصــة ( ،)%36.9تليهــا محافظــة الخليــل (،)%71.2
ثــم محافظــة نابلــس ( .)%41.3مــن الجديــر بالذكــر أن غالبيــة املركبــات امل ُرخصــة حديثــة إىل حــد مــا ،حيــث يظهــر
أن  %59.4منهــا أُنتــج بعــد العــام  .2009كــا تفيــد بيانــات وزارة النقــل واملواصــات أن  %21.5مــن إجــايل املركبــات
املســجلة ألول مــرة مرهونــة لصالــح البنــوك.
تعمــل يف الضفــة الغربيــة أربــع رشكات نقــل خــاص وخمــس رشكات نقــل ســياحي ،إضافــة إىل  370مكتــب ســيارات أجــرة
(تكــي) ،و 86رشكــة حافــات عموميــة .كــا يوجــد  4455رخصــة ســفريات خاصــة ،و 1210رخصــة تشــغيل نقــل عــام،
و 3985رخصــة تشــغيل رسفيــس خارجــي ،و 1479رخصــة تشــغيل رسفيــس داخــي.
تتكــون شــبكة الطــرق الرئيســية يف الضفــة الغربيــة مــن ممريــن رئيســيني بــن الشــال والجنــوب :طريــق جنني-الخليــل
الجبــي ،وطريــق وادي األردن-البحــر امليــت .كــا يوجــد أربعــة طــرق رئيســية بــن الــرق والغــرب :جــر داميــة -طريــق
نابلــس الــذي يتفــرع إىل طولكــرم وقلقيليــة ،جــر ألنبي-أريحــا-رام الله-طريــق بيــت ســرا ،طريــق أريحا–القــدس،
وطريــق  .35تشــمل الطــرق بــن الشــال والجنــوب طريــق جنني-طوباس-الفارعــة ،وطريــق وادي األردن الشــايل-طريق
مجــدل بنــي فاضــل ،وطريــق ألــون ،وطريــق طولكرم-بيــت سـرا ،وطريقــن عــى ســفوح تــال الخليــل الرشقيــة والغربيــة.
تشــمل الطــرق بــن الــرق والغــرب مــا يســمى بطريــق  ،35والطريــق مــن مفــرق عطــارة عــى طريــق نابلــس-رام اللــه
الرسيــع إىل عابــود ،وطريــق رام الله-نعلــن .ال توجــد طــرق إقليميــة بــن الــرق والغــرب يف الجــزء الجنــويب مــن الضفــة
الغربيــة .يغطــي نظــام الطــرق املحــي جميــع القــرى تقريبـاً ،ولكنــه يقــدم خدمــة ســيئة بشــكل عــام.
يف قطــاع غــزة ،تتكــون شــبكة الطــرق ،بشــكل أســايس ،مــن طريــق رسيــع رئيــي ميتــد مــن الشــال إىل الجنــوب عــى
طــول الجــزء الرشقــي مــن القطــاع ،وطريــق إقليمــي ميتــد عــى طــول أجـزاء مــن الســاحل ،إضافــة إىل وجــود عــدد مــن
الطــرق املحليــة التــي تربــط القــرى ومخيــات الالجئــن بالطــرق املذكــورة .جــودة الشــبكة يف القطــاع أقــل حتــى مــن
تلــك املوجــودة يف الضفــة الغربيــة.
مينــاء غــزة هــو املينــاء البحــري الرئيــي للقطــاع ،ولكنــه خاضــع لهيمنــة االحتــال ،ويســتقبل فقــط قــوارب الصيــد
والرشطــة البحريــة الفلســطينية .منــذ اتفاقيــة أوســلو ،تــم التخطيــط ملينــاء بحــري أكــر لغــزة ،ولكــن مل يتــم تنفيــذه .ال
توجــد شــبكة ســكك حديديــة يف الضفــة الغربيــة أو غــزة ،وقــد تــم إغــاق جميــع املطــارات املوجــودة أمــام حركــة املــرور
املدنيــة.
باختصــار ،شــبكة الطــرق هــي الوســيلة الوحيــدة للمواصــات يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،واملدخــل املبــارش الوحيــد
إىل البلــدان املجــاورة ،ولكنهــا رديئــة الجــودة وغــر مناســبة للتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة .تخطيــط وبنــاء وتحســن
الطــرق خــارج مراكــز املــدن ،يتــم حســب مصالــح املســتوطنات وســلطات االحتــال .الســلطة الفلســطينية ال يوجــد لهــا
تأثــر فعــي عــى تطويــر شــبكة الطــرق الرئيســية واإلقليميــة؛ حيــث إنهــا تقــع تحــت ســيطرة االحتــال.
تخضــع فلســطني لســيطرة النظــام األمنــي لالحتــال ،الــذي يؤثــر عــى التنقــل الداخــي والخارجــي .التنقــل مــن وإىل
القطــاع شــبه مســتحيل ،وخطــوط التنقــل يف الضفــة الغربيــة خاضعــة بالكامــل لســيطرة االحتــال مــن خــال نقــاط
التفتيــش والحواجــز العســكرية ومتداخلــة مــع طــرق املســتوطنات ،مــا يقيــد حركــة األشــخاص والبضائــع ،ويزيــد مــن
أوقــات التنقــل ويقــوض تنافســية الــركات الفلســطينية .يف حــن يُســمح لإلرسائيليــن بالوصــول الحــر إىل طــرق عاليــة
الجــودة تخــدم املســتوطنات داخــل الضفــة الغربيــة ،يُجــر الفلســطينيون عــى اســتخدام طــرق التفافيــة طويلــة ســيئة
4

ال توجد بيانات محدثة لقطاع غزة ،ولكن يف العام  2014كان هناك  121,675سيارة خاصة يف القطاع.
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الجــودة .أمــا يف قطــاع غــزة ،فاالعتــداءات املســتمرة لالحتــال أدت إىل دمــار الطــرق ،وبــات مــن الصعــب إعــادة تأهيلهــا
بســبب القيــود عــى اســترياد مــواد البنــاء.
ُينــع الفلســطينيون مــن مغــادرة البــاد ،وبخاصــة مــن قطــاع غــزة .إضافــة إىل ذلــك ،يجــب عــى معظــم الفلســطينيني
املغــادرة مــن خــال املطــارات األردنيــة بعــد املــرور بأمــن الحــدود الفلســطيني واإلرسائيــي واألردين .هــذا يعنــي أن كل
مــن يرغــب يف الســفر إىل دولــة أخــرى بحاجــة إىل يــوم ســفر إضــايف .ينطبــق هــذا أيض ـاً عــى الحركــة التجاريــة.
5.إدارة النفايات الصلبة
بلــغ اإلنتــاج الــكيل للنفايــات الصلبــة يف فلســطني نحــو  1.8مليــون طــن يف العــام 2018؛ أي نحــو خمســة آالف طــن يوميـاً
باملتوســط مــن النفايــات الصلبــة أو حــوايل واحــد كغــم يومـاً باملتوســط للفــرد ( .)Thoni & Matar, 2019ينقســم اإلنتــاج
إىل نحــو  3,163طنـاً يوميـاً يف الضفــة الغربيــة ( 1.1كغــم يوميـاً باملتوســط للفــرد) ونحــو  1,726طنـاً يوميـاً يف قطــاع غــزة
( 0.9كغــم يومــا باملتوســط للفــرد) 5.تشــكل املــواد العضويــة  %50مــن النفايــات الصلبــة يف فلســطني ،يليهــا البالســتيك
( ،)%14.6والــورق والكرتــون (.)Thoni & Matar, 2019( )%12.5
يــوجد يف فلســطني  15محطــة لنقــل النفايــات (مــكان يتــم فيــه إيــداع النفايــات الصلبــة مؤقتـاً ليتــم نقلهــا الحقـاً إىل
مكبــات النفايــات ،أو موقــع التخلــص النهــايئ) ،منهــا  12محطــة يف الضفــة الغربيــة ،وثــاث محطــات يف قطــاع غــزة.
نحــو نصــف النفايــات التــي يتــم تجميعهــا تنقــل مــن خــال هــذه املحطــات .تلقــى النفايــات يف املكبــات الصحيــة أو
العشــوائية بهــدف التخلــص منهــا ،وباســتثناء محافظتــي أريحــا وبيــت لحــم ،يبلــغ متوســط مســافة النقــل إىل مكبــات
النفايــات نحــو  25كــم ،ويف بعــض الحــاالت يتجــاوز  80كــم ،مــا يؤثــر ،بشــكل كبــر ،عــى التكاليــف التشــغيلية
( .)Thoni & Matar, 2019يتــم خلــط معظــم النفايــات الصلبــة القادمــة مــن املنــازل واملؤسســات التجاريــة والعامــة
وبعــض الصناعــات عنــد جمعهــا ،وال تتــم إعــادة تدويرهــا (الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2021 ،
يوجــد ســبع مكبــات نفايــات صحيــة يف فلســطني ،منهــا أربعــة يف الضفــة الغربيــة ،وثالثــة يف قطــاع غــزة .تعــاين مكبــات
النفايــات الصحيــة مــن ضيــق الســعة واملســاحة بســبب الزيــادة املطــردة يف إنتــاج النفايــات ونــدرة األرايض والقيــود
املفروضــة عليهــا مــن قبــل االحتــال ،وبخاصــة أن جميــع األرايض املمكــن اســتخدامها لبنــاء مكبــات جديــدة تقــع يف
املنطقــة املســاة (ج) .هــذا إضافــة إىل صعوبــة الحصــول عــى املوافقــات والرتاخيــص الالزمــة إلنشــاء مكبــات جديــدة،
وضعــف الفصــل األويل للنفايــات.
يوجــد أكــر مــن  160مك ّبـاً عشــوائياً يف فلســطني ،وهــي البديــل الوحيــد لعــدم توفــر الســعة الالزمــة يف املكبــات الصحيــة.
املكبــات العشــوائية هــي أماكــن غــر خاضعــة للرقابــة تــم اختيارهــا بشــكل عشــوايئ إللقــاء النفايــات الصلبــة دون مراعــاة
األســس والــروط الصحيــة والبيئيــة ،وهــي ناتجــة عــن صعوبــة إنشــاء مكبــات صحيــة جديــدة ،وضعــف التخطيــط
الهيــكيل واالسـراتيجي .هــذه املكبــات لهــا تأثـرات ســلبية كبــرة عــى البيئــة وامليــاه الجوفيــة ( .)EEA, 2014ال يكفــي
أن االحتــال يضيــق املســاحات املمكــن اســتخدامها كمكبــات صحيــة ،بــل ويلقــي املســتوطنون نحــو  %80مــن نفاياتهــم
الصلبــة يف مكبــات عشــوائية يف الضفــة الغربيــة ،مــا يفاقــم مــن أزمــة النفايــات الصلبــة (.)GIZ, 2014
تواجــه إدارة النفايــات الصلبــة العديــد مــن العوائــق الناتجــة عــن االحتــال ،وبخاصــة يف الحصــول عــى املوافقــة إلنشــاء مكبــات
جديــدة ،حيــث إن معظــم املواقــع الصالحــة للتخلــص مــن النفايــات ومعالجتهــا ،تقــع يف املنطقــة املســاة (ج) .املكبــات العشــوائية
ونفايــات املســتوطنني ومعالجــة النفايــات اإلرسائيليــة الخطــرة يف الضفــة الغربيــة ،أيضـاً ،تشــكل تحديــات يجــب معالجتهــا.
ال توجــد حالي ـاً معايــر فلســطينية للعديــد مــن جوانــب إدارة النفايــات الصلبــة .عــى ســبيل املثــال ،ال توجــد معايــر
لتحديــد مواقــع أو تصميــم أو تشــغيل مكبــات النفايــات الصحيــة .بالتــايل ،فــإن مكبــات النفايــات هــذه تتبــع معايــر
5

تم حساب متوسط إنتاج النفايات اليومي للفرد من خالل قسمة متوسط إنتاج النفايات اليومي الكيل عىل عدد السكان املقدر يف منتصف العام  2018لكل منطقة.
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الجهــة املانحــة التــي متولهــا .باملثــل ،ال توجــد معايــر فلســطينية للتعامــل مــع النفايــات الخطــرة أو ملحطــات التحويــل
وعمليــات إعــادة التدويــر ومــا إىل ذلــك .إن توفــر هــذه املعايــر أمــر حيــوي لتحقيــق الفعاليــة واألمــان يف التعامــل مــع
النفايــات الصلبــة ولحاميــة البيئــة.
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رجا الخالدي
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تــأيت هــذه الورقــة للمســاهمة يف الجهــود الراميــة لبلــورة مواقــف فلســطينية واضحــة فيــا يتعلــق بقضايــا «الوضــع
الدائــم» االقتصاديــة بــن دولتــي فلســطني وإرسائيــل ،ويف ســياق التأكيــد عــى الحقــوق الفلســطينية غــر القابلــة للتــرف.
تهــدف الورقــة إىل استكشــاف األبعــاد االقتصاديــة لجعــل القــدس عاصمــة لدولــة فلســطني ،إســنادا ً ألي تفــاوض مســتقبيل
وأليــة جهــود راهنــة للمطالبــة السياســية والديبلوماســية بحاميــة الحقــوق الفلســطينية يف املدينــة ،مبــا فيهــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة ،إىل حــن التوصــل لصيغــة دامئــة للعالقــة بــن دولتــن مســتقلتني تشــكل مدينــة واحــدة عاصمتهــا .أي إن
هــذا البحــث يســتوجب الربــط واالنســجام بــن الرؤية/املطالــب الفلســطينية للوضــع الدائــم االقتصــادي ،وتلــك املتعلقــة
مبوقــع مدينــة القــدس وإدارتهــا كعاصمــة سياســية للدولــة الفلســطينية املنشــودة.
تســتعرض الورقــة أوالً موقــع القــدس التاريخــي يف االقتصــاد الفلســطيني ،والوضــع الحــايل للمدينــة ،مبــا فيهــا التحديــات
واملتغـرات املختلفــة التــي تحــول دون النهــوض باملدينــة مــن الجوانــب االقتصاديــة واالجتامعيــة كافــة ،وكيــف أن فصلهــا
القــري عــن بقيــة األرض املحتلــة ،يهــدد بانصهــار املدينــة ضمــن اقتصــاد دولــة إرسائيــل .ثــم تســتعرض الورقــة التصورات
القانونيــة واملطالــب الفلســطينية املختلفــة بخصــوص مســتقبل املدينــة ،ومقارنتهــا مــع الصيــغ والنــاذج االقتصاديــة التــي
ميكــن أن تحكــم العالقــة بــن الدولتــن يف إطــار الوضــع الدائــم .بنــاء عــى ذلــك ،تطــرح الورقــة رضورة النظــر يف عــدد
مــن املتطلبــات السياســاتية واإلداريــة املرتبطــة مبدينــة القــدس كعاصمــة لدولــة فلســطني والقتصادهــا الوطنــي ،علــا أن
ـب ثابتـ ًة ترتبــط بالحقــوق الفلســطينية يف
هــذا الطــرح مبنــي عــى حقيقــة أن مللــف القــدس االقتصــادي التفــاويض جوانـ َ
املدينــة مــن جهــة ،مقابــل رضورة التعامــل مــع املتغـرات املتواصلــة عــى األرض منــذ  ،1967وبخاصــة منــذ  ،2001التــي
تهــدد بنســف أيــة فرصــة لتحقيــق تلــك الحقــوق مــن جهــة أخــرى.
بالتــايل ،ال يهــدف بحثنــا هنــا فقــط إىل تأهيــل وتعزيــز مدينــة القــدس لتحتضــن عاصمــة الدولــة ،بــل أيضـاً لتســتعيد شــيئاً
مــن مكانتهــا التاريخيــة كمركــز لالقتصاد الفلســطيني.
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إن تاريــخ مدينــة القــدس ،التــي قســمت يف العــام  1948بــن شــطرين؛ غــريب يهــودي إرسائيــي ،ورشقــي عــريب فلســطيني،
فريــد يف الحضــارة اإلنســانية ،ويثــر مجــادالت أخالقيــة وتاريخيــة وسياســية متنازعــة .فقــد م ـ َّرت عــى مدينــة القــدس
التــي بناهــا الكنعانيــون يف العــام  1800ق .م .نحــو ســبع عــرة حقبــة تاريخيــة تعاقــب فيهــا عــى حكمهــا اليهــود
والبابليــون والفــرس واليونانيــون والرومــان ،والعــرب واملســلمون ،واألتـراك العثامنيــون ،ثــم الحكــم الربيطــاين بعــد العــام
 ،1919والحكــم األردين بــن  .1967-1948تكتســب املدينــة أهميتهــا األساســية مــن مكانتهــا املركزيــة يف تاريــخ ومعتقــدات
ثالثــة أديــان توحيديــة هــي اليهوديـــة واملـــسيحية واإلســام .يف الفــرة املمتــدة بــن العامــن  1922و ،1948كانــت القــدس
العاصمــة اإلداريــة والسياســية لفلســطني تحــت االنتــداب الربيطــاين ،ومقــر القيــادة الفلســطينية آنــذاك .لكــن منــذ إقامــة
دولــة إرسائيــل العــام  ،1948اعتــر غــريب القــدس عاصمــة لهــا ،وتــم توســيع نطاقهــا بعــد  1967لتشــمل ،أيض ـاً ،رشقــي
القــدس الفلســطينية املحتلــة.
خــال القــرن املــايض ،ترســخت بــن حقبــة وأخــرى املكانــة املركزيــة للقــدس يف الحيــاة السياســية واإلداريــة لفلســطني
االنتدابيــة ،وكمقصــد للحجــاج والســياح مــن مختلــف الديانــات والــدول .لكــن املراكــز االقتصاديــة (الصناعيــة والتجاريــة
والخدميــة) الفلســطينية الكــرى ،طــوال تلــك الفــرة ،منــت وتطــورت يف مــدن أخــرى ،وبخاصــة الســاحلية منهــا (حيفــا،
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يافــا ،وغــزة) .بينــا بقيــت الحصــة الكــرى لإلنتــاج القومــي العــريب يف قطــاع الزراعــة التقليديــة الــذي انتــر بشــكل
أســايس بــن أريــاف فلســطني وقراهــا .بحســب بعــض املؤرخــن االقتصاديــن اإلرسائيليــن ،فــإن االقتصــاد العــريب قبــل 1948
كان الطــرف الثــاين والضعيــف نســبياً (مقابــل االقتصــاد اليهــودي املتقــدم نســبياً) يف منــوذج يســمى «الثنائيــة االقتصاديــة».
يســتند هــذا املفهــوم إىل منــاذج االقتصاديــات الناميــة العاديــة التــي تتســم مبركــز صناعــي متقــدم ومحيــط ريفي/زراعــي
تقليــدي ،وكأن تلــك «الثنائيــة» ال عالقــة لهــا بالســياق االســتعامري التوســعي االســتيطاين الــذي كان ومــا زال هــو املحــدد
الرئيــي قبــل غــره ملســار التنميــة االقتصاديــة الفلســطينية.
بقيــت الروايــة القوميــة لـــ «املعجــزة» االقتصاديــة الصهيونيــة حتــى اليــوم ،تــروج لذلــك التفســر املضلــل نفســه ألســباب
هيمنــة االقتصــاد اإلرسائيــي عــى مصــر وفــرص تقــدم االقتصــاد الفلســطيني ،الــذي مــا زال يســود يف ســياق تحليــل
أوضــاع القــدس االقتصاديــة الراهنــة .تسـ ّخر إرسائيــل جميــع مواردهــا وإمكانياتهــا يف جهــد ممنهــج ومتواصــل التنفيــذ،
يف ســبيل بنــاء اقتصــاد إرسائيــي اســتعامري متقــدم عــى أطــال اقتصــاد القــدس العربيــة ،وتهويــد مالمحهــا الثقافيــة
والتاريخيــة األصيلــة لصالــح روايــة خياليــة يف شــقيها التاريخــي (مــن خــال اال ّدعــاء أنهــا مدينــة يهوديــة إرسائيليــة رصف)
واالقتصــادي (أي ،إن «الثنائيــة التنمويــة» هــي ســبب تراجــع االقتصــاد العــريب التقليــدي وانهيــاره).
يف  29ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،1947اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة القـرار  ،181الــذي أوىص بتقســيم فلســطني
إىل دولتــن ،عربيــة ويهوديــة ،بينــا دعــا القـرار إىل إنشــاء كيــان مميَّــز قائــم بذاتــه يخـــضع لنظـــام دويل خــاص .و ُع ِّرفــت
مدينــة القــدس باعتبارهــا تشــمل البلديــة القامئــة ومحيــط القــدس الــذي يضـ ُّم بيــت لحــم وعــن كارم جنوبـاً ،وأبــو ديــس
رشقـاً ،وشــعفاط شــاالً ،عــى مســاحة أكــر مــن أي تجســيد فعــي أو تصــور بديــل لحــدود املدينــة .بالنظــر إىل التطـ ُّورات
التــي حدثــت عــى األرض ،والتــي أفضــت إىل قيــام دولــة إرسائيــل ،والتقســيم الفعــي للقــدس ،بــات مــن املتعـذَّر تنفيــذ
النظــام الــدويل إلدارة القــدس .وعــى الرغــم مــن ذلــك ،ويف  4نيســان/أبريل  ،1950أق ـ َّر مجلــس الوصايــة التابــع لألمــم
املتحــدة النظــام األســايس ملدينــة القــدس الــذي ات ّبــع -إىل ح ـ ٍّد كبــر -املبــادئ املك َّرســة يف الق ـرار  .181إال أن تدويــل
املدينــة ،مل يكــن قــط خيــارا ً ممكنـاً مــن الناحيــة السياســية بســبب معارضــة كل مــن إرسائيــل واألردن .وعــى الرغــم مــا
أعقــب ذلــك مــن محــاوالت لتغيــر وضــع القــدس ،مل يحـ َظ أي اقـراح يف هــذا الصــدد مبوافقــة الجمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة .بعــد العــام  ،1948أصبــح الفلســطينيون الذيــن يعيشــون يف القــدس الرشقيــة والضفة الغربية مـــواطنني أردنـــيني،
بعـــد أن أصبحــت الضفــة الغربيــة خاضعـ ًة للواليــة األردنيــة.
كان اقتصــاد القــدس الرشقيــة قــد بــدأ بحلــول منتصــف عقــد الســتينيات مــن القــرن املــايض يتعــاىف مــن التأثــر املنــاوئ
لتقســيم املدينــة الــذي حــدث يف العــام  .1948متــت إعــادة متحــور اقتصــاد (رشقــي) القــدس ضمــن االقتصــاد األردين،
والتو ّجــه نحــو الــرق مــن خــال الضفــة الغربيــة ،وهــو املوقــع املركــزي الــذي احتفــظ بــه حتــى  2001عــى األقــل (حــن
بُــدأ ببنــاء جــدار الفصــل) .كان قطــاع الســياحة املك ـ ِّون األقــوى القتصــاد القــدس الرشقيــة يف تلــك الفــرة ،الــذي شــهد
منــوا ً مطّــردا ً ونجــح يف التطـ ّور ،بعــد حالــة الركـــود الكبــرة التــي شــهدها يف العقـــود التاليـــة لالحتالل .اســتفادت الســياحة
والتحســن البــارز يف البيئــة الداعمــة التــي
إىل الضفــة الغربيــة اســتفاد ًة ملموســ ًة مـــن برامــج تنميــة الســياحة األردنيــة
ُّ
تطـ ّورت يف األردن بوتــرة ملحوظــة منــذ أوائــل عقــد الســتينات مــن القــرن املاضـــي ،مــا انعكــس بشــكل إيجــايب عــى منــو
القطــاع الســياحي وتطــوره يف القــدس الرشقيــة .أخــذت تدفُّقــات السـ ّياح ،التــي كانــت تتمثــل بشــكل رئيــي يف الحجــاج
املســيحيني وذلــك لتعــدد االختالفــات يف الكنائــس الرشقيــة والغربيــة ،تشــمل بصــورة متزايــدة الحجــاج املـــسلمني الــذي
يــزورون املواقــع اإلســامية املق َّدســة يف القــدس الرشقيــة والخليــل ،بينــا أصبــح تدفُّــق املســلمني مــن الضفــة الرشقيــة
مرتســخ ًة يف فــرة مــا قبــل العــام  .1967حتــى العــام  ،1966كان قطــاع
للصــاة يف املســجد األقــى أيــام الجمعــة عــاد ًة ِّ
الســياحة ،املتجهــة إىل القــدس الرشقيــة أساسـاً ،يســهم بنحــو  14يف املائــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل للضفــة الغربيــة،
بينــا قــدرت مســاهمة الضفــة الغربيــة يف إي ـرادات قطــاع الســياحة األردين بحــوايل  70يف املائــة.
يف تلــك الفــرة ،أ ّدى تركُّــز الســياحة ومجموعــة الخدمــات املرتبطــة بهــا يف منطقــة القــدس الرشقية-بيــت لحــم ،وهــي مــن
بــن أقــل مناطــق الضفــة الغربيــة متتُّعـاً باملــوارد االقتصاديــة الطبيعيــة ،إىل التخفيــف مــن حـ ّدة البطالــة ،ورفــع مســتويات
الدخــل واملعيشــة يف القــدس .دفــع ذلــك الحكومــة األردنيــة إىل ضــخ اســتثامرات متزايــدة يف البنيــة التحتيــة الداعمــة؛
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مثــل شــبكة الطــرق ،ومطــار القـــدس الرشقيــة الــذي كانــت تنطلــق منــه رحــات مبــارشة إىل العواصــم العربيــة ،فضـاً عن
اســتثامر القطــاع الخــاص يف قطــاع الفنــادق واملرافـــق ذات الصلــة بالســياحة .لذلــك ،عشــية االحتــال اإلرسائيــي ،كانــت
هنــاك مجموعــة متطـ ّورة ومنظمــة مــن مرافــق الخدمــات ذات الصلــة بالســياحة قــد نشــأت وتركَّــزت يف القــدس الرشقيــة
بدعــم وتشــجيعٍ حكوميــن فاعلــن ،والتــي كانــت لهــا روابـ ُط قويـ ٌة بشــبكات النقــل املحــي والــدويل ،ومبتعهــدي تنظيــم
الرحــات الســياحية ،ووكاالت الـــسفر ،واملرشـــدين الـــسياحيني ،واملطاعــم ،ومنتجــات الحــرف اليدويــة .يف الوقــت نفســه،
بلــغ عــدد الفنــادق يف الضفــة الغربيــة  95فندق ـاً 40 ،منهــا يف القــدس الرشقيــة ،مبــا فيهــا  12فندق ـاً مــن بــن الفنــادق
الـــ 13املص َّنفــة يف فئــة فنــادق األربــع نجــوم فأكــر.
أي إنــه عــى الرغــم مــن آثــار النكبــة ،اســتطاعت املدينــة أن تعيــد بنــاء اقتصادهــا كمركــز عاملــي للســياحة والخدمــات
املتصلــة بهــا ،باالعتــاد عــى مواردهــا الثقافيــة والتاريخيــة والبرشيــة التــي كانــت كفيلــة بإحــداث عمليــة اقتصاديــة
متكاملــة ،نتــج عنهــا توليــد فــرص وأنشــطة واســتثامرات اقتصاديــة مجديــة .لكــن ،شـكَّل احتــال القــدس الرشقيــة يف العــام
 1967صدمـ ًة ال تقــل شــد ًة عــن صدمــة العــام  ،1948كان أبــرز آثارهــا الضــارة قطـــعاً مفـــاجئاً وســـريعاً للروابــط االقتصادية
للضفــة الغربيــة بالــرق ،وإخضاعهــا ملصالــح ســلطة االحتــال يف الغــرب .هنــاك موقــف واضــح ال لبــس فيــه للرشعيــة
الدوليــة منــذ  ،1967يعتــر هــذا االحتــال وكل مــا ارتبــط بــه مــن اســتيطان ونقــل ســكان وتغيــر مالمــح املدينــة مخالف ـاً
للقانــون الــدويل .لكــن الخــط البيــاين لتوجهــات القــدس القانونيــة واملؤسســية واالقتصاديــة ليــس ســوى املزيــد مــن االنفصال
عــن االقتصــاد الفلســطيني «الوطنــي» ،وتضييــق عــى الحيــز املــكاين واالقتصــادي الفلســطيني ،مقابــل املزيــد مــن الدمــج
القــري يف فلــك االقتصــاد اإلرسائيــي «االحتــايل» ،واإلخضــاع ألولويــات املــروع الصهيــوين االقتصاديــة والثقافيــة املعاديــة.
كــا يظهــر يف القســم التــايل ،فــإن االقتصــاد الفلســطيني يف القــدس خضــع رمبــا أكــر مــن أيــة منطقــة مــن األرايض
الفلســطينية املحتلــة للسياســات والتدابــر اإلرسائيليــة التقييديــة والتأديبيــة ،وبخاصــة مــا يتعلــق بــاألرض واملســكن
والنشــاط االقتصــادي والرضائــب والتعليــم ،وغريهــا مــن األمــور الحياتيــة اليوميــة ،التــي يديرهــا فيلــق مــن املؤسســات
البلديــة واألمنيــة والتخطيطيــة والوزاريــة اإلرسائيليــة ضمــن منهــج متكامــل ورؤيــة لجعــل مدينــة القــدس «املوحــدة»
عاصمــة أبديــة لدولــة إرسائيــل .مقابــل ذلــك ،ال ميتلــك املقدســيون الكثــر مــن األدوات للتصــدي للسياســات املعاديــة ،أو
ملقاومــة التبعيــة واالنصهــار يف االقتصــاد اإلرسائيــي ،وال يصلهــم مــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــا يلــزم مــن مــوارد
ودعــم وقيــادة لجهودهــم الخاصــة واألهليــة هنــا وهنــاك ،للحفــاظ عــى جــدوى املنشــآت الفلســطينية ،وعــى الطابــع
العــريب لالقتصــاد املحــي.
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عــى الرغــم مــن االحتــال يف العــام  ،1967حافظــت املدينــة عــى موقعهــا املركــزي يف الحيــاة السياســية واالجتامعيــة
الفلســطينية .بحكــم موقعهــا الجغ ـرايف املركــزي يف فلســطني ،أصبحــت حتــى العــام  ،2001املحــور واملمــر (املواصــايت
والتجــاري) للكثــر مــن القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة الفلســطينية ،كــا يف تركيــز رأســالها البــري واملــايل ،ويف الــدور
القيــادي يف التوجهــات االقتصاديــة والتخطيــط التنمــوي الوطنــي (عــى مثــال مؤسســات كجمعيــة الدراســات العربيــة،
وملتقــى الفكــر العــريب ،واللجــان الفنيــة) .تبلــغ مســاحة محافظــة القــدس  345كــم مربــع (بينــا تبلــغ مســاحة بلديــة
القــدس قرابــة  125.4كــم مربــع (تشــمل J1وأجـزاء مــن  J2كفــر عقــب) .منــذ إقامــة الجــدار الفاصــل ،وإحــكام الطــوق
االســتيطاين اإلرسائيــي حــول القــدس العربيــة وداخلهــا ،بســبب سياســات إرسائيــل التهويديــة والهادفــة إلف ـراغ القــدس
مــن مؤسســاتها ،فقــدت املدينــة رويــدا ً رويــدا ً مركزيتهــا السياســية واالقتصاديــة ،وتراجعــت فــرص الحفــاظ عــى التحامهــا
ببقيــة مناطــق املحافظــة املحيطــة وســائر األرايض املحتلــة.
مثلــه مثــل جميــع القطاعــات وجوانــب الحيــاة األخــرى يف املدينــة ،يهيمــن اليــوم عــى االقتصــاد الفلســطيني يف القــدس
الرشقيــة ،قوتــان غــر متكافئــن تسـران يف اتجاهــن متعاكســن :قــوة الجــذب (املرتاجعــة) للحفاظ عــى مكانتهــا التاريخية
كمركــز لفلســطني وروابطهــا عــر الضفــة الغربيــة إىل املناطــق النائيــة العربيــة مــن جهــة ،وقــوة دفــع (متصاعــدة) يولدهــا
االحتــال املطــول واالندمــاج الزاحــف يف االقتصــاد اإلرسائيــي مــن جهــة أخــرى .تســود هــذه الحالــة مــن التوتــر الدائــم
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جميــع جوانــب االقتصــاد :العاملــة ،االســتثامر ،الهيــكل القطاعــي ،اإلنفــاق العــام ،اتجاهــات االســتهالك الخــاص ،كذلــك
األمــر يف املعامــات الرســمية .عــى نحــو متزايــد ،أصبحــت التفاعــات مــع االقتصــاد والدولــة اإلرسائيليــة هــي الخيــار
الوحيــد لحــوايل  300ألــف مقــديس (بحســب اإلحصــاءات الفلســطينية) يعيشــون داخــل الجــدار ( )J1ورمبــا  50ألــف
إضــايف يف مناطــق محاذيــة مثــل كفــر عقــب التــي يســكن فيهــا مــا ال يقــل عــن  35ألــف مقــديس 1.يف حــن تتدهــور
العالقــات البنيويــة مــع بقيــة ريــف محافظــة القــدس والضفــة الغربيــة واألســواق العربيــة ،ويعجــز االقتصــاد املقــديس،
وحــده ،عــن ســد الفجــوة أو توفــر بدائــل محليــة لضــان قــدر مــن «االعتــاد عــى الــذات».
إن املفاضلــة الضــارة مــع مــرور الوقــت بــن الحفــاظ عــى الوحــدة االقتصاديــة الفلســطينية ،وضــان ســبل العيــش،
أصبحــت واضحــة وضــوح الشــمس .مــع تدهــور حالــة االقتصــاد املحــي الفلســطيني ،وهشاشــة الروابــط مــع الــرق،
يبحــث املزيــد واملزيــد مــن املقدســيني (مــا ال يقــل عــن ربــع القــوة العاملــة) ،عــن عمــل الئــق يف األســواق اإلرسائيليــة
خاصــة يف قطاعــات خدميــة مثــل الصحــة والتعليــم واملطاعــم ،وليــس لديهــم خيــار ســوى اســتهالك الســلع والخدمــات
اإلرسائيليــة ،والحصــول عــى االئتــان والتمويــل مــن البنــوك اإلرسائيليــة وميزانيــات الدولــة والتعامــل مــع البلديــة
وســلطات التخطيــط والداخليــة اإلرسائيليــة .يدفــع املقدســيون رضائــب غــر متناســبة عــى املمتلــكات والدخــل ،ورســوماً
وغرامــات للخزينــة اإلرسائيليــة ،يف نســخة حديثــة فريــدة مــن التقاليــد االســتعامرية لفــرض الرضائــب دون متثيــل.
تحــت ضغــط التوســع االســتيطاين اإلرسائيــي الــذي ال هــوادة فيــه ،وسياســات الحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة املعاديــة،
أو غــر املباليــة يف أفضــل األحــوال ،للوجــود الفلســطيني يف املدينــة ،فــإن ديناميكيــات الطــرد هــذه ،تخاطــر بتمزيــق
وتفكيــك االقتصــاد العــريب املتميــز للقــدس ،الــذي نجــا مــن الحــروب والغــزو واالحتــال واإلمرباطوريــات خــال األلفيــة
املاضيــة .يف الواقــع ،متكنــت املدينــة وســكانها مــن الصمــود واالســتمرار حتــى اليــوم بفضــل وجــود العديــد مــن األصــول
املاديــة والبرشيــة واالجتامعيــة والثقافيــة املتجــذرة يف تراثهــا الثقــايف والدينــي الغنــي .قــد ال يكــون مــن املجــدي سياســياً،
يف الوقــت الحــايل ،تحقيــق رؤيــة القــدس كعاصمــة لدولــة فلســطني املســتقلة ،أو توقــع اع ـراف إرسائيــل بالتطلعــات
والحقــوق املرشوعــة للشــعب الواقــع تحــت احتاللهــا العســكري .لكــن هــذا ال يعنــي أنــه ال ينبغــي مقاومــة القــوى
االقتصاديــة التــي متــزق نســيج القــدس ،أو حتــى عكــس مســارها .يف الواقــع ،هنــاك فــرص حقيقيــة لتعزيــز وتنميــة
االقتصــاد املحــي ،ولتعزيــز الديناميكيــات التكامليــة مــع بقيــة فلســطني ،يف كل مــن الضفــة الغربيــة ،وكذلــك مــع املناطــق
العربيــة يف إرسائيــل ،وحتــى يف الظــروف الصعبــة الراهنــة.
 1-3-7أبرز مالمح اقتصاد القدس الفلسطيني

ال ي ـزال مــن املمكــن الحفــاظ عــى األهــداف االقتصاديــة الوطنيــة الفلســطينية الرئيســية ملســتقبل القــدس ،مــن خــال
االســتثامر املوجــه جيــدا ً واملُــدار باح ـراف يف القطاعــات اإلنتاجيــة املحليــة املرتابطــة ذات اإلمكانــات املثبتــة ،بقيــادة
رأس املــال املحــي الرائــد املســتند للفطنــة التجاريــة التقليديــة وبدعــم مــن الــدول املانحــة املعنيــة ،واالســتثامر الخــاص
األجنبــي املوجــه واملســؤول .عــى وجــه الخصــوص ،ميكــن تعزيــز األصــول البرشيــة واملاديــة والتاريخيــة األساســية القتصــاد
القــدس حتــى تتمكــن املدينــة مــن اســتعادة مركزهــا كعاصمــة لدولــة فلســطني ،إن مل يكــن قلبهــا االقتصــادي .مــا ال يقــل
أهميــة هــو أن االســتثامر يف االقتصــاد املحــي يعنــي أن ســبل عيــش املقدســيني ســتكون أقــل اعتــادا ً عــى العالقــات
االســتعامرية مــع االقتصــاد اإلرسائيــي ،وســتكون أكــر قــدرة عــى مقاومــة التفــكك االجتامعــي واالقتصــادي.
بحســب آخــر اإلحصــاءات املتوفــرة بلغــت قيمــة الناتــج املحــي اإلجــايل يف محافظــة القــدس (منطقــة  )J1يف العــام 2019
نحــو  1.3مليــار دوالر أمريــي ،ومبعــدل منــو بلــغ  %2مقارنــة مــع العــام  .2018شــكل نشــاط قطــاع الخدمــات نحــو %51
مــن إجــايل الناتــج املحــي للمحافظــة ،كــا هــو موضــح يف الشــكل ( ،)1يليــه قطــاع التجــارة بنســبة  ،%28وهــذا يــدل
2
عــى أن الخدمــات تشــكل العصــب االقتصــادي ملدينــة القــدس كــا هــو يف واقــع االقتصــاد بشــكل عــام.
1

بحســب اإلحصــاءات اإلرسائيليــة فــإن عــدد الســكان الفلســطينيني (الحاملــن لهويــة اإلقامــة الدامئــة) يف مناطــق بلديــة القــدس (التــي متتــد بعــد الجــدار) يبلــغ حــوايل  350ألــف.
هنــاك أيضــا عــدد غــر محــدد مــن حامــي الهويــة قــد ال يقيمــون يف القــدس ويواجهــون خطــر ســحب حــق اإلقامــة.

2
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شكل ( :)1التوزيع النسبي للناتج املحيل اإلجاميل يف محافظة القدس
منطقة ( )J1حسب النشاط االقتصادي2019 ،

اﻹﻧﺸﺎءات
%2.6
اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
%0.4

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء
%17.5

اﻟﺰراﻋﺔ
%0.2

ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
%28.0

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت
%0.1

اﻟﺨﺪﻣﺎت
%51.1

اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع
%0.1

شــهدت مســاهمة القــدس يف االقتصــاد الفلســطيني تدهــورا ً ملحوظــاً خــال العقــود الثالثــة املاضيــة ،فانخفضــت
مســاهمتها يف الناتــج املحــي اإلجــايل مــن  %15يف العــام  1990إىل  %7يف العــام  ،2019كــا انخفضــت مســاهمتها يف
القــوى العاملــة والعاملــة املحليــة مــن  %14و  %18عــى التــوايل العــام  3،1990لتصــل إىل  %3.4و %2.7عــى التــوايل
العــام  4.2019يعــزى هــذا االنخفــاض ،بشــكل رئيــي ،إىل الفصــل املــادي واالقتصــادي ملدينــة القــدس عــن باقــي االقتصــاد
5
الفلســطيني الــذي تســارع ،بشــكل كبــر ،بعــد انــدالع انتفاضــة األقــى يف العــام .2000
ال يـزال القطــاع الســياحي والخدمــات العديــدة املتصلــة بــه تشــكل جــزءا ً مهـاً مــن اقتصــاد مدينــة القــدس ،حيــث شــكلت
الســياحة والخدمــات املرتبطــة بهــا نحــو  %40مــن دخــل املدينــة يف العــام  6.2013أثــرت املعيقــات التــي وضعهــا االحتــال
اإلرسائيــي بعــد احتاللــه املدينــة العــام  ،1967بشــكل كبــر ،عــى كافــة مناحــي الحيــاة االقتصاديــة هنــاك .فعــى ســبيل املثــال،
تراجعــت نســبة إشــغال الغــرف الفندقيــة مــن  %60يف العــام  1968إىل  %40يف العــام  ،1978بينــا منــى الدخــل املتولــد مــن
الســياحة بنحــو  %20فقــط خــال الفــرة مــا بــن  ،1973-1968مقارنــة بـــ  %80يف الجــزء الغــريب مــن املدينــة خــال الفــرة
نفســها .ســيطرة ســلطات االحتــال عــى قطــاع الســياحة يف املدينــة وتحكمهــا بــه انعكســا ،بشــكل كبــر ،عــى حصــة املدينــة
مــن إجــايل الســياحة الوافــدة ،حيــث اســتحوذت الفنــادق اإلرسائيليــة عــى نحــو  %80مــن إجــايل الحجــوزات خــال فــرة
الثامنينيــات مــن القــرن املــايض ،وارتفعــت هــذه النســبة يف الســنوات األخــرة لتصــل إىل أكــر مــن  7 %90بالتأكيــد فــإن تأثــر
الصدمــة التــي تكبدهــا االقتصــاد الفلســطيني جـراء جائحــة كوفيــد( 19-برتاجــع الناتــج املحــي اإلجــايل بـــ  )%12كانــت أكــر
شــدة يف قطاعــات الســياحة والخدمــات التــي تشــكل املحــاور األكــر جــدوى لالقتصــاد املقــديس.
UNCTAD (2013): The Palestinian Economy in East Jerusalem: Enduring annexation, isolation and disintegration. http://unctad.org/en/pages/
PublicationWebflyer.aspx?publicationid=537
4
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تركــز توزيــع العاملــن يف محافظــة القــدس عــى األنشــطة الخدميــة بشــكل رئيــي ،وهــو مــا يعكــس ســيطرة قطــاع
الخدمــات عــى اقتصــاد املحافظــة ،حيــث شــكل العاملــون يف قطــاع الخدمــات مــا نســبته  %29مــن مجمــوع العاملــن،
 %26يف قطــاع التجــارة واملطاعــم والفنــادق ،و  %22يف قطــاع البنــاء والتشــييد 8.النســبة األكــر مــن العاملــن هــم مــن
املســتخدمني بأجــر ،وبنســبة  %5 ،%84أصحــاب عمــل ،و  %10يعملــون لحســابهم الخــاص ،و %0.4يعملــون أعضــاء أرسة
غــر مدفوعــي األجــر .أمــا توزيــع العاملــن حســب املهنــة ،فوجــد أن  %25مــن العاملــن يعملــون يف الحــرف ومــا يرتبــط
بهــا مــن املهــن ،و %25يف املهــن األوليــة ،و  %21يعملــون كفنيــن ومتخصصــن ومســاعدين وكتبــة ،و %13يعملــون يف فئــة
مشــغيل اآلالت ومجمعيهــا ،و %13يعملــون يف الخدمــات والبيــع يف األســواق ،و %3يعملــون يف الترشيــع واإلدارة العليــا،
 %0.3يعملــون يف الزراعــة والصيــد ،بينــا يعمــل الربــع املتبقــي يف إرسائيــل واملســتعمرات.
بلــغ معــدل األجــر اليومــي  176.7شــيقل للعاملــن يف محافظــة القــدس يف العــام  ،2020يف حــن بلــغ املعــدل 164.5
شــيقل للذيــن يعملــون يف فلســطني مــن محافظــة القــدس ،مقابــل  208.6شــيقل للعاملــن مــن محافظــة القــدس يف كل
مــن إرسائيــل واملســتعمرات .أمــا معــدل البطالــة ،فقــد بلــغ نحــو  %6.5يف محافظــة القــدس خــال العــام  .2020وكانــت
أعــى قيــم ملعــدالت البطالــة يف املدنيــة بــن الشــباب يف الفئــة العمريــة  24-15ســنة ،التــي بلغــت  %15.1يف العــام .2020
يف العــام  ،2017بلــغ عــدد املنشــآت االقتصاديــة يف محافظــة القــدس  10,227منشـــأة ( 4,668يف منطقــة ( )J1و 5,559يف
منطقــة ( 9.))J2تبلــغ حصــة مؤسســات التجــارة الداخليــة ومــا يتصــل بهــا مــن أنشــطة حــوايل  %52مــن إجــايل املنشــآت،
بينــا تبلــغ حصــة املنشــآت الخدميــة حــوايل  %9مقابــل  %7حصــة املنشــآت العاملــة يف قطــاع الفنــادق واملطاعــم،
و%12حصــة املنشــآت العاملــة يف الصناعــة التحويليــة التــي يقــع غالبيتهــا يف خــارج الســور (املنطقــة .)J2
 2-3-7أبرز التحديات االقتصادية المرحلية تمهيد ًا للوضع الدائم لمدينة القدس

يســتدل مــا ســبق ،ومــا تضمنتــه دراســات وتقاريــر وخطــط أصدرتهــا األمــم املتحــدة ،ومعهــد أبحــاث السياســات
االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،ودائــرة شــؤون املفاوضــات التابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية ،ومؤخـرا ً وزارة شــؤون
القــدس ،أن االقتصــاد املقــديس اليــوم ليــس بحالــة ميكــن أن تلعــب فيهــا املدينــة دورا ً محوري ـاً يف االقتصــاد الوطنــي،
بــل تــزداد الفجــوة بينهــا عام ـاً بعــد آخــر ،ناهيــك عــن عــدم اســتعداد املدينــة لتحتضــن عاصمــة فلســطني السياســية
واإلداريــة يف وقــت قريــب .إذا ً ،وقبــل التفكــر بجميــع مســتلزمات تهيئــة األوضــاع لعــودة مدينــة القــدس إىل رحــاب
االقتصــاد الفلســطيني ،بــل أن تصبــح قلبهــا الوطنــي الجامــع ،ال بــد مــن تحديــد تلــك التحديــات التــي تواجــه مجــرد
الحفــاظ عــى الوضــع االقتصــادي الحــايل ،وترميمــه ،ليدعــم صمــود املقدســيني .تشــكل هــذه التحديــات عقبــة يف الحفــاظ
عــى الهيــكل الســليم والروابــط االقتصاديــة املتينــة التــي مــن شــأنها التأســيس ملرحلــة جديــدة ،تلعــب فيهــا مدينــة
القــدس دورا ً قيادي ـاً يف التنميــة االقتصاديــة الوطنيــة.
تعتــر معالجــة هــذه االختــاالت والتحديــات أولويــة مرحليــة لعمــل الجهــات الدوليــة املعنيــة واملؤسســات الحكوميــة
الفلســطينية ،وكذلــك للمؤسســات االقتصاديــة واالجتامعيــة واألهليــة املقدســية نفســها ،التــي تقــف ميدانيـاً يف مواجهــة
الســلطات الحاكمــة ،وهــي األجــدر بقيــادة وإدارة مثــل هــذه الجهــود .مــن جهــة ثانيــة ،هنــاك أجنــدة اقتصاديــة موســعة
يجــب أن تبقــى باملرصــاد تتعلــق باملطالــب الحقوقيــة االقتصاديــة واالجتامعيــة واإلداريــة التــي ال بــد مــن تحقيقهــا
لتمكــن القــدس كعاصمــة لالقتصــاد الفلســطيني يف مرحلــة الحقــة ،لــن يكــون قاب ـاً للتنفيــذ طاملــا تجاهلــت الجهــات
املعنيــة اليــوم رضورة الرتكيــز عــى هــذه اإلشــكاليات املحوريــة.

8

املرجع .1

9

املنطقــة ج :)j1( 1تشــمل تلــك األجـزاء التــي ضمتهــا إرسائيــل بعــد احتــال الضفــة الغربيــة العــام  ،1967وهــي :بيــت حنينــا ،مخيــم شــعفاط ،بــاب الســاهرة ،الصوانــة ،الطــور،
القــدس املدينــة ،راس العمــود ،الشــياح ،ســلوان ،الطــوري ،جبــل املكــر ،الســواحرة الغربيــة ،بيــت صفافــا ،رشفــات ،صــور باهــر ،أم طوبــا كفــر عقــب.
املنطقــة ج :)j2( 2تشــمل بقيــة املناطــق يف محافظــات القــدس ،وهــي :رافــات ،مخــاس ،مخيــم قلنديــا ،جبــع ،بيــت دقــو ،الجديــرة ،بيــت عنــان ،الـرام ،ضاحيــة الربيــد ،الجيــب،
بيــت إجـزا ،القبيبــة ،خــرة أم اللحــم ،بـدّو ،النبــي صمويــل ،حزمــا ،بيــت حنينــا التحتــا ،قطنــا ،بيــت ســوريك ،بيــت اكســا ،عناتــا ،الخــان األحمــر ،الز َعيــم ،العيزريــة ،أبــو ديــس،
الشــيخ ســعد واملجتمعــات البدويــة.
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طبعــاً ال ميكــن هنــا رسد كل التحديــات االقتصاديــة الراهنــة بالتفصيــل ،وال الدخــول يف تفاصيــل التوصيــات السياســاتية
االقتصاديــة واالجتامعيــة املطلوبــة يف القــدس 10،لكــن ميكــن إجاملهــا باختصــار ضمــن عــدد مــن املحــاور ،آخذيــن يف االعتبــار
تلــك املســائل ذات األولويــة يف ســياق توجيــه الجهــود املحليــة والدوليــة نحــو الحفــاظ عــى مــا هــو قائــم وتعزيــزه وتصحيــح
الخلــل فيــه ،وللتأســيس ملرحلــة الحقــة ميكــن فيهــا تحقيــق كافــة الطموحــات والحقــوق الفلســطينية يف مدينــة القــدس.
 1-2-3-7التشوه الهيكيل القطاعي ومحدودية القدرة االستيعابية للقوة العاملة
طاملــا ال يتــم تصحيــح الخلــل الهيــكيل املتعلــق بضعــف القــدرة اإلنتاجيــة والتصديريــة القتصــاد القــدس (مــن ســلع
أساســية وحرفيــة مصنعــة وخدمــات ســياحية مرتابطــة وذات جــودة عاليــة) ،ســيبقى رأســال املدينــة البــري ينــزف غربـاً
نحــو األســواق اإلرسائيليــة ،بينــا يهاجــر رأســالها الصناعــي والعقــاري رشق ـاً  -نحــو رام اللــه وأريحــا والخليــل وعــان.
هــذا يتطلــب مزيجـاً مــن السياســات الرســمية الفلســطينية الداعمــة للمبــادرات الصغــرة كــا للمنشــآت املتوســطة التــي
ميكــن أن توظــف التكنولوجيــا والخـرات املرتاكمــة ،ولهــا القــدرة عــى تحمــل املخاطــر .كــا يحتــاج األمــر إىل التخطيــط
التشــاريك املوجــه لالســتثامر ودعــم التســويق «للمنتــج املقــديس األصيــل» (الســلعي أو الخدمــي) خــارج القــدس وخــارج
فلســطني ،وغريهــا مــن التســهيالت والحمــات التوعويــة واملعاملــة التفاضليــة لــكل مــا هــو مــن إنتــاج القــدس.
 2-2-3-7تحفظ وتخوف االستثامر املحيل واألجنبي وضعف التمويل اإلسكاين واإلنتاجي
يف ظــل ظــروف عــدم اليقــن الســيايس والقانــوين بشــأن مســتقبل القــدس وصعوبــات ضــان االســتثامر الفلســطيني يف
املدينــة ،وكل مــا يتعلــق بتعقيــدات بيئــة األعــال ... ،إلــخ ،فــإن هنــاك تــرددا ً لــدى كبــار املســتثمرين وصغارهــم عــى
املغامــرة يف مثــل هــذه البيئــة االســتثامرية الهشــة .هــذا يؤثــر ســلباً عــى مشــاريع التطويــر العقــاري (إســكان أو ســياحي
أو تجــاري) ،ويف خلــق فــرص إنتاجيــة جديــدة صناعيــة أو ســياحية مــن خــال اســتغالل مصــادر التمويــل الخاصــة
املحــدودة والدوليــة النــادرة التــي ميكــن أن تســاهم يف توفــر نــوع مــن الضــان ضــد املخاطــر املرتبطــة باالســتثامر يف
القــدس تحديــدا ً .ال بــد مــن العمــل عــى تعبئــة موجهــة وهادفــة للمــوارد االســتثامرية وتوفــر «مــاذ آمــن» لهــا مــن
خــال مشــاركة االســتثامر العــام (املحــدود) والخــاص (الكبــر محتمـاً) والــدويل (الضامــن وامليــر) ،باالســتفادة مــن بيئــة
األعــال اإلرسائيليــة املشــجعة لالســتثامر األجنبــي املبــارش.
 3-2-3-7بيئة األعامل :منظومة التخطيط واإلدارة والرضائب اإلرسائيلية
إن إنجــاح أيــة مبــادرة أو اســتثامر أو مزاولــة أي نشــاط اقتصــادي فلســطيني يف القــدس ،يقتــي التأقلــم والتعامــل مــع
منظومــة قانونيــة ومؤسســية وحكوميــة إرسائيليــة غريبــة ومعاديــة مــن جهــة ،ومــع منظومــة قانونيــة فلســطينية مختلفــة
إذا كان التاجــر أو املســتثمر أو املواطــن يريــد أن يقيــم عالقــات اقتصاديــة مــع األســواق الفلســطينية أو األردنيــة أو العربيــة
مــن جهــة أخــرى .بينــا تعلــم املقــديس كيــف يتكيــف مــع هــذه االزدواجيــة ،فإنــه ال يـزال يواجــه رشوطـاً فلســطينية معينــة
(فحــص أمنــي) لبعــض األنشــطة (تأســيس رشكــة أو رشاء عقــارات) .بينــا التعامــل مــع املحيــط اإلرسائيــي يتطلــب االســتعانة
مبحامــن ومحاســبني وغريهــم مــن مقدمــي الخدمــات املســاندة لألعــال ،والقــادرة عــى التعامــل مــع املعايــر واألنظمــة
اإلرسائيليــة .ال بــد مــن انتهــاج سياســات مشــجعة وغــر طــاردة للمقدســيني مــن قبــل املؤسســات الفلســطينية الرســمية
واملرصفيــة ،وكذلــك دعــم مــايل فلســطيني رســمي لقطــاع الخدمــات املهنيــة املقــديس (محامــن ،مهندســن ،محاســبني ،خدمات
األعــال ... ،إلــخ) ،للحيلولــة دون غــرق قطــاع األعــال والريــادة يف املدينــة يف بحــر القيــود والــروط واملعامــات اإلرسائيليــة.
 4-2-3-7التبعية االستهالكية واملالية للسوق اإلرسائييل
مثــل جميــع األســواق الفلســطينية غــر املحميّــة مــن املنافســة غــر املتكافئــة مــع املنتــج والخدمــة واملــال اإلرسائيــي ،فــإن
القــدس مفتوحــة أكــر مــن بقيــة األرايض املحتلــة أمــام تدفــق جميــع أشــكال املنتوجــات اإلرسائيليــة ،مــع صعوبــة بالغــة
لدخــول املنتجــات الفلســطينية إىل أســواق القــدس العربيــة .كذلــك فــإن توفــر اختيــارات واســعة مــن البضائــع االســتهالكية
10
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اإلرسائيليــة (واملســتوردة) ،تشــجع عــى زيــادة «االســتهالك الظاهــري» ،وتوجــه االدخــار إىل االســتهالك بــدل االســتثامر،
وتعيــد إنتــاج مجتمــع اســتهاليك فــرداين .بينــا تغيــر املفاضلــة االســتهالكية والثقافــة االقتصاديــة لــدى املواطــن الفلســطيني
عموم ـاً خــارج نطــاق هــذه الورقــة ،فإنهــا تعكــس التباعــد املتواصــل والفجــوة املتســعة بــن مســتويات املعيشــة واألجــور
والرضائــب والرفــاه االجتامعــي مــا بــن املواطــن املقــديس وبقيــة الفلســطينيني .كــا تعكــس هــذه الظواهــر متانــة التبعيــة
االقتصاديــة لالحتــال ،مــا يصعــب مســتقبالً االنفــكاك عنهــا وبالتــايل يتطلــب املزيــد مــن تركيــز السياســات الفلســطينية
نحــو دعــم تلــك املنتجــات املقدســية التــي لهــا أســواق يف الضفــة الغربيــة وكذلــك االســتعانة أكــر بالقــوة العاملــة املقدســية
املاهــرة ورعايــة خصوصيــة احتياجاتهــا لتغطيــة تكلفــة التأمــن والرضائــب وفواتــر احتالليــة أخــرى.
 5-2-3-7انقطاع املدينة الجغرايف عن محيطها الريفي شامالً وجنوباً وعن بقية الضفة الغربية
ليــس التحكــم اإلرسائيــي بــاألرض داخــل جــدار الفصــل والتضييــق املتواصــل عــى الســكان هنــاك مــن خــال توســيع
االســتيطان وتعزيــز البــؤر االســتعامرية هــو العنــر الوحيــد الــذي يشـ ّوه الحيــز املــكاين املقــديس الطبيعــي ،بــل أصبــح
الجــدار أداة فصــل اقتصــادي واجتامعــي قــري يقســم محافظــة القــدس (الثانيــة حج ـاً فلســطينياً) إىل أربــع مناطــق
منفصلــة عــن بعضهــا البعــض ،ولــكل منهــا طابعهــا االقتصــادي االجتامعــي ومشــاكلها الخاصــة ( J2قــرى الشــالJ2 ،
كفــر عقــب J2 ،J1 ،قــرى الجنــوب) .إن تداعيــات هــذا التقســيم االســتعامري الخطــر ملدينــة القــدس الكــرى ،ومــا يرتتــب
عليــه مــن صعوبــات التنقــل عــر الجــدار بــن منطقــة وأخــرى (أفـرادا ً وســلعاً) ،يعتــر مــن العقبــات الكــرى ،ليــس فقــط
أمــام منــو االقتصــاد املقــديس وصمــوده حالي ـاً ،بــل أمــام أيــة صيــغ محتملــة مســتقبلية إلعــادة دمــج اقتصــاد العاصمــة
باالقتصــاد الوطنــي .يف غيــاب عمليــة سياســية جديــة ،ليــس هنــاك احتــال لتغيــر هــذا األمــر الواقــع االســتعامري بأكــر
مــن ترتيبــات تســهيلية جزئيــة هنــا وهنــاك؛ كمــروع ترميــم معــر قلنديــا .لكــن ال بــد مــن النظــر إىل مثــل هــذه
اإلجـراءات اإلرسائيليــة أحاديــة الجانــب يف إدارة عمليــة مأسســة الفصــل ومعابرهــا (التــي دومـاً تكــون لصالــح تعزيــز بنيــة
االســتعامر التحتيــة) بتحفــظ كبــر ،حيــث تشــكل هــذه التغيـرات امليدانيــة أكــر تحـ ٍّد أمــام تحقيــق الثوابــت الوطنيــة
الفلســطينية ،أو حتــى التمســك بهــا.
« 6-2-3-7أرسلة» الخدمات االجتامعية والثقافة املقدسية
ميكــن اعتبــار االنخ ـراط الجامعــي القــري ملــا يقــارب  350ألــف مقــديس داخــل وخــارج الجــدار يحملــون هويــة «اإلقامــة
الدامئــة» اإلرسائيليــة ،يف شــبكة «التأمــن الوطنــي» (الضــان االجتامعــي والصحــي اإللزامــي) ،مــن بــن أخطــر اآلثــار ،ورمبــا
أكرثهــا خيفــة وعمق ـاً ،عــى مدينــة القــدس املرتتبــة عــن  55ســنة مــن االحتــال وتطبيــع التعامــل اإلداري مــع مؤسســاته،
وهــي توجهــات تعــر ،أيضـاً ،عــن االنســاخ عــن املســار الســيايس والتنمــوي الفلســطيني .طبعـاً ،لهــذا النظــام فوائــده الكثــرة
التــي رمبــا ال مثيــل لهــا يف العديــد مــن الــدول املتقدمــة نفســها ،حيــث يوفــر الرعايــة الصحيــة ،وإعانــات الشــيخوخة واإلعاقــة
واألمومــة  ...إلــخ ،ناهيــك عــن التعويــض عــن البطالــة .يف أي صيغــة دامئــة لوضــع القــدس ،فــإن مئــات آالف املســتفيدين
الفلســطينيني مــن هــذه املكاســب لــن يقبلــوا (ويجــب آال يقبلــوا) نظامـاً فلســطينياً أقــل منــه ،مــا يطــرح العديــد مــن املســائل
الفنيــة والسياســاتية التــي يجــب معالجتهــا إذا كان ســيكون باإلمــكان يومـاً «فلســطنة» الخدمــات االجتامعيــة لســكان العاصمــة.
كذلــك يواجــه املقدســيون ضغوطــات االنصهــار بالنظــام التعليمــي اإلرسائيــي ،الــذي يحمــل مخاطــر تربويــة وثقافيــة
بســبب مضامــن املناهــج التعليميــة اإلرسائيليــة .ال ميكــن إلقــاء اللــوم عــى املقدســيني عــى االســتفادة القصــوى مــا
يحــق لهــم مــن هــذه الخدمــات االجتامعيــة التــي تقدمهــا دولــة إرسائيــل (وبخاصــة يف ضــوء العــبء الرضيبــي الــذي
يتحملونــه) ،لكــن إقبــال املواطنــن الفلســطينيني عليهــا يــأيت عــى حســاب (ونتيجــة) تراجــع قــدرات الخدمــات االجتامعيــة
الفلســطينية عــى تلبيــة احتياجاتهــم .لذلــك ،ال بــد هنــا ،أيضـاً ،مــن تصحيــح الخلــل ،وتوفــر خدمــات اجتامعية فلســطينية
(حكوميــة وخاصــة) ملــا لــه دور يف الحفــاظ عــى هــذه القطاعــات الحيويــة وحاميتهــا مــن األرسلــة ،وملــا لــه مــن دور
كبــر يف تعزيــز الحضــور واالنتــاء املقــديس ملؤسســاتهم وثقافتهــم .مــن الــروري اإلشــارة هنــا إىل أن ملــف (الضــان
االجتامعــي) مــن املتوقــع أن يكــون مــن املســائل الشــائكة عندمــا يوضــع املواطــن املقــديس أمــام احتــال نقــل حقوقــه
املرتاكمــة إىل نظــام ضــان فلســطيني (غــر قائــم حالي ـاً).
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منــذ إدراج «وضــع مدينــة القــدس» عــى جــدول أعــال القانــون الــدويل يف العــام  ،1947وحتــى يومنــا هــذا ،مل يكــن
أي مــن النــاذج املختلفــة التــي طرحــت منــذ حينــه أو ســادت
هنــاك إجــاع أو اتفــاق أو تفاهــات مؤكــدة حــول ٍّ
فعـاً عــى األرض .لذلــك ،يبقــى موضــوع «مســتقبل مدينــة القــدس» رهــن التقلبــات يف املواقــف اإلرسائيليــة مــن جهــة،
واالهتــام (أو التوريــط) الــدويل والعــريب يف املوضــوع ،الــذي يشــهد تقلبــات وتباينــات عميقــة أيض ـاً مــن جهــة أخــرى.
لــكل مــن هــذه النــاذج الفعليــة والنظريــة أبعادهــا أو تداعياتهــا االقتصاديــة واإلداريــة الخاصــة بهــا ،وترتبــط جــدوى
تحقيقهــا يف أمــور سياســية أكــر مــن أي اعتبــار اقتصــادي أو معيــي قــد يجعــل هــذا البديــل أو ذاك يعتــر أقــرب أو
أبعــد مــن تحقيــق الحقــوق الفلســطينية يف املدينــة .كذلــك ،فــإن الصيــغ البديلــة املطروحــة منــذ  1947يف ســياق الوضــع
االقتصــادي الدائــم (بــن املزيــد مــن االتحــاد االقتصــادي أو املزيــد مــن االنفصــال ،كــا نســتعرض يف القســم التــايل) ،لهــا
تداعياتهــا عــى مدينــة القــدس ونظــام حكمهــا املســتقبيل املحتمــل .أخ ـرا ً ،فــإن مســألة تقســيم القــدس أو توحيدهــا
لتكــون عاصمــة لدولتــن ،لهــا صيــغ مختلفــة فيــا يتعلــق بتقسيم/مشــاركة الســيادة واإلدارة البلديــة يف املدينــة ،مــا
يجعــل موضــوع القــدس «أم امللفــات» يرتبــط مبزيــج مــن مســائل الحــدود ،واالســتيطان ،والســيادة ،واالقتصــاد.
تعاملــت القـرارات واملــداوالت الدوليــة مــع عــدد مــن الصيــغ إلدارة مدينــة القــدس منــذ  1947وحتــى  ،1980ثــم دخلــت
املفاوضــات الفلســطينية اإلرسائيليــة ( 2000و ،)2009وكذلــك العديــد مــن املشــاريع البحثيــة «والتصويريــة» ،يف أدق
التفاصيــل حــول تقسيم/مشــاركة الســيادة والســكان والحيــز املــكاين يف القــدس .مــع أن الصيغــة التــي حــددت مالمحهــا
الرؤيــة الصهيونيــة وآلتهــا العســكرية والقانونيــة االســتعامرية هــي الســائدة منــذ نصــف قــرن ،فــإن جميــع النــاذج
املختلفــة (النظريــة والفعليــة) مــا زالــت «عــى الطاولــة» نظريـاً وقانونيـاً ،طاملــا نفــرض أن القانــون الــدويل هــو الفيصــل
بــن الــدول والشــعوب وليســت رشيعــة الغــاب .لذلــك ،ميكــن إيجازهــا يف األشــكال األربعــة الرئيســية التاليــة ،يف تسلســل
طرحهــا تاريخيـاً ،ومــع اإلشــارة إىل أن لــكل منهــا أبعــادا ً مختلفــة وصفــات أو رشوطـاً متباينــة فيــا يتعلــق باقتصــاد املدينــة.
 1-4-7الرؤية الدولية :القدس «كيان منفصل» ()corpus separatum

اقــرح ق ـرار تقســيم فلســطني العــام  1947إىل دولتــن مســتقلتني ضمــن اتحــاد اقتصــادي ،تتشــاركان يف اعتبــار القــدس
عاصمــة لهــا تحــت إدارة دوليــة للبلديــة املوحــدة يف مختلــف أحيــاء املدينــة الغربيــة (حيــث كان هنــاك اختــاط ســكاين
يهودي/عــريب) والرشقيــة (العربيــة الخالصــة) .رفــض الق ـرار ومبــدأ التقســيم نفســه مــن قبــل الــدول العربيــة والقيــادة
الفلســطينية حينهــا ،بينــا قبلتــه القيــادة الصهيونيــة مــن بــاب تكتيــي إلظهــار حســن النوايــا ،حيــث ســارعت باحتــال
غــريب القــدس العــام  ،1948رافضــة الفكــرة بالفعــل الحــريب وبطــرد ســكانها الفلســطينيني وتحويلهــم إىل الجئــن ،ومــن
ثــم دبلوماســياً عنــد طــرح املوضــوع يف األمــم املتحــدة حتــى  ،1950مؤكــدة عــى موقفهــا باحتاللهــا بقيــة املدينــة العــام
 .1967عــى الرغــم مــن ذلــك ،تبقــى صيغــة الكيــان املنفصــل الوحيــد الــذي حــاز عــى إق ـرار دويل (باســتثناء الــدول
العربيــة حــن ذلــك) ،وبقــدر مــا زالــت مبــادئ التقســيم (قـرار  )181وانســحاب إرسائيــل مــن األرايض املحتلــة (قـرارا 242
و )338هــي أســس العمليــة الســلمية القامئــة منــذ  30ســنة ،فــإن فكــرة «النظــام الخــاص» ملدينــة القــدس هــي كذلــك
مرجعيــة دوليــة رشعيــة ألي تفــاوض مســتقبيل بشــأنها.
 2-4-7الرؤية التفاوضية :القدس مقسمة شرق ًا/غرب ًا

بــن  ،1967-1948بقيــت املدينــة تحــت ســيادة أردنيــة وإرسائيليــة عــى التــوايل (مــا يســمى بخطــوط الخامــس مــن
حزيـران) ،بلديتــان واقتصــادان وفصــل تــام .مثــل هــذا التقســيم ليــس بعيــدا ً عــن املواقــف الفلســطينية التاريخيــة (حتــى
قبــل االعـراف بقـرار  )242واملطالبــة بانســحاب إرسائيــل مــن األرايض الفلســطينية كافــة ،مبــا فيهــا رشقــي القــدس ،وإخــاء
وتفكيــك مســتعمراتها ،عــى أن تصبــح القــدس عاصمــة لدولــة فلســطني .تراجعــت م.ت.ف ومــن ثــم املجتمــع الــدويل عــن
هــذه املواقــف املطلقــة تدريجيـاً منــذ مثانينيــات القــرن املــايض ،حيــث إن املــرة األخــرة التــي تضمــن فيهــا قـرار أممــي
عبــارة «تفكيــك املســتوطنات» كانــت يف  .)UNSC478( 1980يف آخــر موقــف اعتمــده مجلــس األمــن بإجــاع أعضائــه
بهــذا الخصــوص (الق ـرار  2334يف آخــر أيــام رئاســة أوبامــا) ،تــم تك ـرار الثوابــت الدوليــة بخصــوص عــدم مرشوعيــة
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األنشــطة االســتيطانية يف القــدس الرشقيــة ومطالبــة إرسائيــل بالكــف عنهــا .امللفــت أن املوقــف اإلرسائيــي (واألمــريك)
خــال مفاوضــات  2000تجــاه املدينــة انطــوى عــى إعــادة تقســيمها (بحــدود فعليــة مرســومة بــن شــطريها) ،مــع قبــول
مبــدأ مامرســة دولــة فلســطني ســيادتها يف جــزء مــن املدينــة؛ أي إعــادة تقســيم الســيادة عــى املدينــة كــا كان قبــل
 ،1967بال ـرايض ،وبغــض النظــر عــن ترتيبــات اإلدارة البلديــة واالقتصاديــة والخدميــة املمكنــة.
 3-4-7الرؤية اإلسرائيلية :القدس الموحدة تحت االحتالل

هــذه الصيغــة ال ت ـزال هــي القامئــة بالقــوة منــذ العــام  ،1967وتســارع تنفيذهــا منــذ انطالقــة «عمليــة الســام» ،عــى
الرغــم مــن جميــع ق ـرارات املجتمــع الــدويل املتكــررة التــي تؤكــد عــدم رشعيــة االحتــال واالســتيطان وتغيــر مالمــح
املدينــة  ...إلــخ .يبقــى هــذا النمــوذج ،الــذي ولّــده مــروع عقائــدي صهيــوين يف خضــم حــروب وعمليــات تطهــر وتهجــر
ســكاين واالســتيالء (النهــب) لــأرض والحقــوق الفلســطينية ،وليــس الخ ـراء القانونيــن أو املفاوضــن ،هــو ســيد املوقــف
واملفضــل لــدى دولــة إرسائيــل .رمبــا كان هنــاك اســتعداد لالنحـراف عــن هــذا النمــوذج لــدى بعــض الحكومــات اإلرسائيلية
أوحــى للطــرف الفلســطيني (ورمبــا ضللــه) بأنــه ميكــن إلرسائيــل يومـاً أن تقبــل بصيغــة أخــرى .لكــن مــع اســتمرار غيــاب
انقــاب يف املوازيــن السياســية اإلرسائيليــة الداخليــة أو اإلقليميــة ،فإنــه ليــس هنــاك أي ســبب يدعــو إرسائيــل للرتاجــع
عــن ا ّدعائهــا ،ومرشوعهــا املتواصــل ،لجعــل القــدس الكــرى عاصمــة لهــا حرصيــاً مــع بعــض اللفتــات واالســتثناءات
لســكانها العــرب األصليــن رمبــا هنــا أو هنــاك .إن الواقــع التــي تعيشــه القــدس وأحياؤهــا ال يــدل يف الحقيقــة عــى
توحيدهــا ،ولكــن مــا يجــري هــو عبــارة عــن سياســات فصــل عنــري بامتيــاز وخاصــة يف تــردي واضــح ومتعمــد يف
الخدمــات األساســية مثــل شــق ورصــف الشــوارع وأماكــن الرتفيــه والقيــود املفروضــة عــى البنــاء والتوســع العمـراين ،مــا
يظهــر يف التباينــات الصارخــة بــن شــطري املدينــة.
 4-4-7الرؤى البديلة :القدس مدينة مفتوحة

متحــورت العديــد مــن الدراســات الدوليــة ،والفلســطينية اإلرسائيليــة املشــركة ،وكذلــك بعــض املطالــب الفلســطينية
التفاوضيــة (يف  2000و )2008وحتــى بعــض «التنــازالت» اإلرسائيليــة املوعــودة (مــن رئيــس الــوزراء أوملــرت العــام )2008
حــول مفهــوم «املدينــة املفتوحــة» ،ليســت بعيــدة عــن الطــرح األصــي (تقســيم  )1947لجعــل القــدس الكــرى (أو
مركزهــا بحســب التعريــف اإلرسائيــي« :الحــوض املقــدس» ،وبحســب بعــض املقرتحــات األخــرى :البلــدة القدميــة) مــا
يســمى مبدينــة مفتوحــة .ال تـزال تحيــط باملفهــوم وكيفيــة تطبيقــه ضبابيــة وتنــوع للتفسـرات يف ســياق القــدس ،وبخاصة
ملدينــة يفــرض أن تشــكل عاصمــة لدولتــن ،والســيادة لجــزء منهــا لطــرف مقابــل ســيادة الطــرف اآلخــر لجــزء آخــر منهــا.
مــن امللفــت ،هنــا ،أن مضمــون هــذه املقرتحــات لنظــام خــاص للقــدس مســتوحى مــن حيــث املبــادئ والصفــة القانونيــة
االعتباريــة للمدينــة مــن ق ـرار ( 181الكيــان املنفصــل) ،مــع الفــرق األســايس بعــدم «تدويــل» إدارة املدينــة أو الســيادة
فيهــا ،وإبقائهــا تحــت إرشاف إرسائيــي فلســطيني ،مــع أو دون مشــاركة أطـراف دوليــة (أمريكيــة أو أوروبيــة) أو عربيــة
(أردنيــة أو ســعودية) أخــرى .وعــى الرغــم مــن التعقيــدات الواضحــة لتطبيــق مثــل هــذه الصيغــة ،هنــاك مقرتحــات
مفصلــة لكيفيــة تشــكيلها وإدارتهــا ،آخرهــا (العــام  )2015ورمبــا أكرثهــا «واقعيــة» واســتجابة للحــق الفلســطيني هــو
مقــرح «ســلطة القــدس املشــركة  »JJAيف البلــدة القدميــة ،الــذي أعــده خ ـراء فلســطينيون وإرسائيليــون.
 5-4-7أية قدس ألي اقتصاد؟

ال يحتــاج األمــر إىل خبــر قانــوين أو اقتصــادي عنــد الحديــث عــن الفــرص السياســية الفعليــة لتحقيــق رؤيــة فلســطينية
ملكانــة القــدس ،ســوى تلــك املطبقــة قرسيـاً وأحاديــا مــن قبــل إرسائيــل منــذ  ،1967التــي مل تتوقــف عــن التوســع عــى
الرغــم مــن لحظــات معينــة أجــرت فيهــا إرسائيــل أن تتحــدث عــن صيــغ أخــرى للقــدس .عــى الرغــم مــن عنجهيــة
إرسائيــل وعــدم اكرتاثهــا بالقانــون الــدويل ومتاديهــا يف محاولــة تهويــد القــدس وجعلهــا العاصمــة املوحــدة إلرسائيــل فقــط،
فــإن العــامل مــا زال يعتــر وضــع القــدس الدائــم رهــن اتفــاق بــن الجانبــن.
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إرسائيــل تــدرك هــذا الواقــع جيــدا ً ،وعــى الرغــم مــا أباح لهــا الرئيــس األمرييك الســابق دونالــد ترامــب بتغذيــة طموحاتها
التوســعية املطلقــة ،فــإن اإلدارة األمريكيــة الحاليــة بقيــادة الرئيــس جــو بايــدن أكــدت عــى املوقــف األمــريك التاريخــي
بــأن وضــع القــدس ال يـزال غــر محســوم .كــا أظهــرت هبــة أيــار  2021يف القــدس متغـرات جديــدة يف الـراع حــول
القــدس ،أبرزهــا أنــه أمــام مواجهــة شــعبية مدعومــة بالقانــون الــدويل واملنــارصة الواســعة ،تفقــد إرسائيــل تحكمهــا املعتاد
بالشــارع والنــاس والروايــة ،وترتاجــع وتنــاور لتفــادي املزيــد مــن التــأزم .مــا معنــاه أن الرؤيــة الصهيونيــة للقــدس ليســت
حتميــة أو غــر قابلــة لإلفشــال ،مبزيــج مــن أدوات املقاومــة الشــعبية والقانونيــة والدبلوماســية.
عىل هذا األساس ميكن للسياسة االقتصادية الفلسطينية تجاه القدس يف املرحلة الراهنة العمل عىل مسارين متوازيني:
•التصــدي للتحديــات االقتصاديــة املذكــورة يف القســم  3أعــاه ،بهــدف الحفــاظ عــى مــا هــو قائــم مــن أنشــطة
ومنشــآت وقــدرات إنتاجيــة وشــبكات تبــادل تجاريــة وتعزيزهــا واالســتثامر فيهــا ،ملــا يف ذلــك مــن أثــر مبــارش عــى
قــدرة املقدســيني عــى الصمــود املعيــي واالقتصــادي داخــل املدينــة وليــس خارجهــا ،وكذلــك التأســيس الســتعادة
املدينــة دورا ً مركزي ـاً يف املســتقبل.
•تعزيــز قــدرات املؤسســات املقدســية االقتصاديــة واألهليــة والفنيــة يف التنســيق والقيــادة املحليــة يف غيــاب مؤسســات
وطنيــة والصمــود أمــام اآللــة اإلداريــة اإلرسائيليــة الضخمــة .هــذا يتطلــب متكينهــا وتفويضهــا يف التعامــل اإلداري
والقانــوين واالقتصــادي مــع مؤسســات وأجهــزة االحتــال البلديــة والقطريــة ملــا فيــه مصلحــة املقدســيني ودفاعـاً عــن
حقوقهــم املدنيــة (املنتقصــة طبعـاً) تحــت القانــون اإلرسائيــي.
مــن شــأن العمــل يف املرحلــة الراهنــة عــى بنــاء مثــل هــذه القــدرات وشــبكات التعــاون املقدســية يف مجــاالت اإلدارة
االقتصاديــة والتخطيطيــة والبلديــة ،تهيئــة املشــهد املقــديس ملــا بعــد االحتــال اإلرسائيــي ،حيــث يتوقــع أن يكــون
هنــاك شــكل مــن أشــكال التعــاون اإلرسائيــي الفلســطيني يف إدارة املدينــة أو أج ـزاء منهــا ،إضافــة إىل االف ـراض بــأن
تحتضــن القــدس الفلســطينية مؤسســات الدولــة وغريهــا مــن املمثليــات الدبلوماســية ومقــار للــركات العامليــة والعربيــة
والفلســطينية .كل ذلــك ســيتطلب كــوادر مقدســية مهنيــة ومخرضمــة يف التعامــل اليومــي مــع الطــرف اآلخــر عــى أســاس
القانــون والحقــوق املتبادلــة.
لذلــك ،وكمثــال عــى طبيعــة العالقــة الدامئــة بــن فلســطني وإرسائيــل يف القــدس ،نــرد هنــا مبزيــد مــن التفاصيــل مبــادئ
رؤيــة الـــ ( JJAســلطة القــدس املشــركة) املذكــورة أعــاه ،لتوضيــح مــدى حساســية وخصوصيــة مدينــة القــدس ،والتوصــل
إىل مفهــوم حقوقــي مشــرك لوضعهــا الدائــم .مــن ميــزات هــذا النمــوذج مقابــل غــره مــن النــاذج والصيــغ التــي
افرتضــت مدينــة مفتوحــة يف كامــل مســاحة القــدس (املوقــف الفلســطيني كــا عــر عنــه القائــد الراحــل فيصل الحســيني)
أو يف منطقــة «الحــوض املقــدس» (كــا تعرفهــا الروايــة الصهيونيــة) ،أنــه ســيتمكن مســتقبالً مــن تكييــف نظــام اإلدارة
املشــركة اإلرسائيليــة الفلســطينية ليكــون متوافقـاً مــع أيــة صيغــة بشــأن الســيادة قــد يتــم االتفــاق عليــه بــن الطرفــن.
هــذا االقـراح يضــع مســألة الســيادة يف البلــدة القدميــة جانبـاً يف الوقــت الحــايل ،لكنــه مصمــم عــى افـراض أنــه ســيتم
تقســيم الســيادة يف أماكــن أخــرى يف املدينــة ،أي الســيادة اإلرسائيليــة عــى األحيــاء اليهوديــة والســيادة الفلســطينية عــى
أحيــاء عربيــة .يفــرض النمــوذج التوصــل إىل اتفاقيــة الوضــع الدائــم بشــأن القــدس التــي تتضمــن املبــادئ التاليــة:
.
.
.
.
.
.
.

1الحدود املتفق عليها :السيادة اإلرسائيلية عىل األحياء اليهودية ،والسيادة الفلسطينية عىل األحياء العربية.
2القــدس (أورشــليم) عاصمــة دولــة إرسائيــل ،والقــدس (القــدس) عاصمــة دولــة فلســطني .نظــام إدارة خــاص إرسائيــي
فلســطيني مشــرك يف البلــدة القدميــة.
3سيتم إنشاء  JJAباالشرتاك بني إرسائيل وفلسطني كمنظمة دولية ذات شخصية قانونية متميزة.
4االعرتاف الدويل العريب.
5حرية العبادة وحرية الوصول إىل األماكن املقدسة.
6بلديتان -إرسائيلية وفلسطينية -يف املدينة ،مع تعاون وتنسيق قوي بينهام.
7االقتصاد والبنية التحتية:
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•ترتيبات تجارية بني العاصمتني لتحقيق االزدهار االقتصادي.
•البناء املتفق عليه وتحسني البنية التحتية املشرتكة واملتصلة.
•ستكون العواصم مراكز تجارية إقليمية ولها صالت قوية باملناطق املحيطة.
•استقطاب الدعم االقتصادي األجنبي وريادة األعامل واالستثامرات األجنبية.
8 .تسهيل حركة األشخاص والبضائع بني العاصمتني.
9 .توفــر تعليــم متعــدد الثقافــات لطلبــة مــدارس القــدس .ســيتم تشــجيع جميــع املــدارس عــى تعزيــز التعليــم مــن
أجــل التســامح والســام.
10.تشجيع التعاون والحوار بني الناس للناس.
11.تعزيز قضايا التنمية البلدية والنمو الحرضي املتبادل.
12.التعاون يف حامية البيئة.
13.الدعم املتبادل يف التعامل مع الكوارث الطبيعية واألرضار التي تلحق بالبنية التحتية.
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عــى الرغــم مــن عــدم اعتبــار امللــف االقتصــادي مــن بــن قضايــا الوضــع الدائــم املحــددة نصـاً يف اتفاقيــات أوســلو ،فــإن
العالقــة االقتصاديــة التــي أسســها ملحــق «باريــس االقتصــادي» ،كان يفــرض تطبيقهــا لفــرة  5ســنوات انتقاليــة ،عــى أن
يتــم إبـرام اتفــاق عــى شــكل العالقــة الدامئــة إىل جانــب اتفاقيــة شــاملة تحــدد أمــور الســيادة والحــدود  ...إلــخ .لذلــك،
بعــد جولــة مفاوضــات كامــب ديفيــد السياســية التــي أحــرزت تقدمـاً باتجــاه تفاهــات دامئــة ،عقــد عــدد مــن جلســات
التفــاوض االقتصــادي (يف القــدس) ،تعامــل الطرفــان معهــا بــكل جديــة .بالتــايل ،وعــى الرغــم مــن فشــل مفاوضــات
 ،2000وثــم  ،2008ورسيــان إطــار باريــس ورشوطــه املجحفــة بالحقــوق املاليــة والتنمويــة الفلســطينية حتــى يومنــا
هــذا ،فــإن ســابقة قبــول دولــة إرسائيــل للتفــاوض حــول عالقــة مســتقبلية أخــرى يجــب أن يبقــى يف واجهــة الجهــود
الفلســطينية للتحــرر مــن قيــود باريــس ،حتــى يف غيــاب عمليــة سياســية موازيــة ،مــا يعنــي أنــه يجــب اليــوم املطالبــة
ليــس بخطــوات «بنــاء الثقــة» التــي تعــزز إطــار باريــس ،وتعيدنــا إىل مــا يســمى بخطــوط  28أيلــول  ،2000بــل تلــك التــي
تصحــح الخلــل يف العالقــة االقتصاديــة مبــا يعــزز فــرص االنفــكاك عــن التبعيــة االســتعامرية .يجــب أن يكــون التعامــل مــع
امللــف االقتصــادي يف القــدس ضمــن الرؤيــة نفســها واالسـراتيجية نفســها :كل مــا يزيــد مــن القــدرة اإلنتاجيــة واالعتــاد
الــذايت واإلدارة املحليــة لألجنــدة االقتصاديــة هــو جديــر باملطالبــة بــه ،والعمــل عــى تحقيقــه اليــوم ،بغــض النظــر عــن
صعوبــة تصــور واقــع آخــر للقــدس مــن ذلــك الــذي ع ّودنــا عليــه االحتــال منــذ .1967
لقــد شـ ّخص العديــد مــن الدراســات الفلســطينية واإلرسائيليــة والدوليــة البدائــل املختلفــة للعالقــة االقتصاديــة والتجاريــة بــن
الطرفــن ،محللــة ومقارنــة بــن الفوائــد التنمويــة االقتصاديــة لهــا ومســتلزمات تطبيقهــا ميدانيـاً ،آخرهــا املراجعــة والتحليــل
لتلــك البدائــل الــذي أعــده معهــد «مــاس» العــام  ،2017ثــم الدراســة التــي قــام بهــا العــام  2018حــول مقــرح لنظــام جمــريك
مســتقل داعــم للتنميــة .تـراوح هــذه الصيــغ ،وجميعهــا مســتندة إىل نظريــات اقتصاديــة متجــذرة وتجــارب دوليــة عديــدة،
بــن املزيــد مــن التباعــد واالســتقاللية بــن الدولتــن يف العالقــة االقتصاديــة والتجاريــة ،أو املزيــد مــن االندمــاج وااللتحــام.
بالتــايل ،فــإن هــذا امللــف اســتحوذ عــى مــا يكفــي مــن الدراســة للجزم بــأي منهــا أكــر محابــاة للمصالــح التنموية الفلســطينية
مــن جهــة ،وأي منهــا أكــر واقعيــة وقابليــة للتنفيــذ ،مــن جهــة أخــرى ،مــع العلــم أن مــن أكــر صعوبــات املعضلــة االقتصاديــة
هــي أن الصيغــة التنمويــة املثــى ليســت بالــرورة األقــرب إىل الواقــع واألكــر قابليــة للتطبيــق.
هنــاك أربعــة أطــر ممكنــة للعالقــة االقتصاديــة الدامئــة بــن فلســطني (بصفتهــا دولــة و»إقليــم جمــريك منفصــل» بحســب
تعريــف منظمــة التجــارة العامليــة) وإرسائيــل ،مقدمــة هنــا ابتــداء بأكرثهــا انفصــاالً ،وصــوالً إىل أكرثهــا توحيــدا ً:
•معاملة الدولة األكرث رعاية (نظام تجاري مستقل):
بحيــث تعامــل دولــة إرسائيــل بنفــس التعرفــة ورشوط االســترياد التــي تعامــل فيهــا مختلــف الــركاء التجاريــن
دون متييــز إيجــايب أو ســلبي ،مــا يســمح لفلســطني بانتهــاج مســار تنمــوي اقتصــادي منفصــل عــن النظــام التجــاري
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والرضيبــي اإلرسائيــي ،وأيضـاً فقــدان حــق الدخــول إىل األســواق اإلرسائيليــة دون تعرفــة جمركيــة تفاضليــة ملــا يزيــد
عــى مليــار دوالر مــن الصــادرات الســلعية الفلســطينية .حــازت هــذه الصيغــة عــى تأييــد بعــض الدراســات الدوليــة
والفلســطينية ،نظـرا ً ملــا تتيحــه مــن حيــز سياســايت تنمــوي فلســطيني بعــد عقــود مــن التبعيــة والتشــوه االقتصــادي.
كذلــك تبــدو فكــرة بنــاء نظــام تجــاري فلســطيني مســتقل الصيغــة األنســب يف حــال حــدوث فصــل مــادي وســيايس
حــاد ،وبأقــل درجــة مــن التعــاون ،وهــو أمــر مــا زال مســتبعدا ً ،وقــد ال يكــون محبــذا ً.
•منطقة تجارة حرة:
هــذه الصيغــة تســمح بحريــة التجــارة بــن الطرفــن ،مــع احتفــاظ كل منهــا بنظــام تجــاري مســتقل ومختلــف مــع
الــركاء التجاريــن اآلخريــن ،لكنهــا ال تنطــوي عــى فوائــد للطــرف الفلســطيني يف حــال اســتبعاد تدفقــات العاملــة
الفلســطينية إىل األســواق اإلرسائيليــة مــن حريــة التنقــل ،أي إنهــا ال تختلــف كثــرا ً عــن مزايــا الدخــول للســوق
اإلرسائيــي الحاليــة التــي تبقــى تحــت رحمــة اعتبــارات إرسائيــل األمنيــة .مــن صعوبــات إقامــة مثــل هــذه الصيغــة،
إدارة نظــام مراقبــة «قواعــد املنشــأ» للتجــارة الــواردة مــن الخــارج بحســب تعرفــة أحــد األطـراف ،ورشوط الســاح
بدخولهــا للســوق املشــرك.
•اتّحاد جمريك:
هــذه الصيغــة تفــرض اعتــاد الطرفــن نفــس النظــام والتعرفــة واألنظمــة التجاريــة يف تعاملهــا مــع بقيــة العــامل،
أي إنشــاء غــاف جمــريك واحــد دون قيــود تعرفيــة أو غريهــا بــن الطرفــن .هنــاك فوائــد مفرتضــة لهــذه الصيغــة
تعــود عــى االقتصــاد األصغــر واألقــل تقدمـاً ،مــن خــال احتكاكــه واندماجــه مــع الطــرف األكــر واألغنــى .وهنــاك
منــاذج متطــورة لهــا يف جنــوب القــارة األفريقيــة ،ويف أمــركا الالتينيــة ،وكذلــك الســوق األورويب املشــرك (الــذي ســبق
االتحــاد األورويب) .يف الســياق ذاتــه ،يوصــف كثـرا ً إطــار باريــس االقتصــادي بأنــه «اتحــاد جمــريك» ،حيــث إن النظــام
التجــاري والرضيبــي اإلرسائيــي هــو املعتمــد لــدى فلســطني ،مــع بعــض االســتثناءات (القوائــم الســلعية) للتجــارة
الفلســطينية مــع الــدول العربيــة واإلســامية ،مــا يجعــل بعــض جوانــب النظــام شــبيهة أيض ـاً للعالقــة القامئــة يف
منطقــة التجــارة الحــرة .لكــن مــا يغفلــه هــذا الوصــف للعالقــة االقتصاديــة ،أن هــذا االتحــاد يفــرض بــه أن يعمــل
عــى تضييــق الفجــوات بــن االقتصــاد األقــوى واألضعــف ،مــن خــال تعويــض األخــر ماليـاً ملــا يخــره مــن إيـرادات
تجاريــة جمركيــة بســبب انضاممــه لالتحــاد .مثــل هــذه اآلليــات مطبقــة يف اتّحــاد جنــوب أفريقيــا ،والســوق
األوروبيــة املشــركة ســابقاً ،لكنهــا مســتثنية متام ـاً يف بروتوكــول باريــس.
•االتحاد االقتصادي:
يعتــر أرقــى منــوذج مــن االندمــاج والحكــم االقتصــادي املشــرك بــن الــدول هــو الوحــدة الكاملــة يف األنظمــة
التجاريــة واملاليــة والنقديــة (أيضـاً مــع متويــل تفاضــي للــدول األقــل منــوا ً يف االتحــاد) .يعتــر االتحــاد األورويب املثــال
األبــرز ملثــل هــذه الصيــغ (مــع وجــود تجــارب كاالتحــاد الســوفييتي وتوحيــد شــطري أملانيــا) .مــن املهــم ،هنــا،
التذكــر بــأن صيغــة االتحــاد االقتصــادي الشــامل كان ينظــر لهــا قبــل  75ســنة (ومل يكــن املقــرح محــض صدفــة بــل
نتيجــة دراســة وتقييــم دقيــق) ،عــى أنهــا األفضــل للتحكــم بالعالقــة بــن الدولتــن اليهوديــة والعربيــة ولتقاربهــا
مــن بعضهــا البعــض مــن خــال التعــاون االقتصــادي .املفارقــة األخــرى هــي أنــه عــى الرغــم مــن ا ّدعــاء البعــض
أن اتفاقيــة باريــس أسســت التحــاد جمــريك ،فإنهــا ،يف الحقيقــة ،رســخت االتحــاد االقتصــادي القــري الشــامل ،مــن
خــال فــرض النظــام التجــاري والرضيبــي والنقــدي اإلرسائيــي يف ســائر أرايض فلســطني وجعلتــه تحــت ســيادتها،
عــى الرغــم مــن بعــض االســتثناءات كــا ذكــرت أعــاه .طبعـاً ،هــو ليــس اتحــادا ً متكافئـاً أو نتيجــة التفــاوض بــن
األط ـراف بشــأن رشوطــه كــا العــادة.
يف خضــم كل هــذه البدائــل ،مل تتــم دراســة وضــع القــدس االقتصــادي يف ســياق النــاذج الــواردة يف القســم الســابق ،ســوى
الدراســة األوليــة يف العــام  2001التــي قامــت بهــا كليــة لنــدن لالقتصــاد ( )LSEحــول تطبيــق نظــام تجــارة حــرة ،وكيفيــة
إدارتهــا يف القــدس كمدينــة مفتوحــة .تــم تطويــر هــذا التصــور بالتزامــن مــع املطالــب الفلســطينية يف مفاوضــات 2000
بإنشــاء منطقــة تجــارة حــرة لتحــل مــكان بروتوكــول باريــس ،حيــث فــاوض مــن أجلــه الفريــق الفلســطيني بجــدارة،
وبهــدف اقتصــادي محــدد بوضــوح ،وانتــزع ألول مــرة ،حتــى ولــو لفظيـاً ،إقـرارا ً إرسائيليـاً بالحــق التجــاري الفلســطيني
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املتســاوي .تضمــن املقــرح الفلســطيني إقامــة نظــام مــن الحواجــز التجاريــة ومناطــق التخليــص الجمــريك للــواردات مــن
الخــارج ،وغريهــا مــن آليــات املراقبــة الذكيــة الكفيلــة بعــدم تحــول القــدس املفتوحــة إىل محــور تهريــب بضائع مســتوردة
إىل أحــد الطرفــن إىل الطــرف اآلخــر ،اخرتاقـاً لقواعــد املنشــأ ومبــادئ منطقــة التجــارة الحــرة.
عــى ضــوء مــا ســبق ،وعــى الرغــم مــن كل الدراســات والحســابات والصيــغ املدروســة حــول الصيغــة املثــى اقتصادي ـاً،
يصبــح الســؤال الجوهــري األول ليــس أي منهــا األفضــل ،بــل هــل يجــب ،هــل مــن املفيــد ،وكيــف ميكــن ،الخــروج مــن
هــذا االتحــاد االقتصــادي القــري غــر املتــوازن؟ أم أننــا أكــر قربـاً إىل تحقيــق رؤيــة  ،1947حيــث قــد يكــون مــن األســهل
واألصــوب يف هــذه املرحلــة التاريخيــة والتنمويــة ،وبعــد كل مــا تأســس مــن شــبكات ومصالــح اقتصاديــة بــن الطرفــن،
الســعي إىل إقامــة اتحــاد اقتصــادي شــامل ومتكامــل و ُم ـرا ٍع للفجــوات واالختالفــات التنمويــة بــن الطرفــن ،مــع «حــل
الدولتــن» أو دونــه؟
بقــدر مــا تضمــن أي صيغــة اقتصاديــة مصالــح األمــن القومــي االقتصــادي الفلســطيني ،فــإن القــدس الفلســطينية يجــب
أن تشــكل جــزءا ً محوري ـاً للكيــان االقتصــادي الفلســطيني ومــن نظامــه التجــاري (مــع أو دون اعتــاد مفهــوم املدينــة
املفتوحــة يف جــزء منهــا) .بالتــايل ،إذا كانــت الرغبــة والتوجــه الوطنــي يتبنــى املزيــد مــن االنفصــال ،ميكــن يف هــذه الحالــة
العمــل عــى إعــادة دمــج القــدس باالقتصــاد الوطنــي ،واالنفــكاك عــن تبعيتــه إلرسائيــل ،حتــى لــو تســبب ذلــك ببعــض
االضط ـراب والصدمــات يف مراحــل أوليــة .مــن جهــة أخــرى ،فــإن وضــع املدينــة اليــوم املندمــج جزئي ـاً مــع االقتصــاد
اإلرسائيــي ،وجزئي ـاً مــع االقتصــاد الفلســطيني ،رمبــا يجعــل مــن أي الخيــارات التــي تتبنــى املزيــد مــن الوحــدة (عــى
رشوط متكافئــة ومتفــق عليهــا) أكــر واقعيــة وأكــر قابليــة للتحقيــق بافـراض توافــق ســيايس .مبعنــى آخــر ،قــد يكــون
الطريــق األرسع للنمــو والتنميــة الفلســطينية ،يف حــال التوصــل إىل عالقــة ســيادية مــع دولــة إرسائيــل ،مــن خــال إعــادة
صياغــة االتحــاد املشــوه والتمييــزي القائــم ،مبــا يؤســس التحــاد اقتصــادي حقيقــي يــوزع الفوائــد عــى الطرفــن ،مبــا
يــوازي حاجاتهــم االقتصاديــة ،ومبــا يرشكهــا يف ات ّخــاذ الق ـرار التجــاري والنقــدي واالقتصــادي.
 6-7متطلبات جعل القدس عاصمة االقتصاد الفلسطيني :ثوابت تفاوضية ،احتياجات استثمارية،
وسياسات تنظيمية
 1-6-7القدس «أم الملفات» :السيادة في القدس مدخل لسيادة االقتصاد الوطني

اتضــح مــن الــرد والتحليــل أعــاه ،أن التعامــل مــع «أم امللفــات» يتطلــب أكــر مــن اتفــاق حــول الحــدود أو مكانــة
القــدس العربيــة ،بــل يحتــاج إىل مســاهامت املؤرخــن والقانونيــن واالقتصاديــن واملخططــن املدنيــن ،وغريهــم مــن الخـراء،
لبلــورة رؤيــة فلســطينية متجانســة ومطالــب مرحليــة ودامئــة تســتند إىل الحــق والواقــع يف آن واحــد .إن التوصــل إىل مثــل
ذلــك املوقــف ميكــن يف حــال التــوازن بــن مــا هــو ثابــت وغــر قابــل للتــرف مــن جهــة ،ومــا تغــر خــال  70ســنة يف
مواقــف الــدول املعنيــة ،وأيضـاً عــى أرض الواقــع يف القــدس املحتلــة ،مــن الجهــة األخــرى .مــع ثبــات املرجعيــات الدوليــة
يف الحســاب التفــاويض الفلســطيني ،ال بــد مــن تحديــث وتطويــر الرؤيــة والخطــط لكيفيــة ومــدى تطبيــق تلــك املرجعيــات.
عــى ســبيل املثــال ،بينــا ميكــن إعــادة طــرح مبــدأ قـرار  181القــايض مبنــح نظــام خــاص للمدينــة ،فإنــه ال ميكــن اليــوم
تطبيــق مثــل ذلــك النمــوذج عــى النطــاق الواســع ،وباملكانــة القانونيــة نفســها كــا تصــور القـرار قبــل  74ســنة ،مهــا
حســنت النوايــا .لكــن ميكــن ،بــل ويجــب ،التمســك بهــذا املطلــب ملــا فيــه مــن جــذور يف الرشعيــة الدوليــة ،وعكســه
لوضــع القــدس الفريــد عامليـاً ،وتوفــره املزيــد مــن الضامنــة لنجــاح أي حــل دائــم .كذلــك ،منــذ أن تخــى املجتمــع الــدويل
والدبلوماســية الفلســطينية عــن املطالبــة بإخــاء املســتعمرات وتفكيكهــا ،فــإن جــوالت التفــاوض الســابقة ومختلــف
الخطــط املطروحــة ،شــملت فكــرة تبــادل األرايض يف ســياق تحديــد الحــدود الدامئــة.
بينــا ال بــد مــن التمســك بهــدف تحقيــق انســحاب إرسائيــي مــن القــدس العربيــة املحتلــة العــام  ،1967وفــرض الســيادة
الفلســطينية عليهــا ،نــرى يف خرائــط التفــاوض والدراســات إعــادة رســم للقــدس بــن حاراتهــا الفلســطينية واإلرسائيليــة،
وصــورة أرخبيــل مــن األحيــاء املتالصقــة واملنتــرة (يف انعــكاس للخطــط االســتعامرية التهويديــة املتواصلــة يف جميــع
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مناطــق املدينــة) .لكــن ،بقــدر مــا هــو االنتشــار الســكاين العريب/اليهــودي يف املدينــة قائــم ،و»غــر قابــل للرتاجــع عنــه»
نتيجــة  50ســنة مــن تثبيــت االســتيطان عــى األرض ،بقــدر مــا ميكــن أن يكــون مســتداماً يف ســياق حــل ســلمي إرسائيــي-
فلســطيني ،مــا يقتــي تخطيط ـاً فلســطينياً ذكي ـاً وتنســيقاً ميداني ـاً لــي يتحــول الفعــل الفلســطيني يف القــدس إىل رادع
أمــام املزيــد مــن االســتيطان والتهويــد.
لــن تتحســن فــرص إنقــاذ القــدس اقتصاديـاً أو برشيـاً أو سياســياً بانتظــار حســن النوايــا وإجـراءات بنــاء الثقــة مــن دولــة
االحتــال .كذلــك ليــس محبــذا ً أو مقبــوالً اعتبــار قضايــا أهــل القــدس املعيشــية اليــوم بــن تلــك املســائل التــي ســتتم
معالجتهــا بعــد التحريــر وإقامــة الدولــة .إىل ذلــك الحــن ،يســتكفي املتمســكون بعــدم تغيــر األمــر الواقــع يف القــدس
بإبقائهــا عــى حالهــا دون تدخــل عاجــل ،مــع رفــع الشــعارات واملطالــب دون بــذل أي جهــد جديــد أو فعــال لتحقيقهــا.
عــى الخــط املعاكــس متامـاً لهــذا التوجــه «العاجــز» يف التعامــل مــع القــدس ،التــي أصبحــت «قميــص عثــان» لجميــع
األطـراف ،يجــب إعــادة االعتبــار إىل ملــف القــدس يف شــقيه املرحــي والدائــم ،ورفعــه قبــل جميــع امللفــات األخــرى أمــام
املجتمــع الــدويل ،ويف التعامــل الفلســطيني الرســمي ويف املقاومــة الشــعبية.
رمبــا يعــاين النظــام الســيايس الفلســطيني مــن الضعــف واإلرهــاق يف قيادتــه لحركــة التحــرر الوطنــي (التــي مل تنجــز
أهدافهــا الكــرى) ،وهــذا يشء مفهــوم ومتوقــع بعــد  25ســنة مــن االســتثامر يف عمليــة ســلمية فاشــلة .لكــن هنــاك
درس حديــث وواضــح يف هبــة القــدس  2021التــي اجتاحــت كل الحــدود ،وجمعــت يف مــكان وزمــان واحــد جميــع
املطالــب الحقوقيــة الفلســطينية يف املدينــة ،مفــاده أن الوحــدة امليدانيــة (بــن النــاس وبــن القضايــا) أســاس لتوحيــد
الرؤيــة الوطنيــة يف املواجهــة مــع االحتــال ،وأن العــامل كلــه ،وحتــى إرسائيــل نفســها ،جاهــزة لالســتامع إىل صــوت القــدس
الفلســطينية واالســتجابة ملطالبهــا يف حــال طلــب ذلــك بفعاليــة ووحــدة وواقعيــة.
 2-6-7إدارة األجندة االقتصادية لجعل القدس عاصمة دولة فلسطين

هكــذا ،فــإن األجنــدة االقتصاديــة الفلســطينية للقــدس ،يجــب أن تعكــس مــا هــو ثابــت ،ومــا هــو ملــح ورضوري اليــوم،
لجعــل تلــك الرؤيــة واقعيــة ،ولوضــع حــد للتدهــور املتواصــل يف النســيجني االقتصــادي واالجتامعــي املقــديس .هــذا بــدوره
يتطلــب مرونــة وحنكــة ومبــادرة اقتصاديــة واســتثامرية وتجاريــة ضمــن اإلطــار الحــايل الحاكــم للمدينــة (املوحــدة قـرا ً
تحــت االحتــال) ،وباســتخدام آليــات ومرجعيــات ومؤسســات االحتــال ،عــى الرغــم مــا تفرضــه مــن قيــود ومخاطــر.
حيــث أن الهــدف الفلســطيني الوطنــي مــا زال يكمــن يف تحريــر القــدس مــن االحتــال ،وإقامــة عاصمــة الدولــة فيهــا ،ال
يجــوز تــرك املدينــة وحدهــا يف معركــة البقــاء املعيــي واملــادي والثقــايف كــا هــي اليــوم ومنــذ زمــن .هــذه املخاطــر تزداد
تهديــدا ً عــى ضــوء مــا يبــدو كقبــول (فلســطيني وعــريب ودويل) باألمــر الواقــع االســتعامري واملوقــف اإلرسائيــي الرســمي
القــايض بعــدم تقســيم القــدس ،وإنــكار أيــة حقــوق فلســطينية فيهــا.
بالتــايل ال ميكــن أن تســتعيد مدينــة القــدس دورهــا الطليعــي يف النضــال الفلســطيني ،ســوى مــن خــال إغاثــة اقتصادهــا
وأهلهــا فــورا ً ،وحشــد الدعــم الدبلومــايس واملــايل الــدويل الكفيــل بتوفــر غطــاء رشعــي إلعــادة بنــاء اقتصــاد القــدس
اليــوم ،لتســتطيع أن تكــون عاصمــة فعليــة لدولــة فلســطينية تنطلــق ســيادتها مــن الســيادة يف القــدس (وليــس حولهــا).
عندئــذ ،يصبــح موضــوع أفضــل منــوذج إداري مســتقبيل ،وأيــة ترتيبــات اقتصاديــة ،مســألة جديــة للنقــاش حــول القــدس،
وليــس فقــط عمليــة أكادمييــة خياليــة.
مــا تقــدم أعــاه شــمل تفاصيــل مهمــة حــول الوضــع التاريخــي والحــايل لهــذه املدينــة املركزيــة ،وعــرض مبــادئ وأط ـرا ً
مهمــة للتعامــل مــع مدينــة القــدس حاليــاً ويف املســتقبل ،وقــدم الرؤيــة املنشــودة التــي تحقــق املصالــح التنمويــة
والســيادية الفلســطينية .لكــن يف ظــل الســيطرة اإلرسائيليــة ،والتحديــات االقتصاديــة التــي وضعــت القــدس تحــت اإلقامــة
الجربيــة االقتصاديــة ،وجعلــت اقتصادهــا غــر متــوازن ،وتابعـاً ،بشــكل كبــر ،إىل االقتصــاد اإلرسائيــي ،فــا بــد مــن التفكــر
بهــذه التحديــات ،واالنطــاق نحــو تغيــر الوضــع الحــايل واملســتقبيل ،واألخــذ يف االعتبــار مجموعــة مــن التوصيــات
والتدخــات املهمــة ،كإطــار عمــل ،وذلــك عــى النحــو أدنــاه ،مــا بــن العاجــل واآلجــل.
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إن إدارة مثــل هــذه األجنــدة الطموحــة ،تــوازي بــن أولويــات قطاعيــة واحتياجاتهــا العاجلــة ،من جهــة ،ورؤية اسـراتيجية
تتمســك بثوابــت قانونيــة وسياســية ومكانــة القــدس يف مــروع إقامــة دولــة فلســطني ،مــن جهــة أخــرى ،ليــس بالــيء
املضمــون يف الســياق الفلســطيني الراهــن .كــا تؤكــد العديــد مــن املشــاورات مــع خــراء وقياديــن حــول القــدس،
فــإن التــرذم املؤســي يف التعامــل الرســمي مــع القــدس (بــن مؤسســات الرئاســة والــوزارات واملحافظــة و م.ت.ف.
وغريهــا مــن األطــر املكلفــة مبتابعــة احتياجــات املدينــة) يعيــق التدخــات الفلســطينية يف املدينــة .تتطلــب املرحلــة
القادمــة إنشــاء كيــان مركــزي ،يســتفيد مــن الدراســات والتجــارب الســابقة ويصيــغ مواقف/مطالــب مفصلــة وبدائــل
تالئــم احتياجــات املرحلــة ،ويقــود مبــادرات وحمــات محليــة ودوليــة تؤســس ملســتقبل ســيايس ال يتســاوق مــع سياســات
االحتــال االندماجيــة القرسيــة ،وكذلــك يؤمــن الربــط بــن القــدس وملفــات اقتصاديــة أخــرى (مــوارد ،بنيــة تحتيــة،
تجــارة ... ،الــخ) .ميكــن ملثــل هــذا الفعــل الفلســطيني املركــزي واملنســق واملأمســس ،أن يعــزز املبــادرات االســتثامرية
واألهليــة ومينــح الثقــة للفاعلــن ميدانيـاً بــأن وجودهــم يف الخنــدق األمامــي للتعامــل مــع االحتــال يف القــدس ال يعنــي
انــه ليــس خلفهــم مــن يســاندهم وينارصهــم.
 3-6-7ضمن إطار العمل الحالي وما يجب التمسك به حالي ًا لخدمة المستقبل أيض ًا

إن التصــدي للتحديــات االقتصاديــة املذكــورة يف القســم  3أعــاه ،مــن خــال اسـراتيجية تدخــل تســتهدف الحفــاظ عىل ما
هــو قائــم مــن أنشــطة ومنشــآت وقــدرات إنتاجيــة وشــبكات تبــادل تجــاري وتعزيزهــا ،واالســتثامر يف توســيعها ،ســيكون
لــه أثــر مبــارش عــى قــدرة املقدســيني عــى الصمــود املعيــي واالقتصــادي داخــل املدينــة وليــس خارجهــا ،وكذلــك يؤســس
الســتعادة املدينــة للــدور املركــزي املتوقــع منهــا يف املســتقبل .مــن اإلجـراءات املمكنــة والعاجلــة يف هــذا الصــدد:
•تعزيــز قــدرات املؤسســات املقدســية االقتصاديــة واألهليــة والفنيــة يف التنســيق والقيــادة املحليــة يف ظــل غيــاب
مؤسســات وطنيــة ،والصمــود أمــام اآللــة اإلداريــة اإلرسائيليــة الضخمــة .هــذا يتطلــب متكينهــا وتفويضهــا يف التعامــل
اإلداري والقانــوين والتخطيطــي واالقتصــادي مــع مؤسســات وأجهــزة االحتــال البلديــة والقطريــة ،ملــا فيــه مصلحــة
املقدســيني ودفاعـاً عــن حقوقهــم املدنيــة (املنتقصــة طبعـاً) تحــت القانــون اإلرسائيــي ،مــن منطلــق «اشــري زمنـاً
يف القــدس» إىل رؤيــة «اشــري مســتقبالً يف القــدس».
•تنظيم القدرات البرشية املقدسية الهندسية واملعامرية والقانونية يف فريق فني دائم ،مكلفة وممولة للقيام:
	بجهــود صياغــة وتقديــم االعرتاضــات القانونيــة واإلداريــة املمكنــة عــى خطــط التهويــد الزاحفــة
(مخطــط مركــز املدينــة ،مخطــط املنطقــة الصناعيــة ،مخططــات قلنديــا وغريهــا).
	بنــاء ســجل للممتلــكات واألرايض الفلســطينية داخــل مدينــة القــدس يف «ســجل طابــو مقــديس ظــل»
تحســباً للمخاطــر الكامنــة بالخطــط اإلرسائيليــة لتســوية وتطويــب جميــع أرايض املدينــة ،مــا ينــذر
باحتــاالت مصــادرات عــى نطــاق واســع.
•تأســيس صنــدوق اســتثامري خــاص مــن كافــة الجهــات الفلســطينية الرســمية والشــعبية ،مبــا يف ذلــك فلســطينيو
الشــتات ،عــى أن يكــون هــذا الصنــدوق تحــت مظلــة م.ت.ف ،.وذلــك بهــدف القيــام مبشــاريع اســتثامرية ورشاء
أرض يف القــدس ،وحاميــة األمــاك املهــددة باملصــادرة.
•الرتكيــز عــى تشــجيع الســياحة الدينيــة الداخليــة والخارجيــة باتجــاه القــدس لتعزيــز مكانــة القــدس الرشقيــة
والبلــدة القدميــة وترســيخها كعاصمــة للســياحة الدوليــة واملحليــة ،مــن خــال توفــر خطــط لتســويق املدينــة
ســياحياً ،وخطــط لتطويــر البنيــة التحتيــة الخاصــة بالســياحة الفلســطينية واملنتجــات الســياحية يف املدينــة ،والتأكيــد
عــى امليــزة التفاضليــة للقــدس العربيــة؛ مدينــة ســياحية متنوعــة بهويــة فلســطينية تســتطيع التنافــس فقــط عــى
الجــودة املتعلقــة بالهويــة الفلســطينية.
•تخصيــص جــزء يف املوازنــة الفلســطينية املخصصــة للقــدس لدعــم مشــاريع متكــن املــرأة والشــباب ،عــى أن تكــون
هــذه املشــاريع تنمويــة ال إغاثيــة.
•إعــادة دراســة املؤسســات الوطنيــة يف القــدس ،وتحديــد احتياجاتهــا ،وحــر نقــاط الضعــف والوصــول إىل سياســات
وتدخــات ملعالجــة هــذه املشــاكل ،وهــذا يــأيت يف إطــار تقويــة مؤسســات القــدس.
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•العمــل عــى توســيع عمليــات البنــوك الفلســطينية يف القــدس ،وإنشــاء بنــوك خاصــة خــارج القــدس للمقدســيني
وفلســطينيي الداخــل ،بحيــث يتــم تقديــم معظــم الخدمــات إلكرتونيــا.
•تعزيــز البنــى التعليميــة وتقويــة مناهجهــا مــن خــال تقويــة املــدارس الحاليــة ،وفتــح مــدارس جديــدة؛ بهــدف
التخفيــف مــن عــبء تكلفــة املــدارس الخاصــة يف القــدس عــى األرس الفقــرة ،وكذلــك التغلــب عــى انخفــاض معايــر
جــودة التعليــم يف القــدس.
•خلــق بدائــل اقتصاديــة وتشــجيع وتطويــر التعليــم والتعليــم املهنــي والتعليم العــايل ،وبخاصــة يف مجــاالت الصناعات
التكنولوجيــة املتط ـ ّورة عــر تنظيــم الــدورات األكادمييــة .لتطويــر االقتصــاد الفلســطيني يف القــدس ،يجــب الربــط
بــن التعليــم واالقتصــاد ،بــن الرعايــة االجتامعيــة وقوانــن العمــل ،بــن األمــن الشــخيص والســلم األهــي.
•االستفادة من املوقف الدويل فيام يتعلق بالقدس ومستقبلها ودور املجتمع الدويل واإلقليمي يف تطوير وتقديم حلول
لالقتصاد املقديس يف حركة العاملة واملشاريع املشرتكة واإلعفاء الرضيبي وتطوير املهارات واملؤهالت الوظيفية.
 7-6-4ضمن إطار الوضع الدائم االقتصادي للقدس
لتعزيــز هــذا اإلطــار ،ال بــد مــن القيــام بخطــوات عمليــة وتحضرييــة منــذ اآلن لوضــع املفاهيــم الحقوقيــة واالقتصاديــة
يف نصابهــا مــن البدايــة ،وذلــك يخــدم التحضــر الجيــد واملبــادئ التــي يجــب التمســك بهــا مســتقبالً ،مــن خــال الرتكيــز
عــى التدخــات التاليــة:
•إعــادة التأكيــد عــى املوقــف الثابــت بخصــوص مدينــة القــدس املحتلــة العــام  1967الحــق غــر القابــل للتــرف
يف اعتبارهــا عاصمــة دولــة فلســطني املســتقلة ،وكذلــك فيــا يتعلــق باملكانــة الخاصــة والرتتيبــات الخاصــة للمدينــة
بحســب الرشعيــة الدوليــة منــذ العــام .1947
•دراســة اسـراتيجية لتأثــر الخطــط اإلرسائيليــة املكانيــة واالقتصاديــة عــى مســتقبل مدينــة القــدس ،وكذلــك خطــط
دولــة االحتــال لخلــق مراكــز تجاريــة فلســطينية جديــدة بديلــة ،ودمــج املقدســيني يف ســوق العمــل اإلرسائيــي يف
املدينــة كأيـ ٍـد عاملــة رخيصــة ،حتــى يف مجــاالت الصناعــات التكنولوجيــة املتطـ ّورة (الهايتــك).
•تحضــر الخرائــط الحدوديــة للقــدس واملواقــع الفلســطينية ،بشــكل دقيــق ومفصــل ،مــع وضــع األبعــاد القانونيــة
لهــذه الخرائــط ،وهــذا يتطلــب تشــكيل فريــق هنــديس وحقوقــي مختــص.
•وضع تصور مسبق لشكل وهيكلية اإلدارة املشرتكة الخاصة بالقدس.
•وضــع تصــور كامــل للرتتيبــات التجاريــة ،مبــا فيهــا أماكن تواجــد املناطــق الصناعيــة الفلســطينية ،واملخــازن الجمركيــة ،والبنوك
التــي يجــب إنشــاؤها ،وتحديــد مجــاالت االســتثامر يف الصحــة والتعليم ومشــاريع البنيــة التحتيــة واملشــاريع اإلنتاجية.
•إعــادة صياغــة الحقــوق املدنيــة الفلســطينية فيــا يتعلــق بتســجيل املواليــد الفلســطينيني ،وشــؤون الســكان ،يف
إطــار الجنســية الفلســطينية املقدســية ،وإنهــاء تعقيــدات الهويــة املقدســية وحقــوق الفلســطينيني الذيــن يغــادرون
القــدس .وهــذا يتطلــب وضــع تصــور كامــل وتأســيس فريــق قانــوين محــي ودويل ملعالجــة هــذه القضايــا.
•وضــع اإلطــار االقتصــادي القانــوين لألنشــطة االقتصاديــة الفلســطينية يف القــدس ،مبــا ينســجم مــع القوانــن الســارية ،فيام
يخــص العطــاءات ،والرقابــة عــى الســوق ،واملنافســة ،ومنــع االحتــكار ،وهــذا يتطلــب إنشــاء هيئــة مســتقلة للمتابعة.
يف الخالصــة ،إن هــذه التدخــات ،يف غالبهــا ،قابلــة للتطبيــق والعمــل عليهــا فلســطينياً اليــوم وليــس غــدا ً ،وهــذا
يتطلــب اعتــاد مرجعيــة فلســطينية موحــدة للتحضــر لهــا ،والبــدء بحشــد الدعــم املحــي والــدويل ،وقــد يكــون
أنســب مــكان لتوطــن هــذا العمــل هــو إحــدى مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية املختصــة.
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