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 ملخص تنفیذي
 
 

داخل أراضي الضفة الغر��ة   )administrative bordersحدود إدار�ة (على ترس�م    )1999-1993(  انطوى اتفاق أوسلو
والنظام الضر�بي    المقیدة  حتالل االس�اسات    أجبرتالقدس.    إلىق "أ" و"ب" و"ج"، �اإلضافة  طمنا  والتي تفصل ما بین

عن حلول لتسییر على ال�حث �استمرار المفروض �موجب اتفاق �ار�س االقتصادي القطاع الخاص الفلسطیني  اإلسرائیلي
والتي ال تش�ه حالة عمل القطاع الخاص في دول   المشوهةعمال لدیهم، وذلك �حكم البیئة العامة  مصالح األالتجارة وتسییر  

 لالقتصاد الفلسطیني وضارة لألسواق والخز�نة العامة.  ةمشوهاقتصاد�ة وترا�طات تجار�ة  عالقات    أنتج أخرى، األمر الذي  
 

جانب   الثانأ وفي  خر،  آمن  الفلسطین�ة  االنتفاضة  (عقاب  إسرائیل  2004-2000�ة  فرضت  حدودي)  عازل   نظام 
)Segregating border regime،(    االستعمار ال"  هذه    حصرت  �حیث العمراني  و   "�ةجغراف�ا  اإلسرائیلي  التخط�ط 

مستوطنات    ت وأوجد في مناطق أخرى،    هاتمحددة، و�عثر جغراف�ة  التجمعات السكان�ة الفلسطین�ة في مناطق    المصاحب لها
الفلسطین�ة،   التجمعات  قانون�ة    خلقمما  في عمق  غیر  تجار�ة  لعالقات  مشجعة  فلسطینیین طب�عة جغراف�ة  تجار  بین 

  مماالمستوطنات لتكون بن�ة تحت�ة لهذه العالقات،    ئتوهیتندرج في اطار االقتصاد غیر المنظم وغیر المراقب،  و�سرائیلیین  
ن هناك العبین اقتصادیین فلسطینیین تأقلموا مع وجود هذا النظام أخر، نجد  آ�معنى    تجارة حدود�ة غیر مراق�ة.  أوجد 

 الجغرافي المعقد، وطوروا مهارات عمل�ة تتعلق �ك�ف�ة االستفادة من ثغراته.
 
بین�ة  -)، ماgrey zonesتلقي هذه الورقة الضوء على دور الواقع الجغرافي في الضفة الغر��ة والذي خلق مناطق رماد�ة (   
)in-betweensترصد و ر�اح. �ما  )، تسهل عمل�ات التحایل على أنظمة وقوانین التجارة، وتوفر أرض�ة خص�ة لجني األ

التي �ستخدمها  أ الورقة   الحدود�ة  الالستفادة ماد�الفلسطینیون  التجار  هم الطرق  التجارة  معرفتهم �جغراف�ا   مستغلین  ،من 
ن هذا الكسب ل�س وحید أعلما �  .داخل الضفة الغر��ةالمختلفة  المنظومات القانون�ة  ودرایتهم �الفروقات بین  االستعمار  

خر  لطرف اآللائیلیین في المستوطنات، ولو لم �كن هناك مصلحة �سب  سر لتجار اإلل�ضا ینجم عنه �سب  أاالتجاه، بل  
 .لما �ان بهذا الشكل و�هذا الحجم

 
 ما بین اتفاق �ار�س االقتصادي والواقع الجغرافي للضفة الغر��ة :  مقدمة

 
مع   للعالقات االقتصاد�ةثناء التحضیر لعمل�ة السالم، عینت الحكومة اإلسرائیل�ة فر�قا من المختصین القتراح ص�غة معینة  أ

شاحار  الفلسطینیین بن  حای�م  البروف�سور  الفر�ق  هذا  ترأس   .)Haim Ben-Shahar  ( االندماج �استمرار  أوصى  الذي 
منذ على الفلسطینیین في الضفة الغر��ة وقطاع غزة  قد فرضتهما قسرا  إسرائیل    �انتاالقتصادي والت�ع�ة التجار�ة اللذان  

  1بین إسرائیل والمناطق الفلسطین�ة.  ن �شمل أي حدود اقتصاد�ة"أب  ج"ال �ن أي اتفاق مستقبلي  أي  أ   ؛1967العام  
 

تم توق�ع بروتو�ول �ار�س االقتصادي لتنظ�م العالقات االقتصاد�ة بین مناطق الحكم الذاتي الفلسطیني    1994العام  في  
) الذي قد Free Trade Areaنشاء نظام جمر�ي شب�ه �منطقة التجارة الحرة (إالفر�ق الفلسطیني  ف�ه  اقترح  ، والذي  و�سرائیل

 
1  Arie Arnon, “Israeli Policy Towards the Occupied Palestinian Territories: The Economic Dimension 1967-2007,” Middle East Journal 

61, no. 4 (AUTUMN 2007): 583–84. 
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عارضت   سرائیلإن  أبید    .وترس�م حدود اقتصاد�ة  اري الخاص بها مع دول العالم�سمح للسلطة الفلسطین�ة بوضع نظامها التج
دون   )custom unionصرت على تطبیق نظام الوحدة الجمر��ة (ألى توص�ات بن شاحار و إ�شدة، واستندت    حهذا المقتر 

 2 :الفلسطین�ةالوطن�ة �فرض نظام الوحدة الجمر��ة على السلطة و   بین الطرفین.  حدود فاصلة  ترس�م
 

  قوائم   الرسوم الجمر��ة والضرائب المط�قة في إسرائیل (�استثناء قوائم محددة من السلع تم تفصیلها في  االلتزام �مستوى    .１
A1  وA2 وB  .( 

جراء ت�ادل حر للسلع ما بین أراضي الحكم الذاتي وما بین إسرائیل (�استثناء ستة سلع زراع�ة �ان من إ السلطة  �إمكان   .２
 ).  1998الت�ادل الحر �حلول عام   إلىن تنضم  أالمفترض  

المعابر الخارج�ة اإلسرائیل�ة (الموانئ ال�حر�ة والجو�ة والحدود البر�ة) �شكل حر ودون   استخدامللسلطة الفلسطین�ة    �حق .３
 أي مع�قات.  

الفلسطین�ة من حق الطرف الذي تصله ال�ضائع    الوطن�ة  اإلیرادات الجمر��ة على الواردات بین إسرائیل والسلطة  تعتبر .４
 في نها�ة المطاف (أي الوجهة النهائ�ة لالستیراد).

 
 Deحداث فجوة ما بین نصوص اتفاق �ار�س (إلى  إرض الواقع أدت  أحصلت تغییرات هائلة على    1994ام  منذ العلكن،  

Jure) وما بین التطبیق العملي لالتفاق (De facto(.    عازل و�ناء جدار  فاصلة  وضع حدود  بخصوصا عندما قامت إسرائیل
) والذي زاد من تكال�ف النقل واللوجست�ات وساهم في  Israeli spatial system of control(س�طرة مكان�ة  نظام    وفرض

ن هذه الجغراف�ا االستعمار�ة التي خنقت االقتصاد الفلسطیني، أبید  حداث خسائر �بیرة للعدید من التجار الفلسطینیین.  إ
  3ر.خر من التجاآضرت �الطرق التجار�ة وحر�ة المرور، �انت في ذات الوقت مصدر دخل واستر�اح لقسم  أو 
 

الذي   الواقع العمليفجوة ما بین نصوص اتفاق�ة �ار�س وما بین وجود    لقد ر�زت العدید من التقار�ر والدراسات السا�قة على
مسألة   و�شكل خاص،  على األنظمة والقانون لتحایل  لالطرفین    لدىمام العدید من الالعبین االقتصادیین  أمجاالت واسعة  �فتح  

من   على الدخل العام لخز�نة السلطة  ثرت هذه الممارسات �شكل سلبيأ.  التهر�ب السلعيو التهرب الضر�بي، التسرب المالي،  
 4منافسة غیر نز�هة ما بین التجار.  لى خلق إ دت  أ و من إسرائیل،    الفلسطین�ة   صلها السلطةحالمقاصة التي تحجم    خالل تقل�ص

  والفروقات في القوانین واألنظمة المتعلقة �الحیز المكاني  االستعمار�ة  الجغراف�الى إشكال�ات  إ لدراسات السا�قة  الم تتطرق  لكن  
 .  قانون�ة"جنى األر�اح �أشكال تعتبر �النس�ة للسلطة الفلسطین�ة "غیر  من سكان الضفة الغر��ة من    عدیدة في تمكین فئات  

 
 
 

 
2  Steven Barnett and International Monetary Fund, eds., The Economy of the West Bank and Gaza Strip: Recent Experience, Prospects, 

and Challenges to Private Sector Development (Washington, DC: International Monetary Fund, 1998). 
3  Walid Habbas, “The West Bank-Israel Economic Integration: Palestinian Interaction with the Israeli Border and Permit Regimes” in 

Political Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives, ed. Alaa Tartir, Tariq Dana, and Timothy Seidel 
(Cham: Springer International Publishing, 2021), 111–34, https://doi.org/10.1007/978-3-030-68643-7_5. 

4  UNCTAD, “The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: Cumulative Fiscal Costs” (New York: United 
Nations Conference on Trade and Development, 2019), https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/gdsapp2019d2_en.pdf; Jamil Misyef, 
“Smuggling and Evasion of Custom Duties and Taxes: The Cost to the Palestinian Treasury and Market,” Background Paper, 
Roundtable (6) (Ramallah: Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), 2018), 
http://www.mas.ps/files/server/20181612091326-1.pdf. 
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 الضفة الغر��ة في  نظرة على نظام الحدود  
 

ن ون اآلد �أن الفلسطینیین �عتم  "تفاخر"د�ان "إزالة الخط األخضر" و  هموش�  أعلن،  1967�عد احتالل الضفة الغر��ة عام  
خالل مفاوضات أوسلو من جدید  لتظهر  عادت الحدود    مورهم الح�ات�ة، خصوصا الت�ادل التجاري.أعلى إسرائیل في �ل  

  حولتمن الضفة الغر��ة (المنطقة "أ" و"ب").    %40فلسطین�ة استقالل إداري على  ال) عندما تم منح السلطة  1993-1999(
ه�كلة الت�ادل التجاري ما بین الطرفین لیتحول من   تعاد أ لى ��ان اعت�اري منفرد و إدار�ة االقتصاد الفلسطیني  اإل حدود  الهذه  

ت�ادل تجاري بنظام    هشب�،  )  - 1994لى نظام وحدة جمر��ة متفق عل�ه (إ)  1994-1967�ة مفروض قسرا (نظام وحدة جمر� 
 5دولي.

 
سرائیل �فرض نظام حدودي عزل مناطق الحكم الذاتي الفلسطین�ة  إقامت    )،2004-2000عقاب انتفاضة األقصى ( أ في  

إسرائیل   تم  عن  تدر�ج�ا،  "مناطق خطرة".  و إ�اعت�ارها  �جدار عازل  الغر��ة  الضفة  منعزلة،  إ  مهاتقس�حاطة  �انتونات  لى 
التدفق السلس للتجارة ما بین الطرفین، �هذا النظام الحدودي نها�ة لما �مكن تسمیته    عمحاصرة �سلسلة حواجز. لقد وض

�حیث أجبرت إسرائیل التجار الفلسطینیین (مصدر�ن ومستوردین)   ،ما �ش�ه نقطة عبور دول�ة  إلىوتدر�ج�ا تحول الجدار  
النظام الحدودي ت�عات �ثیرة    هذا  �ان لفرض .لهذا الغرض  على سلوك طرق تجار�ة خاصة تمر عبر بوا�ات تجار�ة محددة

 أبرزها:،  قتصاد الفلسطیني �شكل عام، والتجارة الفلسطین�ة �شكل خاصعلى اال
 

 لمعابر التجار�ةستخدام ا اتجار الفلسطینیین على  لا  إج�ارأوال:  
معابر   6حیث خصصت إسرائیل  ،  سرائیلإمع    لى ما �ش�ه الحدود التجار�ة الدول�ةإالعازل في الضفة الغر��ة  تحول الجدار  

الطی�ة/طولكرم، برطعة/الر�حان، الزع�م/القدس،   :هيتمر منها نس�ة �بیرة من الصادرات الفلسطین�ة و   تجار�ة رسم�ة دائمة
هناك معابر تجار�ة  ن  أ�ما  موسم�ة مثل معبر بردلة الزراعي.  التجار�ة  المعابر  ال  لىإ، �اإلضافة  ترقوم�او بیتون�ا، الجلمة،  

ال�ضائع، لكن السلطات اإلسرائیل�ة تسمح لصناعات معینة �الدخول منها لدخول  نها ل�ست مخصصة  أغیر رسم�ة �معنى  
على سبیل المثال ال الحصر والذي تتجه منه الحجارة   300مع التجار مثل حاجز بیت لحم   ضمن اتفاق�ات غیر مكتو�ة

رسم�ة عن نس�ة ال�ضائع التي تمر عبر المعابر    إحصاءاتال توجد  نه  أعلما    6إسرائیل.لى  إ  بیت لحموالمال�س المصنعة في  
اإل �حوزة  التي  تلك  غیر  تحدیدا،  واللتان  التجار�ة  إسرائیل،  في  األرض�ة  المعابر  وسلطة  المدن�ة  نشر تدارة  تحفظان عن 

 رسم�ة.    إحصائ�ات
 

و غزة، أسواء �انت الوجهة األخیرة هي إسرائیل،    الغر��ة،في الضفة  ف�ما �خص الصادرات من أراضي السلطة الفلسطین�ة  
س�خضع  ، و�التالي  یتم من خالل المعابر التجار�ة المخصصةال�ضائع  نقل  ن  إأو دولة ثالثة (عبر الموانئ اإلسرائیل�ة)، ف

تفت�شل عل�ه    نظام  �طلق  "دقیق  ظهرإ ظهر  نظام  مرهق  ،)back-to-back(  "لى  �عتبر  للتجار   اوالذي  ومعنو�ا  ماد�ا 
یتكبد   7.الفلسطینیین شاحنات    أوال،  �استخدام  إسرائیل  إلى  ُتنقل  ال�ضائع  مزدوجة ألن  تكال�ف شحن  الفلسطینیون  التجار 

 
5  Arie Arnon, ed., The Palestinian Economy: Between Imposed Integration and Voluntary Separation, Social, Economic, and Political 

Studies of the Middle East and Asia, v. 60 (Leiden ; New York: Brill, 1997). 
6  USAID, “Strengthening the Palestinian Private Sector through Reducing Trade Transaction Costs:  A Comprehensive Research 

and Advocacy Program,” Final Report (Jerusalem: United States Aid Agency, 2015); B’Tselem, “List of Military Checkpoints in 
the West Bank and Gaza Strip” (B’Tselem, 2019), 
https://www.btselem.org/freedom_of_movement/checkpoints_and_forbidden_roads 

). للمزید من التفاصیل على  door-to-doorباب" (  إلىنستثني من كل ذلك، التجار الفلسطینیین الكبار الذین بدأ یستخدمون الخطوط اللوجستیة األمنة ضمن برنامج "باب    7
للوصول   والجھود  المفاوضات  "باب    إلىسیاق  انظر:    إلىاتفاق  التجار،  على  استخدامھ  وتبعات   Habbas Walid and Berda Yael (2021) Colonialباب"، 
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من ساعتین التجار�ة  لى ظهر عند المعبر. ثان�ا، تتراوح مدة االنتظار لكل شحنة عند المعابر  إفلسطین�ة و�سرائیل�ة تلتقي ظهرا  
 إرسالهاإلى الحد من عدد الشحنات الفلسطین�ة التي �مكن  ، والذي یؤدي  إلى أر�ع ساعات �سبب عمل�ات التفت�ش األمني

، أجبرت اإلنتاج دون القدرة على تصر�ف ال�ضائع. ثالثاً   مستوى رفع  للمنشآت الفلسطین�ة  من غیر المجدي  �ما أص�ح  یوم�ا،  
مر الذي حدد ن األإسرائیل المصدر�ن الفلسطینیین على استخدام المنصات الخشب�ة (المشتاح) لتعبئة حمولتهم أثناء الشح

تلف �بیر في ال�ضائع وقید حجم ال�ضائع التي �مكن رفعها على �ل شاحنة. را�عا، تسببت إجراءات التفت�ش في حدوث  
أثناء ق�ام اإلسرائیلیین بتفر�غ المنصات وفحص محتو�اتها. خامسًا، تتغیر قوانین العبور و�روتو�والت استخدام المعابر بین 

 التجار الفلسطینیین.    عالمإ دون    ى خر واألالفینة  
 

 الجغراف�ا االستعمار�ةخلق ما �مكن تسمیته �ثان�ا:  
وش�كة التجار�ة الرسم�ة  نظام الحدود الذي تفرضه إسرائیل على أراضي الضفة الغر��ة على الجدار والمعابر  لم �قتصر  
بین  مختلفة    وقانون�ة  تجار�ةمنظومات  خلق  ل   فسحت المجالأ أ�ضا ط�قات مختلفة من الحدود اإلدار�ة التي    شمل   الطرق، بل

خر آلى  إداري  إ من حیز  �سهولة  الجغراف�ا االستعمار�ة التي تمكنه من االنتقال    ه فلسطیني هذ التاجر  الیدرك    .مناطق معینة
 : شكال الجغراف�ا االستعمار�ة في الضفة الغر��ةأ   أبرزمن ل�ات تطبیق القانون.  آواالستفادة من االختالفات في  

 

 إدار�ا للسلطة الفلسطین�ة.  تت�ع   ، والتيمناطق "أ" و"ب" .1

 .اإلسرائیل�ة  تت�ع إدار�ا لإلدارة المدن�ة، والتي  مناطق "ج" .2
ن هناك منظومة قوانین تفرضها  أال  إن المستوطنات فعل�ا تقع داخل أراضي "ج"،  أمع      في الضفة الغر��ة.  المستوطنات .3

تخص المستوطنین    التي قوانین  المنظومة  منفصلة عن  إسرائیل على الفلسطینیین (خارج الحدود اإلقل�م�ة للمستوطنات)  
 المتعلقة �األمور االقتصاد�ة   سرائیل�ةالقوانین اإل   من   الستفادةالمستوطنة اداخل حدود  �إمكان المستوطنین    8.سرائیلییناإل

الضرائب) ونظام  التجار�ة،  القوانین  في    والنقل،  (مثل  منطقة صناع�ة  بین  �ضائع  نقل  �عتبر  ال  مثال،  اللوجستي. 
 لى إسرائیل. إنه انتقال لل�ضائع من الضفة الغر��ة  أنه استیراد وتصدیر مع  أالمستوطنة وما بین إسرائیل على  

 لى إسرائیل وفرض الس�ادة إتم ضمها    هنأوهي مناطق تا�عة لبلد�ة القدس (أي    ،التي تقع خلف الجدار  J1مناطق   .4
   9مخ�م شعفاط. و   عقب  علیها) لكنها تقع جغراف�ا على الجانب الفلسطیني من الجدار مثل �فر

وهي مناطق مصنفة �اعت�ارها "ج" لكنها تقع على الجانب اإلسرائیلي من الجدار   ،الجدار  مامأالتي تقع    J2مناطق   .5
بیت حنینا،   �القرب من  البر�د  العمق اإلسرائیلي دون حواجز، مثل منطقة ضاح�ة  القر�ة أومتواصلة جغراف�ا مع  و 

   10.عطروت)  industrial parkالصناع�ة (

 
management as a social field: The Palestinian remaking of Israel’s system of spatial control. Current Sociology 

https://doi.org/10.1177/00113921211024695 
8  ACRI, “One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank” (The association for Civil Rights in Israel, 2014), 

https://law.acri.org.il/en/2014/11/24/twosysreport/. 
تجمعات (َكْفر َعقَب،     J1. وتضم منطقة1967لیھ عنوة بعید احتاللھ للضفة الغربیة عام  إسرائیلي  تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمھ االحتالل اإل   J1منطقة    9

الُصوَّ  الَساِھَرة،  باْب  الَجْوز،  اح، وادي  َشْیخ َجرَّ الِعیَسِویَّة،  ُشْعفَاط،  ُشْعفَاط،  ُمَخیَّْم  َحِنینا،  العَاُمود،  ِبیت  الَشیَّاح، راس  الَمْقِدس)،  القُْدس (ِبیت  الَزْیتُون)،  الُطوْر (َجَبل  اَنة، 
    ِسْلوان، الثَْوِري، َجَبْل الُمَكبِّر، الَسواِحَرة الغَْرِبیَّة، ِبیت َصفَافا، َشَرفَات، ُصوْر َباِھر، أمُّ ُطوبا).

ال  J2منطقـة     10 باسـتثناء ذلـك  القـدس  الغربیـة عـام  تشـمل محافظـة  بعیـد احتاللھا للضفـة  المحافظـة والـذي ضمتـھ إسـرائیل عنـوة    J2، وتضـم منطقـة  1967جـزء مـن 
خربـة أم اللحـم،    اال، بیـت إجـزا، القبیبـة، تجمعـات رافـات، مخمـاس، مخیـم قلندیـا، جبـع، قلندیـا، بیـت دقـو، الجدیـرة، الـرام وضاحیـة البریـد، بیـت عنـان، الجیـب، بیـرنب 

دیـس، عـرب الجھالیـن والتجمعـات البدویـة  بـدو، النبـي صموئیـل، حزمـا، بیـت حنینـا البلـد، قطنـة، بیـت سـوریك، بیـت اكسـا، عناتـا، الكعابنـة، الزعیـم، العیزریـة، أبـو  
 الشـیخ سـعد.  و فـي العیزریـة وأبـو دیـس، السـواحرة الشـرقیة، 
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ما قطعها الخط األخضر إ،  فلسطین�ة مقامة على الحدود الفاصلةوهي قرى  ،  تقع على تخوم الضفة الغر��ةمناطق   .6
إسرائیل مثل  �  و�رت�ط نشاطها االقتصادينها قرى و�لدات محاذ�ة للخط األخضر  أ أو  ،  شقین مثل �اقة و�رطعة  إلى

 بیت عوا، المد�ة، نعلین على سبیل المثال ال الحصر.  
 

ة على ال�حث �الفلسطینیین (تحدیدا المصدر�ن) من خالل المعابر التجار أجبرت التعقیدات التي فرضتها إسرائیل �حق التجار  
الزمن�ة واللوجست�ةأعن طرق أخرى   الناح�ة  تكلفة من  اللوجستي  خلقالماد�ة، مما  - قل  للنقل  العبین  ، و وسطاء وسماسرة 

فلسطینیین   أخرى،    11.االستعمار�ة  الجغراف�ا�ظروف  ملمین  جدد  اقتصادیین  الذي  إف�كلمات  االستعماري  الحدود  نظام  ن 
ت والتجار �عدم التعرض للوضع  آمصلحة لدى �عض المنشلى والدة  إدى  أ فرضته إسرائیل خاصة �عد االنتفاضة الثان�ة،  

تعاون لل  افرص  ن �خلقوا أمن هذه الجغراف�ا  ن  والمستفید. بل على العكس، حاول  التجاري الجغرافي القائم المشوه والمتداخل
رقا�ة الجهات    و�عیدا عن خارج األطر القانون�ة  ف�ما بینهم من جهة، و�ینهم و�ین اإلسرائیلیین من جهة أخرى،    اقتصاد�ا
 الفلسطین�ة.   الرسم�ة

 
 االستعمار�ة من قبل الفلسطینیین   الجغراف�ا  استخدام  أشكال   أبرز

 
 )terminal(  إسرائیل   إلى  استخدام المستوطنات �محطة عبور .1
 

 4  إلى منطقة صناع�ة قائمة إضافة    19تحولت المستوطنات، والمناطق الصناع�ة اإلسرائیل�ة في الضفة الغر��ة (وعددها  
، ال یوجد معبر حدودي بین خرى أ  إسرائیل. من ناح�ة  إلى) لل�ضائع الفلسطین�ة  terminalمحطات عبور (  إلىنشاء)  قید اإل

دخال ال�ضائع إن  إو�ن وجد حاجز عند �اب المستوطنة ف  .الفلسطین�ة و�ین المستوطنة اإلسرائیل�ة المجاورة لهاالقرى والبلدات  
عبره ال �خضع لذات اإلجراءات التي نجدها عند المعابر "الحدود�ة". من ناح�ة أخرى، ترت�ط المستوطنات اإلسرائیل�ة في 

خصوصا   ،إسرائیل لتسهیل حر�ة المستوطنین  إلىابر خاصة للدخول  الضفة الغر��ة �إسرائیل من خالل ش�كة شوارع ومع
 سرع.أ ارت�اطها الجغرافي مع إسرائیل أسهل و التي �عتبر  الصناع�ة المحاذ�ة للخط األخضر،    والمناطقالمستوطنات  

 
فرضت إسرائیل على الصادرات الفلسطین�ة المرور عبر المعابر التجار�ة المخصصة، عندما  ،  2008-2005األعوام  بین  

و في �عض األح�ان أ�الشراكة مع تجار إسرائیلیین  ظهر"، بدأ العدید من التجار الفلسطینیین    إلىوات�اع نظام التفت�ش "ظهر  
صغیرة داخل المستوطنات اإلسرائیل�ة، خاصة تلك المستوطنات    عقاراتاستئجار  من خالل شر�اء فلسطینیین من الداخل،  

  إسرائیل�ا. یتضمنمتر مر�ع فقط) �اعت�اره مشغال    2ن تكون مساحته  أ(الذي �كفي    العقار�حیث یتم تسجیل  ،  المحاذ�ة للجدار
بلدة   إلىائیل�ة (مستوطنة)  ن ال�ضائع تنتقل من بلدة إسر أرسال�ة ول�س أوراق مقاصة على اعت�ار  إصدار أوراق فاتورة/إذلك  

 إسرائیل�ة أخرى (داخل الخط األخضر).  
 

�ما �شمل ورشات   التصدیر،القطاعات الفلسطین�ة التي تستخدم هذا األسلوب من    حد أبرزأ �عتبر قطاع األثاث والمفروشات  
ت والمناطق المح�طة بها  وسلفیصناعة األثاث في نابلس  قطاع  عتبر  �قمشة والفرش، والمنجدین.  تصن�ع األثاث، تجار األ

(المستوطنات وش�كات    اإلسرائیليلالحتالل  على البن�ة التحت�ة  العتماد �عض التجار والمصنعین الفلسطینیین  واضحًا    مثاالً 
اإلسرائیلي    التحكمدنى شك  أدون  ما �عزز  وهو    ،ها في إسرائیلوتسو�ق�ضاعتهم  تصدیر  من أجل    )المرت�طة بها  الطرق 

 
 . ألطروحة الدكتوراه في الجامعة العبریة في القدس إعداده إطار في . 2021-2019مقابالت معمقة (ومسجلة صوتیاً) قام بھا الباحث بنفسھ بین الفترة  إلىدناه أتستند المعلومات    11
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مشغًال   340، �ان هناك حوالي  2015في العام  على سبیل المثال،  .  االقتصاد�ة لهالت�ع�ة  �فاقم  و   �االقتصاد الفلسطیني
أصحاب فإن    ،"ظهر  إلىظهر  "نظام    إلى "االنص�اع"  بدًال من    12٪ من إنتاجها �ان موجهًا إلى إسرائیل.55في نابلس،    لألثاث

، و�شكل أساسي المرور عبر المعابر التجار�ةمن دون  إسرائیل    إلىال�ضائع    إلدخال�حثوا عن طرق أخرى    هذه المشاغل 
  ثاثاألصانعي  �عض . حسبنها مشغل إسرائیليأ�رفانات داخل المستوطنات وتسجیلها على  وأغرف  خالل استئجارمن 

عمال. قة الصناع�ة عمانوئیل هي وجهة مناس�ة لمثل هذه األط المن، فإن  2019من قر�تي بد�ا ومسحا، والذین تم مقابلتهم عام  
بداخلها من بین   لألثاث   مشغال  50هناك حوالي    نأ وجد  في هذه المستوطنة،    والمشاغل عند االطالع على طب�عة المعامل  

اع األثاث، بل  و قطأال �مكن حصر هذه الظاهرة فقط في منطقة نابلس    2020.13في نها�ة العام  و مصنعًا  أ،  مشغال  64
في تسو�ق منتجاتها  صغیرة الحجم والتي تعتمد �شدة    إلىظاهرة موجودة في عدد من الصناعات الفلسطین�ة متوسطة    هي

 عشاب وغیرها.  منتجات زراع�ة مثل الفاكهة واأل  إلى، �اإلضافة  اإلسرائیليالسوق  على  
 

بدور السماسرة بین   �قومون   ، فلسطینیین و�سرائیلیین، العبین جدد ، حیث ظهر  عبر السنوات السا�قةهذه الظاهرة  تطورت  
تحولت فكرة "المستوطنة  خر) و�ین السوق اإلسرائیلي. �كلمات أخرى،  آفلسطیني    منتج و أي  أسواء األثاث  (التجار الفلسطینیین  

جل أمن    رسال�ات وهم�ةإیب�عون فواتیر/و  أ فكرة جاذ�ة للعدید من المنتفعین الذي یزورون مقاصات،    إلىكمحطة عبور"  
عدد من هؤالء عالقات مع الجنود اإلسرائیلیین المتواجدین على الحواجز المخصصة �ق�م  .  سرائیلإ  إلىال�ضائع    دخالإ

  14ات.خر �ق�م عالقات و�قدم رشوات لحراس المستوطنآللمستوطنین، وعدد  
 

تغض النظر عنها   هالكن  ،�حاسب علیها القانون اإلسرائیليالتي    محظورة"العمال  األ"  ضمن  إسرائیل هذه األفعالرسم�ًا، تدرج  
س�طرة �قع تحت    ال  مراأل  هذا  نإف  للفلسطینیینما �النس�ة  أ.  الطب�عة التجار�ة لهذه التدفقات  إلىطالما تطمئن    �شكل �بیر

نفسها  السلطة الفلسطین�ة    االقتصاد�ة، تجد ضمن بنود اتفاق�ة �ار�س الضا�طة الجمر��ة.  و �خضع لرقا�ة  أالجهات الرسم�ة  
. وعل�ه، إسرائیل  إلىالدفع للجانب اإلسرائیلي ق�مة الضرائب التي جمعتها عن ال�ضائع الفلسطین�ة الصادرة    إلى مضطرة  

الواردة   ال�ضائع  قانون�ة  الجمر��ة في مراق�ة  الضا�طة  الفلسطین�ة.  إلىتتر�ز جهود  السلطة  لكن في حال �انت    مناطق 
في متا�عة هذا النوع من التهر�ب   ا�بیر   اة الفلسطین�ة ال تولي اهتمامن السلطإ ال�ضائع تخرج من الضفة �طرق غیر قانون�ة، ف
ثار اقتصاد�ة وس�اس�ة �بیرة آله  استخدام المستوطنات �محطات عبور  ن  إ كونه ال یؤثر على خز�نة المال�ة �شكل م�اشر.  

الفلسطینیین والمستوطنات المقامة �شكل غیر شرعي على بین    اقتصاد�ةعالقات  خلق  أهمها  على الجانب الفلسطیني  
 . التجار الفلسطینیین  للعدید من  الماد�ةخدمة المصالح   إلى  اتالتحت�ة للمستوطناألراضي الفلسطین�ة، وتسخیر البن�ة 

 
 تجار�ة المعابر غیر  التصدیر واالستیراد عبر ال .2

 

  فهي تضع  .والواردات الفلسطین�ة عبر المعابر التجار�ة المخصصة لذلكبرصد حر�ة الصادرات  إسرائیل    تقوم �شكل عام،  
السلطة الفلسطین�ة إسرائیل تمنع  ن  في المقابل، فإضر��ة، وممثلین عن وزارات مختلفة على نقاط العبور التجار�ة.  موظفي  

في    )الضا�طة الجمر��ةجهاز    أدوات (مثلما ت�سر لها من  السلطة  من التواجد على المعابر التجار�ة، و�التالي تستخدم  

 
. الجدیر بالذكر  رام هللا :  معھد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني (ماس) ".تطویر تنافسیة وزیادة حصة المنتج الوطني: قطاع صناعة األثاث" )2018جمیل ( مسیف،  12

   صدار أوراق مقاصةإاألثاث ھذه ھي عبارة عن ورش صغیرة وغیر مسجلة ضریبیا، وال تستطیع  ن معظم مشاغلأ
 https://bit.ly/3jZeRd5 انظر مثال، التعریف بالمنطقة الصناعیة على الرابط التالي:    13

14  Q Furniture focus group, Participation with various furniture manufacturers focus group, headed by Walid Habbas, Nablus. Sept 
28, 2019, September 28, 2019; Gh. S, Owner of a furniture textile who does not participate in the Door-to-Door. Interviewed by 
Walid Habbas, Nablus. Nov 1, 2019, November 1, 2019. 

https://bit.ly/3jZeRd5
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لكن هذا ال �عني أن �ل الت�ادالت التجار�ة بین الفلسطینیین محاولة لمراق�ة الحر�ة على �عض مداخل المدن الفلسطین�ة.  
و ما بین أالمسالك والمداخل ما بین إسرائیل والضفة الغر��ة    ثمة العدید من ف  ،واإلسرائیلیین تتدفق عبر المعابر التجار�ة

لعمل   رئ�س�ةساحة  والتي تعتبر  أح�انا دور�ات الضا�طة الجمر��ة)  تتواجد  ق "ج" ومناطق السلطة الفلسطین�ة (حیث  مناط
رسمتها إسرائیل   محترفي التهر�ب. ال �مكن عمل�ا حصر هذه المسالك �سبب تداخل الجغراف�ا وتعقیدات الحدود اإلدار�ة التي

فإن الحر�ة التجار�ة المرصودة،  عل�ه،  و فافي �مجرد معرفته بتفاصیل المكان.  و التأشق طر�ق ترابي  �ألي شخص    ح تسم  والتي
و الجهات الرسم�ة أو من قبل الضا�طة الجمر��ة  أو الفلسطیني،  أجهاز المر�زي لإلحصاء اإلسرائیلي  السواء من قبل  

ن حجم التجارة المهر�ة (استیراد إحسب تقر�ر مراقب الدولة اإلسرائیلي، ف  رقام الحق�ق�ة.قل من األ أاألخرى في فلسطین، هي  
مل�ار    2.16حوالي    إلى  2018في العام    و�سرائیل وصلوتصدیر) من المعابر غیر المخصصة للتجارة بین الضفة الغر��ة  

هذا   15سرائیل.�ة الفلسطین�ة و دوالر، وهو ما �شكل حوالي خمس الت�ادل التجاري السلعي (الرسمي وغیر الرسمي) بین السلط
و التعرفة الجمر��ة، وال یتم تسجیله  أالنوع من الت�ادل التجاري غیر المرصود (التهر�ب) ال �خضع ألي نوع من الضرائب  

فئات مختلفة من  الرسم�ة  التجار�ة غیر  القنوات  هذه  �ستفید من  �ما  الفلسطیني واإلسرائیلي.  الطرفین  �شكل رسمي من 
 رجال شرطة إسرائیل�ة وقانونیین.و مزوري فواتیر،  و السائقین،  المهر�ین، و 

 
هذه الثغرات على مثل  ن تعالج  أ ن البن�ة القانون�ة اإلسرائیل�ة التي من المفترض  إخر، ور�ما هو الجانب األهم، فآمن جانب  

.  عمل�ات التهر�باالستمرار في  نها تشجع  إنها تضر �االقتصاد اإلسرائیلي، تنطوي نفسها على العدید من الثغرات، بل  أاعت�ار  
قوانین ضر��ة الق�مة المضافة،   إلىحاالت  � یتضمن بنود عدیدة و ،  1985لسنة  اإلسرائیلي  مثال، قانون المخالفات اإلدار�ة  

�شكل فعال  الجزائ�ة    العقو�اتاإلسرائیل�ة غیر قادرة على تنفیذ  سلطة الضرائب  تجعل    محدداتتقییدات/لكنه ینطوي على  
مق�م في مناطق السلطة الفلسطین�ة. من أي شخص  من أي شخص ال �عمل داخل إسرائیل أو    )الغرامات  (مثل تحصیل

مر ال �شكل رادعا �النس�ة األن  إف  مهرب فلسطیني من أراضي السلطة الفلسطین�ةة على  سرائیل غرامإتفرض  عندما  لذلك،  
   16.له
 

لمهر�ي    مساك بها من قبل اإلسرائیلیینمئات الحاالت التي تم رصدها واإل  نذ�ر هنا مثالین عنلعكس صورة عن الواقع،  
شهر  الفترة ما بین    . فيإجراءات قانون�ة �حقهم  خذ أ�كن هناك مجال إلنفاذ القانون اإلسرائیلي �عد  �ضائع فلسطینیین، لكن لم  

 24فلسطیني  الشخص  نفس التم اإلمساك ب  (أي سنة واحدة فقط)     2018و شهر حز�ران من العام    2017أ�ار من العام  
، وفي �ل مرة �انت  بتهر�ب �ضائع من مناطق السلطة الفلسطین�ة إلى إسرائیل دون أوراق قانون�ة�قوم    و مرة مختلفة وه 

و مسوغات قانون�ة إل�قائه في  أل�ات لمالحقته،  آن توفر  أش�كل دون    4000غرامة �مقدار  عل�ه السلطات اإلسرائیل�ة  تفرض  
الدفع.  إلىالسجن   آذار  أ�ضا    17حین  �ق�مة   ،2018في  لنقل �ضاعة  تم ض�ط فلسطیني وهو �جتاز معبر غیر تجاري 

تم الق�ض على نفس   ،2017ش�كل؛ في آب    4000ة، وُفرضت عل�ه غرامة إدار�ة قدرها  ش�كل دون وثائق قانون�  212,000
ش�كل دون   200,000الفلسطیني عند معبر أدوم�م، حیث �ان یهرب الت�غ (ذو الق�مة الضر�ب�ة العال�ة) �ق�مة إجمال�ة قدرها  

 . أ�ضا  ش�كل  4000وثائق قانون�ة وتم تغر�مه  
 

 
15  Comptroller, “Annual Audit Report 70c,” The Tax Authority Supervision on Land Crossings (Jerusalem: State Comptroller’s Office, 

2020), https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Pages/Reports/3602-12.aspx. 
16  State of Israel, “Value Added Tax Law,” 1975, https://www.nevo.co.il/law_html/law01/271_001.htm#Seif107. 
17  Comptroller, “Annual Audit Report 70c.” 
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أراضي السلطة   إلىنما أ�ضا من إسرائیل  �إسرائیل، و   إلىر�ب من أراضي السلطة الفلسطین�ة  فقط على الته مراأل  ال یتوقف
جنوب الضفة عبر    إلى ن تدخل ال�ضائع "الرسم�ة" من إسرائیل  أالفلسطین�ة. على سبیل المثال ال الحصر، من المفترض  

بوضع فر�ق   ) من جامعة بن غور�ون،Yaakov Garb(  . قام ال�احث �اعكوف غارب35طر�ق رقم  من خالل  معبر ترقوم�ا  
، وسجل في دراسته المهمة على مشارف الخلیل من الشرق والشمال  من ال�احثین لمدة عام لیرصد حر�ة دخول ال�ضائع
المح�طة � الفلسطین�ة  القرى  �أن �ل  للجدل  بدیلة للطر�ق  معبر ترقوم�ا  نطقة  موالمثیرة  ن نس�ة إبل    3518،تشكل مسالك 

قل �كثیر من العدد الفعلي للشاحنات التي تم رصدها متجهة  أن �ستوعبها معبر ترقوم�ا یوم�ا،  المفترض أالشاحنات التي من  
ن التهر�ب هو أعل�ه، �مكن االستنتاج من دراسة �اعكوف  و �ضع �یلومترات.  ذلك بقبل  مسارها    تغیرن  أالمعبر قبل    إلى

منظمة و�ضاعة ذات ق�مة عال�ة. لكن عمل�ات نما �شمل � و صغیر، و أ ن على مستوى متوسط و عمل عشوائي �قوم �ه مهر�
. أي اإلسرائیل�ةتدخل المناطق الفلسطین�ة عن طر�ق معابر مخصصة لإلسرائیلیین دون علم السلطات    ةأ�ضا هناك �ضاع

المستوطنات، لكنها في الفعل تكون متجهة    إلى نها متجهة من إسرائیل  أعلى أساس  الضفة الغر��ة    إلىتدخل  �ضائع  الن  أ
 ق السلطة الفلسطین�ة. طمنا  إلى

 
 : المنطقة الرماد�ة األكثر جذ�ا للتحایل كفر عقب .3

لكنها حسب تصن�ف سلطات االحتالل اإلسرائیلي،    قصى شمال القدس، وتعتبر ضمن حدود بلد�ة القدس أتقع �فر عقب في  
 ألعمال التحایل الضر�بي رئ�س�ة  عقب ساحة    هللا دون أي حاجز �فصل بینهما. تشكل �فرجغراف�ا متداخلة مع مدن�ة رام  

في  المستودعات الضخمة  أحد األمثلة التي تم رصدها من العمل المیداني هي ظاهرة  جغراف�ا االستعمار.    تعقیدات  �سبب
  .  عت�ارها �ضائع فلسطین�ةوتعید تسو�قها داخل الضفة �ا   جنب�ةأأو   التي تخزن �ضائع إسرائیل�ةعقب و   كفر

 

لكن هذا االحتكار �غطي    ،ثمة العدید من ال�ضائع الفلسطین�ة یتم احتكار استیرادها من قبل شر�ة فلسطین�ة واحدة فقط مثال،  
�اإلضافة    فقط المناطق الفلسطین�ة وال �شمل إسرائیل والمستوطنات التي تحصل على نفس ال�ضائع من مستوردین إسرائیلیین.

ن �ستوردوا �ضائع محتكرة فلسطین�ا أن القانون اإلسرائیلي یت�ح للفلسطینیین  إ ذلك، على العكس من القانون الفلسطیني، ف  إلى
 & Procterمنتجات    أحد مثال، مسحوق الغسیل ار�ال هو  یتم تسو�قها في إسرائیل.  آال  شر�ة فلسطین�ة، شر�طة  من قبل  

Gamble   لغ �سعر "س" للمحال   7شر�ة یونی�ال للتجارة العامة هي الو�یل الوحید الستیراده. تعرض یونی�ال مسحوق ار�ال  و�
�حصلون على نفس المنتج من الو�یل و   عقب  في �فرن �ملكون/�ستأجرون مستودعات  و فلسطینی  تجارهناك  ن  أال  إ،  التجار�ة

عقب، و�تم توز�عها على محالت تجار�ة    في �فر  ، و�قومون بتخز�نه �كم�ات �بیرة في مستودعاتقل �كثیرأاإلسرائیلي �سعر  
 رجاء الضفة. أ�ة التي لدیها فروع في  و لش�كات المحال التجار أرجاء الضفة خصوصا في المناطق المحاذ�ة لرام هللا،  أفي  

ن �ستورد �ضاعة أو فلسطیني من الداخل)  أ في حاالت أخرى، �ستط�ع المستورد الفلسطیني (خاصة الفلسطیني المقدسي  
ال یب�ع هذه آإسرائیل تسمح له بذلك شر�طة    نأ، حیث  عقب م�اشرة  �فر  إلىدخالها  �ار�ال من مصر (على سبیل المثال) و 

تقوم المحالت التجار�ة �خلط سلعة ار�ال المهر�ة من إسرائیل مع سلع ار�ال القادمة من  �عد ذلك،   19ال�ضائع داخل إسرائیل.
ن �ل ال�ضائع قادمة من شر�ة أ  إلىمطبوعات فلسطین�ة تشیر    و�لصاق على نفس الرف �عد تزو�ر    ا، وعرضهیونی�الشر�ة  

 
18  Yaacov Garb, “Porosity, Fragmentation, and Ignorance: Insights from a Study on Freights Traffic,” in Israelis and Palestinians in the 

Shadows of the Wall: Spaces of Separation and Occupation, ed. Stéphanie Latte Abdallah   .and Cédric Parizot, Border Regions Series 
(Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2015), 89–108. 

ون  یاعكوف غارب ھو بروفیسور إسرائیلي من جامعة بن غرویون في بئر السبع. دراستھ المذكورة قام بھا من خالل تعاونھ مع مؤسسة صندوق التعا أن إلىوال بد من اإلشارة 
الفلسطیني واإلسرائیلي. الحقا طور بحثھ ونشره كفصل في كتاب نقدي صدر بالفرنسیة تحت عنوان "في ظالل    ناالقتصادي اإلسرائیلیة التي تھتم بالتشبیك ما بین االقتصادی 

 الجدار".
19  N. B., Interview with N. B., a Business Consultation Officer – Jericho Agro Industrial Park (JAIP). Interviewed by Walid Habbas in 

Ramallah on 12 April 2019, 2019. 



9 

ال�ضائع المحتكرة من قبل شر�ات فلسطین�ة والتي یتم عرضها في السوق �أسعار ن  العدید مهذه العمل�ة على  تتم  .  یونی�ال
الطعام ومرورا �سلة منوعة من سلع   إلى وتمتد هذه العمل�ة من سلع البنز�ن والدیزل وصوال    ،على من الو�یل اإلسرائیليأ 

  20المنظفات وأدوات البناء وغیرها.
 

إسرائیل   من (أو عبر)  هان �ستورد أعقب    في منطقة �فر   عته خر، �ستط�ع التاجر الفلسطیني الذي �خزن �ضاآفي مثال  
. لسلطة الفلسطین�ةلظهار أوراق االستیراد ودفع الضرائب المترت�ة  إ  إلى  اضطر و�التالي ال �كون معقب    منطقة �فر  إلى  و�دخلها
ومن  و مشتر�اته.  أن تراقب حجم مب�عاته  أ عقب فإن السلطة ال تستط�ع    في �فر  موجودة  ن المستودعاتأخر، طالما  آ�معنى  

ع ال�ضائع داخل مناطق السلطة رسال�ة (والتي تستخدم لتوز�إ�اقي مناطق السلطة �موجب فاتورة/  إلى  التاجر بتوز�عها  �قومثم  
یتهرب من ضر��ة الدخل ألنه ال �علن عن حجم مب�عاته الحق�ق�ة و�التالي    ،ن تم استیرادها وفق النظم المعمول بها)أ�عد  

 .  عقب  كون مستودعات التوز�ع تقع في �فر
 

 للشر�اتإسرائیلي)  - (فلسطینيالتسجیل المزدوج   .4
 

وألن هذه الشر�ات مملو�ة   .عمال فلسطینیین وتعمل في مجال االستیراد أ ثمة شر�ات مسجلة في إسرائیل ومملو�ة من رجال  
ن أصحابها قادر�ن أ�ضا على تسجیلها �شر�ة فلسطین�ة لدى إمن قبل فلسطینیین، وفي معظم الحاالت من المقدسیین، ف

�ح ألصحابها االستفادة من منظومتي قوانین مختلفتین، ومن قانوني عمل ن وجود تسجیلین للشر�ة یت إالسلطة الفلسطین�ة.  
(مستوطنة إسرائیل�ة على الجانب اإلسرائیلي من   عطروتالصناع�ة  المنطقة  مختلفین. مثال، قد تستط�ع شر�ة مقرها في  

لدى الشر�ة اإلسرائیل�ة وتقوم ، ولكنها تقیلهم من عملهم �اعت�ارهم موظفین  نفس الموظفینن تستمر في تشغیل  أ   الجدار)
و�ذلك،   .و داخل أراضي "ج")أ(في مناطق السلطة الفلسطین�ة،    لدى نفس الشر�ة في فرعها الفلسطیني  من جدید  بتوظ�فهم

- 50نها تكون قادرة على تخف�ض أجور العمال �مقدار  ألألجور في إسرائیل، بل    األدنى�الحد    اللتزاملتكون غیر مضطرة  
 ما بین الفرعین.   ن و یتنقلو أ عطروتفي العمل أح�انا لدى فرعها في    ن مرو �ستلكنهم   60%

 
مر استیراد. تنطوي عمل�ة نقل ن یتم اعت�ار األأما بین الفرعین دون    هان تنقل �ضائعأف�ما �خص التجارة، تستط�ع الشر�ة  

ن أ في  �كف  . ةالفلسطیني على جوانب قانون�ة تدر�ها الشر�ة وتستط�ع اإلفالت منها �سهول  إلىال�ضائع من الفرع اإلسرائیلي  
.  �إبرازها�قافها من قبل الضا�طة الجمر��ة وتقوم  إن یتم  أحین    إلىتستخدم الشر�ة فاتورة تور�د واحدة وتستمر في استخدامها  

ل�ة، تكون الشر�ة وراقها. وفق هذه اآلأ�قافها وفحص  إن یتم  أ نها قادرة على استخدامها عشرات المرات قبل  ألكن هذا �عني  
 . قادرة على اإلفالت من ضرائب مب�عات، ضرائب دخل، وحتى جمارك استیراد تدفع للجانب الفلسطیني

 
 المنطقة "ب" و"ج"  الضفة الغر��ة في  برطعة: "سوق حرة" إسرائیل�ة على أراضي .5
 

عند ترس�م خط الهدنة بین إسرائیل واألردن م الفحم.  أالغرب من جنین وجنو�ي    إلى تقع برطعة تماما على الخط األخضر  
قسمین: برطعة الغر��ة وتقع في إسرائیل، و�رطعة الشرق�ة وتقع في الضفة الغر��ة.   إلى، تم تقس�م برطعة  1949في العام  

انقسم اتفاق أوسلو،  المح�طة بها  طأراضي بر   تفي  الشرق�ة واألراضي  عندما وصلت الحقا،    ."ب" و"ج"مناطق    إلىعة 
الواقعة شرقي الصغیرة  مستوطنات  ال  �عض  ضم ن یتم  أالمخططون    حمرحلة بناء الجدار في تلك المنطقة، اقتر   إلىإسرائیل  

 
20  Ibid  
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و�ر  الشرق�ة  برطعة  وأص�حت  الغر��ة  الضفة  أراضي  داخل  الجدار  بناء  تم  و�التالي  الغر��ة  طبرطعة،   إلى (�اإلضافة  عة 
ن القسم الشرقي من  أال  إن القر�تین توحدتا من جدید،  أمع  الجانب اإلسرائیلي من الجدار.    ) على21المستوطنات المجاورة

"ج"، بینما القسم الغر�ي هو أراضي دولة إسرائیل. هذا الواقع الجدید "ب" و  نه من أراضيأالبلدة ما یزال �صنف قانون�ا على  
عمال مكان جاذب للعدید من الم�ادر�ن ورجال األ  إلىفي بلدة برطعة الشرق�ة، حیث تحولت    هائال  اأحدث نمو اقتصاد�

عمال من رام هللا وجنین أ مثال على التعاون والمصالح المشتر�ة بین أهالي البلدة ورجال  برطعة  أص�حت    د . لقالك�ار والصغار
ن �ستورد �ضاعته من تر��ا، و�تسلمها في میناء ح�فا  أعمال من رام هللا  أ والخلیل و�سرائیل. على سبیل المثال، ممكن لرجل  

في مستودعات   الشرق�ةأالقر�ب، و�خزنها  برطعة  داخل  تجار�ة  ثمو محالت  الز�ائن   .  مئات  یوم�ا  یتردد على مستودعه 
ن شر�ات أ من دفع ضرائب الدخل والق�مة المضافة وغیرها. �ما    امعف�ف�ه  اإلسرائیلیین (عر�ا و�هودا) في الوقت الذي �كون  

تماما    ةمعف�تكون  و مستودعات ضخمة في برطعة الشرق�ة    وأ أراضي    تستأجر�وال اإلسرائیل�ة)    اإسرائیل�ة �برى (مثل �و�
عقب    بینما تعتبر �فر  22.و مستوطنة أ  في حال �ان المستودع داخل إسرائیلتدفعها  رنونا" والدخل والتي  من ضرائب "األ

ال�ضائع من قبل فلسطینیین وتوز�عها في الضفة الغر��ة، فإن برطعة هي منطقة رماد�ة مناس�ة  منطقة رماد�ة مناس�ة لتخز�ن  
 لتخز�ن ال�ضائع من قبل فلسطینیین و�سرائیلیین وتوز�عها داخل إسرائیل.

 
 الس�اسي للنفا�ات اإلسرائیل�ة  االقتصاد  : بیت عوا .6
 

مناطق "ب". منذ    ضمن  هاأراضی  ، �حیث تصنفالغرب من الخلیل على الخط األخضر  إلى�م    22تقع بیت عوا حوالي  
الذي تم التخلص   عمال �كاد �كون هو األساسي داخلها، وهو شراء األثاث المستعملأ القر�ة من قطاع  تعتاش  عقود طو�لة  

لكترون�ة واألسالك جهزة الكهر�ائ�ة واإلواألسرة، األ  بالمنزلي �الكراسي والكن  األثاث. المقصود �النفا�ات  منه داخل إسرائیل
االقتصاد الس�اسي ینطوي  .  وتم التخلص منه لكنه قابل لإلصالح  ومعدات المصانع وقطع الس�ارات و�ل ما �ان له ق�مة

إسرائیل) إسرائیل   إلىفراد من أهالي بیت عوا (�حملون تصار�ح دخول  أعلى هرم�ات ش�ه منظمة، �حیث �جوب  للنفا�ات  
و ب�ساطة �أخذونه دون مقابل. عادة ما یتم  أالنفا�ات،    جل�ه منائق (عادة من شرقي القدس)، و�شترون �ل ما یتم  برفقة س

فراد. (مصانع، بنا�ات تجار�ة، منازل... الخ) داخل إسرائیل ما بین مجموعات مختلفة من األ  و القطاعاتأ تقس�م المناطق  
ثاث المستعمل، والتي یتم قر�ة بیت عوا محملة �كم�ات �بیرة ومتنوعة من األ  إلىفي المساء، تدخل العدید من الشاحنات  

للب�ع في مزادات علن�ة أو وفق اتفاقات مع تجار فلسطینیین. مثال، هناك فلسطینیین مختصین �شراء �ل قطع   اعرضه
داخل بیت عوا تحترف   ن هناك معامل �ثیرةأ، وغیرها. �ما  السلك�ة  الوصالتالصلب،  القرص  الحاسوب مثل الشاشات،  
 23). !تم تصل�حهیح�انا هناك شهادات �فالة على ما  ألكترون�ة و�عادة ب�عها في السوق الفلسطیني (و تصل�ح �ل هذه القطع اإل

و�تم   و المستوردة أ �اقي السلع األخرى المحل�ة  التي تم تجدیدها مع    (النفا�ات)  في حاالت عدیدة یتم دمج مخلفات السلع 
 ها.ر ن �علم المستهلك مصد أاستخدامها داخل السوق الفلسطیني دون  

 
 
 
 
 
 

 
 ). 1998)، المنطقة الصناعیة شاكید (1981)، مستوطنة شاكید (1981)، حینانیت ( 1999)، تل منشیھ (1977وھي: موشاف ریحان (تأسس عام   21
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 الخالصة
 

غیر مدروسة �شكل �افي، و�مكن تلخ�صها مقلقة  اقتصاد�ة  -وجود ظواهر اجتماع�ة  الحاالت التي تم ذ�رها أعالهتثبت  
 التالي:�

بل �انت له أ�ضا ت�عات    ،ضرار �االقتصاد الفلسطیني�اإل  فقط  لم �قم،  الذي تفرضه إسرائیل  والمعابر التجار�ة  نظام العزل 
ضرار التي یلحقها من األفاقمت  "غیر مشروعة"    عمال أ �مارسون  تمثلت في ظهور منتفعین وسماسرة ومهر�ین  خطیرة  أخرى  

كلمات أخرى،  �و   السلب�ة الناجمة عن نظام العزل اإلسرائیلي.ثار  وضاعفت اآل،  االقتصاد الفلسطیني�  اإلسرائیلياالحتالل  
نشاء ش�كات مصالح اقتصاد�ة إفي  لالحتالل اإلسرائیلي  ساهمت جغراف�ا االستعمار التي �قوم علیها نظام الفصل العنصري  

مة عالقات وطیدة بین ن ثإنه على مستوى القاعدة ف أمكونة من فلسطینیین و�سرائیلیین (�ما في ذلك مستوطنین). هذا �عني،  
والس�اس�ة، و �العلن، لكنها �الط�ع غیر شرع�ة من الناح�ة االقتصاد�ة  أفلسطینیین و�سرائیلیین وهي عالقات قائمة �السر  

 تعود �الضرر على خز�نة السلطة الفلسطین�ة.  أ�ضا  تعود �النفع الكبیر على المشار�ین فیها، لكنها  
 

بینما ال �جب التقلیل من أهم�ة  و قائم على التحایل.  أ�عتبر اقتصاد غیر مرصود، سري،  االقتصاد الفلسطیني    من�بیر  قسم  
رصد حجم هذا االقتصاد تمكن    ال یوجد ب�انات شاملة حولها  نهأال  إهذه الظاهرة واتساع عدد المشار�ین والمنتفعین منها،  

�شمل هذا االقتصاد العمال، االستیراد والتصدیر، واللوجست�ات، والس�طرة على طرق النقل والتزو�ر والتالعب �شكل واضح.  
فراد فلسطینیین من ط�قات وخلف�ات  أالضر�بي وغیرها، وهو متغلغل في معظم القطاعات االقتصاد�ة و�ضم �شكل م�اشر  

 اجتماع�ة متنوعة.

 
 أسئلة للنقاش

 
مسؤول�ة مراق�ة االقتصاد الفلسطیني غبر المنظم وغیر الشرعي، والذي ال �ضر فقط �خز�نة السلطة على من تقع   .1

 نما له ت�عات س�اس�ة هامة تتعلق �العالقات ما بین الفلسطینیین والمستوطنین؟�الفلسطین�ة، و 

فراد، المعدات، المعلومات االستخ�ارات�ة، الخبرة  هل جهاز الضا�طة الجمر��ة مه�أ �شكل �افي، من حیث عدد األ .2
 التحایل على الحدود؟ و المیدان�ة، والقدرة على العمل خارج مناطق "أ" و"ب"، لمراق�ة االقتصاد غیر المنظم، التهر�ب،  

سترات�ج�ة لتطو�ر عمل ومهمات وصالح�ات سلطة المعابر والحدود الفلسطین�ة في أي م�احثات  ما هي الخطة اإل .3
اس�ة مستقبل�ة بین الجانب الفلسطیني والجانب اإلسرائیلي؟ وما هي البنود المقترحة لتكون جزء أساسي من عقیدة  س�

 عملها؟
وا .4 التجار  �التعامل مع  الفلسطیني  القانون  ل�قوم  المقترحة  التوص�ات  �ق�مون لما هي  الذین  االقتصادیین  العبین 

 ؟ و التعاون االقتصاديأو التزو�ر، أاللوجست�ات،    عالقات اقتصاد�ة مع المستوطنات، سواء على صعید 
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