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تقديم��

إكس مجموعة 

أوراق	مواقف	تسعى	لتحديد	 بأبحاث	وتنتج	وتوزع	 إن	مجموعة	إكس	مجموعة	عمل	متميزة	تقوم	
الطرفان	 المخرجات	حيث	يكون	فيها	 اقتصادية	لتشجيع	 السيناريوهات	االقتصادية	وتقترح	توصيات	
رابحين	بالنسبة	للفلسطينيين	واإلسرائيليين.	وتضم	المجموعة	اقتصاديين	وأكاديميين	وخبراء	وصناع	

السياسة	من	الفلسطينيين	واإلسرائيليين	والعالم	وأيضًا	مسئولين	يشاركون	كمراقبين.

تشكلت	مجموعة	إكس	قبل	خمس	سنوات	برعاية	جامعة	بول	سيزان-إكس-مارسيل	الثالثة	في	فرنسا	
وبالتنسيق	مع	مركز	بيرس	للسالم	في	إسرائيل	ومركز	داتا	للدراسات	واألبحاث	في	السلطة	الفلسطينية.	
ويترأس	المجموعة	البروفيسور	جيلبرت	بن	حيون	من	جامعة	بول	سيزان.	ويترأس	هذه	المجموعة	في	الجانب	
اإلسرائيلي	البروفيسور	آري	أرنون	من	جامعة	بن	غوريون،	والسيد	صائب	بامية	عن	الجانب	الفلسطيني،	

وهو	مستشار	اقتصادي	لالتحاد	الفلسطيني	للصناعات،	و	نائب	وزير	االقتصاد	الوطني	سابقًا.

االقتصادية الطريق  البحث: خارطة  من  األولى  المرحلة 

الفلسطينيين	 بين	 بناء	سالم	مستدام	 السليم	أساسي	في	 السياق	االقتصادي	 بأن	 انطالقًا	من	االعتقاد	
المشتركة	 الفلسطينية-اإلسرائيلية-الدولية	 المواقف	 واإلسرائيليين،	فقد	نشرت	مجموعة	إكس	ورقة	
واألولى	لها	في	كانون	الثاني	2004	بعنوان	"خارطة	الطريق	االقتصادية".	وتفحص	ورقة	البحث	المشتركة	
نماذج	اختيارية	للعالقات	االقتصادية	بعيدة	المدى	بين	الفلسطينيين	واإلسرائيليين،	و	تمت	كتابتها	في	
ضوء		المرحلة	الثالثة	)ترتيبات	الوضع	الدائم(	من	خارطة	الطريق	السياسية	التي	وضعتها	اللجنة	الرباعية	
الدولية.	ويقّيم	البحث	خيارات	سياسية	مستقبلية	بالنسبة	إلى	التجارة	والعمل	والجوانب	المالية	والنقدية	

وسياسة	االستثمار.

والتي	 اإلجنليزية	 هي	 األصلية	 البحث	 لغة	 حيث	 الثالثة	 للمرحلة	 اكس	 مجموعة	 لبحث	 عربية	 ترجمة	 هو	 الكتاب	 ��هذا	 �

الفلسطيني	 القراء	 جمهور	 إلى	 الوصول	 هو	 العبرية	 و	 العربية	 إلى	 الترجمة	 هدف	 	.2007 ثاني	 تشرين	 في	 نشرت	
بعض	 حدوث	 الطبيعي	 من	 الترجمة	 عملية	 خالل	 ؛	 اإلجنليزية	 اللغة	 قراءة	 على	 قادرين	 الغير	 اإلسرائيلي	 و	 والعربي	
ومضمون	 روح	 نعكس	 أن	 استطاعتنا	 حاولنا	 الترجمة	 هذه	 في	 أخرى،	 إلى	 لغة	 من	 نص	 ترجمة	 حول	 اجلدل	
http://www.aixgroup.org 	 	 على	 املجموعة	 موقع	 عن	 حتميله	 ميكن	 الذي	 اإلجنليزية«	 »باللغة	 األصلي	 النص	
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البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

الطريق  االرتباط وخارطة  بين فك  إسرائيل وفلسطين  البحث:  من  الثانية  المرحلة 
االقتصادية

في	أيار	2005	نشرت	مجموعة	إكس	ورقة	الموقف	الثانية	لها	بعنوان	"إسرائيل	وفلسطين:	بين	فك	االرتباط	
وخارطة	الطريق	السياسية".	وفي	ورقة	البحث	هذه،	تحلل	مجموعة	إكس	مخاطر	وفوائد	خطة	فك	االرتباط	
األحادية	من	قطاع	غزة	وشمال	الضفة	الغربية	التي	نفذتها	إسرائيل	مؤخراً،	ويتم	فحص	المخرجات	المحتملة	

الناجمة	عن	فك	االرتباط	و	التأثير	المحتمل	لفك	االرتباط	على	إنعاش	االقتصاد	الفلسطيني.

كما	يوجد	تقييم	للشروط	التي	يجب	أن	تتوافر	لكي	يتم	ربط	خطة	فك	االرتباط	بالحل	األمثل	للعالقات	
االقتصادية	على	المدى	البعيد	بين	البلدين	كما	تقدمها	"خارطة	الطريق	االقتصادية".

إسرائيل  بين  الدولتين  االقتصادية التفاقية  األبعاد  البحث:  من  الثالثة  المرحلة 
وفلسطين

في	تشرين	الثاني	2005	بدأت	مجموعة	إكس	مرحلتها	الثالثة	من	البحث.	وبناًء	على	خبرتها	ونتائجها،	فقد	
حّددت	المجموعة	أربع	قضايا	ذات	أهمية	اقتصادية	رئيسة	تضمنها	هذا	الكتاب:	)1(	التعاون	االقتصادي	في	
القدس	في	سيناريوهات	مختلفة؛	)2(	النواحي	االقتصادية	لحل	مسألة	الالجئين	الفلسطينيين؛	)3(	التعاون	
في	ما	يتعلق	بقضايا	البنية	التحتية؛	)4(	قضايا	"المسار	السريع"	)فحص	مواضيع	ذات	أهمية	معاصرة(	ومن	

ضمنها	العمل	الفلسطيني	في	إسرائيل	وترتيبات	التجارة	االنتقالية	وتطوير	وادي	األردن.

وتؤكد	نتائج	بحث	مجموعة	إكس	على	أهمية	األخذ	بعين	االعتبار	القضايا	االقتصادية	في	هذا	الصراع	
وفي	حله،	وفي	تزويد	صناع	القرار	المهمين	في	المنطقة	وعلى	المستوى	الدولي	بأساس	صلب	التخاذ	
قرارات	مستقبلية	فيما	يتعلق	بقضايا	الوضع	النهائي.	والسيما	أن	المعلومات	التي	تقدمها	تأخذ	بعين	
االعتبار	وجهات	النظر	الفلسطينية	واإلسرائيلية	والدولية	وتحرص	على	أن	يكون	البحث	والتحليل	غير	

منحاز	قدر	اإلمكان.

ولمزيد	من	المعلومات	حول	مجموعة	إكس	ولتنزيل	المنشورات	السابقة	من	االنترنت،	يرجى	زيارة	موقع	
.www.aixgroup.org :اإلنترنت	شبكة	على	إكس	مجموعة
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كلمة شكر

ذكرهم إلسهاماتهم  اآلتي  والهيئات  لألفراد  بالشكر  تتقدم  أن  إكس  تود مجموعة 
الشرق األوسط والتي  السالم في  لعملية  المكرسة  القوي وجهودهم  المهمة ودعمهم 

لبحث مجموعة إكس: الثالثة  المرحلة  أوجدت ونفذت  من خاللها 

اإلتحاد	األوروبي*	
وزارة	الخارجية	الفرنسية

البنك	الدولي
)CRDI(	كندا	أوتاوا،	الدولي،	التطوير	أبحاث	مركز

		Bouches Du Rhône, France	"رون	دي	"بوش	لـِ	العام	المجلس
The Regional Council of Provence-Alpes-Côte d’azur, France		)زور	دي	كوت	الب	بروفنس	لـِ)	اإلقليمي	المجلس

التي بدونها ما كان  القيمة   ترغب مجموعة إكس أن تشكر اآلتي ذكرهم لجهودهم 
ليتم: المشروع 

التجارة	 لدائرة	 السابقة	 بينلوكس	والمديرة	 سمدار	شابيرا،	ممثلة	مركز	بيرس	للسالم	في	
واالقتصاد	في	مركز	بيرس	للسالم.

راحيلي	لفكوفيتش،	مديرة	المشروع	اإلسرائيلي،	دائرة	التجارة	واالقتصاد	في	مركز	بيرس	
للسالم.

.)DATA(	داتا	الفلسطيني،	المشروع	مدير	غنام،	أبو	بشار
	كوليت	لسكور،	المنسقة	الدولية	لمجموعة	إكس،	جامعة	بول	سيزان	

.Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, France	
رونين	ليشيم،	مدير	دائرة	التجارة	واالقتصاد،	مركز	بيرس	للسالم.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

			رد	إدعاء:
الوحيدة	 املسئولية	 هي	 الكتاب	 محتويات	 إن	 األوروبي.	 االحتاد	 من	 مبساعدة	 الكتاب	 هذا	 إنتاج	 مت	

ملجموعة	إكس	وال	ميكن	بأي	طريقة	اعتبارها	بأنها	تعكس	آراء	االحتاد	األوروبي.
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البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

أعضاء مجموعة اكس

إالسرائيليون الدوليون الفلسطينيون
البروفيسور آرييه آرنون

رئيس	فريق	البحث	
اإلسرائيلي،

جامعة	بن	غوريون

الدكتور رون بونداك
المدير	العام،	مركز	بيرس	

للسالم

البروفيسور جيلبرت بن حيون
رئيس	المجموعة،

قسم	االقتصاد
جامعة	بول-سيزان-
Aix- Marseille III

السيد صائب باميه
رئيس	فريق	البحث	الفلسطيني
المستشار	االقتصادي	إلتحاد

الصناعات	الفلسطينية

الدكتور سمير حزبون
رئيس	مؤسسة	داتا
باحث	اقتصادي	

باحثون ومشاركون باحثون ومشاركون
البروفيسور جوزيف زائيرا

باحث،	قسم	االقتصاد،
الجامعة	العبرية،	القدس

البروفيسور إسحاق شنيل
باحث

قسم	الجغرافيا	والبيئة	
البشرية،

جامعة	تل	أبيب

السيد ألون أتكين
باحث

اقتصادي

السيد شارون حداد
اقتصادي

السيدة اديث ساند
اقتصادية

السيد يوسي جانون
اقتصادي

الدكتور عساف باتير

السيد جويل توجاس-بيرناتي
نائب	رئيس	قسم

الشرق	األوسط	وآسيا	الوسطى،
صندوق	النقد	الدولي	)مراقب(

الدكتور برنارد فيليب
المدير	الرئيسي،

المفوضية	األوروبية
بروكسل	)مراقب(

السيدة آمي شدلباور
رئيسة	االقتصاديين	السابقة،
القنصلية	األمريكية	في	القدس

)مراقبة(

السيد جاك أولد أوديا
وزارة	االقتصاد	والمالية

والصناعة،	فرنسا	)مراقب(

البروفيسور ركس برانين
بروفيسور،	قسم	العلوم	

السياسية،
جامعة	ماكجيل،	كندا

البروفيسور سليم تماري
باحث

معهد	القدس

الدكتور سعد الخطيب
باحث

السكرتير	العام	التحاد
الصناعات	الفلسطينية

الدكتور سهيل سلطان
باحث

مركز	دراسات	داتا

المحامي فؤاد حالق
دائرة	دعم	المفاوضات،

مستشار	قانوني	)ملف	القدس(

السيد توفيق حبش
القطاع	الخاص

ا

السيد يوسف ضاهر
السكرتير	التنفيذي
مركز	كنائس	القدس
ورابطة	الفنادق	العربية
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إالسرائيليون الدوليون الفلسطينيون
باحثون ومشاركون باحثون ومشاركون

المحامية تامار هاكر
عضوة	سابقة	في	
الوفداإلسرائيلي	

إلى	مفاوضات	بروتوكول	
باريس

السيد يورام غباي
رئيس،	بيليم

المدير	السابق	إلدارة
مدخوالت	الدولة

السيد دان كاتاريفاس
مدير،	قسم	التجارة	الخارجية

والعالقات	الدولية،
رابطة	الصناعيين	اإلسرائيليين

البروفيسور جيمي واينبالت
اقتصادي،	رئيس
جامعة	بن	غوريون

السيد مارك غاالنمر
السكرتير	األول،	مكتب	

المفوضية	األوروبية
للمساعدة	الفنية	للسلطة	

الفلسطينية،	
المفوضية	األوروبية	)مراقب(

السيد ماتياس بايتز
الملحق	السياسي،
المفوضية	األوروبية

)مراقب(

السيد نيك كرافت
البنك	الدولي
)مراقب(

السيدة نبيلة عساف
أخصائية	إدارة	المساعدات،

الضفة	الغربية	وغزة،
البنك	الدولي	)مراقبة(

السيد ايمانويل جياوفرت
الرئيس	السابق	للقسم	السياسي
واالقتصادي،	وفد	المفوضة

األوروبية	إلى	دولة
إسرائيل	)مراقب(

السيد محمد عوني أبو رمضان
نائب	الرئيس،	مركز
التجارة	الفلسطيني

)بال	تريد(

السيد سمير حليلة
المدير،	بورتالند	ترست	/	رام	

اهلل
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البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

مراقبون مراقبون
السيد جابي بار

المدير	اإلقليمي	األعلى،
قسم	الشرق	األوسط

وزارة	الصناعة	والتجارة	
والعمل

)مراقب(

السيد دانيال شوب
المستشار	االقتصادي،

NSC	)مراقب(

المحامي يشاي سورك
المدير،	قسم	التطوير	

اإلقليمي
والعالقات	الدولية

وزارة	تطوير	النقب	والجليل
)مكتب	نائب	رئيس	الوزراء	

السابق(
)مراقب(

الدكتور كوبي براود
قسم	األبحاث،	بنك	إسرائيل

)مراقب(

السيد معن عريقات
المدير	العام	لدائرة	المفاوضات

)مراقب(

المحامي بدر روك
NSU،	مستشار	قانوني

)مراقب(

الدكتور محمد سمهوري
اقتصادي

المحامية ليلى هالل
NSU،	مستشارة	قانونية

)مراقبة(
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خالل	عامين	من	البحث،	عقدت	مجموعة	إكس	ثالثة	مؤتمرات	وأيضًا	العشرات	من	االجتماعات	التي	
ُدعي	إليها	أفراداً	من	منظمات	اقتصادية	مختلفة	ووزارات	ومؤسسات	أكاديمية	لكي	يستمعوا	إلى	عمل	
مجموعة	إكس.	ويعقبوا	عليه،	إن	األشخاص	التالين،	من	بين	آخرين،	قد	شاركوا	كضيوف	واستمعوا	إلى	

أفكار	وتوصيات	أعضاء	مجموعة	إكس:

خبير	إدارة	أعمال،	داتا	DATAالدكتور	سمير	أبو	زنيد
وزير	البنية	التحتية	السابق	ونائب	وزير	التخطيط	الفلسطيني	السابقالدكتور	سميح	العبد
المدير	العام،	وزارة	المالية،	إسرائيلالسيد	ياروم	أريئاف

وزير	الشؤون	االقتصادية،	سفارة	إسرائيل	،لندنالسيد	شموئيل	بن	توفيم
المجاورة	ومع	السيد	بيرشيرو	اغناسيو	جارسيا البلدان	 التجارية	مع	 العالقات	 المدير،	تطوير	وإدارة	

جنوب	شرق	آسيا	– المفوضية	األوروبية.
المستشار	السياسي	لممثل	االتحاد	األوروبي	الخاص	لمشروع	سالم	السيد	شريف	كاستل

الشرق	األوسط
مدير	البنك	الدولي،	الضفة	الغربية	وغزةالسيد	ديفيد	كريغ

	المدير،	قسم	األبحاث،	بنك	إسرائيلالدكتور	فلوغ،	كارنيت	
وزير	االقتصاد	الوطني	الفلسطينيالسيد	كمال	حسونة
المدير	العام،	وزارة	المالية	الفلسطينيةالسيد	مازن	جاد	اهلل

وزير	الدولة	الفرنسي	للشؤون	األوروبيةالسيد	جان-بيير	جويت
رئيس	سلطة	الطاقة	الفلسطينيةالدكتور	عمر	كتانة

كبير	المستشارين	السابق	للمدير	العام،	وزارة	الماليةالسيد	راني	لوبنشتاين	
نائب	رئيس	الوزراء	اإلسرائيليالسيد	حاييم	رامون

نائب	المستشار	القانوني،	وزارة	الشؤون	الخارجيةالمحامي	دانيال	شاوب
الوزراء	البروفيسور	مانويل	تراختينبيرغ رئيس	 مكتب	 الوطني،	 االقتصادي	 المجلس	 رئيس	

اإلسرائيلي
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باالختصارات قائمة 
لجنة	تنسيق	مساعدات	الدول	المانحة 	 	AHLC

اتفاقية	حول	الحركة	والوصول 	 	AMA
مكتب	التنسيق	اللوائي	اإلسرائيلي 	 	DCO

المفوضية	األوروبية 	 	EC
منطقة	التجارة	الحرة	األوروبية 	 	EFTA

خارطة	الطريق	االقتصادية 	 	ERM
منطقة	التجارة	الحرة 	 	FTA
مصلحة	كهرباء	غزة 	 	GEU

الناتج	الوطني	اإلجمالي 	 	GNP
الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين 	 	IAPR
مكتب	اإلحصاء	المركزي	اإلسرائيلي 	 	ICBS
تكنولوجيا	االتصاالت	والمعلومات 	 	ICT

هيئة	الكهرباء	اإلسرائيلية 	 	IEC
شركة	كهرباء	محافظة	القدس 	 	JDEC
المحكم	االقتصادي	للقدس 	 	JEA
اللجنة	االقتصادية	المشتركة 	 	JEC

فرق	المفاوضات	االقتصادية	حول	القدس 	 	JENT
منطقة	التجارة	الحرة	في	الشرق	األوسط	مع	الواليات	المتحدة 	  MEFTA

وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي 	  MOPIC
مصلحة	كهرباء	الشمال 	 	NEU

مؤسسة	التأمين	الوطني	اإلسرائيلي 	 	NII
مكتب	اإلحصاء	المركزي	الفلسطيني 	 	PCBS

شركة	الكهرباء	الفلسطينية 	 	PEC
سلطة	النقد	الفلسطينية 	 	PMA

السلطة	الوطنية	الفلسطينية 	 	PNA
بروتوكول	باريس 	 	PP

األراضي	الفلسطينية 	 	PT
فريق	العمل	بخصوص	الالجئين 	 	RWG

شركة	كهرباء	الجنوب 	 	SELO
صحة	النباتات	والحيوانات 	 	SPS
العقبات	الفنية	أمام	التجارة 	 	TBT

مكتب	األمم	المتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية 	UNOCHA
مفوضية	األمم	المتحدة	للتوفيق	في	فلسطين 	  UNCCP

وكالة	األمم	المتحدة	إلغاثة	وتشغيل	الالجئين	الفلسطينيين 	  UNRWA
الضفة	الغربية	وقطاع	غزة 	 	WBGS
منظمة	التجارة	العالمية 	 	WTO
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مقدمة: األساس المنطقي 
واالفتراضات الكامنة وراء التحليل 

االقتصادي لمجموعة إكس

إكس لمجموعة  الموجهة  اللجنة 

حزبون،  سمير  حيون،  بن  جيلبرت  باميه،  صائب  أرنون،  آرييه 
بونداك رون 
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إن	مجموعة	إكس	منتدى	اقتصادي	فريد	من	نوعه	يتكون	من	اقتصاديين	وصناع	السياسة	وأعضاء	في	
أفراد	يعملون	في	مجاالت	أكاديمية	وقطاع	 اقتصادية	إسرائيليين	وفلسطينيين	ودوليين	ومن	 منظمات	
األعمال.	وبدأ	أعضاء	مجموعة	إكس	بعقد	االجتماعات	منذ	عام	2002	ويرافقهم	في	ذلك	مراقبون	رسميون	
من	كال	الطرفين	وقد	شاركوا	بأفكارهم	المجموعة	وأخذوا	باالعتبار	أفكار	المجموعة	في	بلورة	سياساتهم.	
وفي	إطار	الظروف	السياسية	المتردية	في	المنطقة،	خدمت	مجموعة	إكس	بوصفها	المنتدى	االقتصادي	

الوحيد	الذي	تابع	اجتماعاته	ونقاشاته	العقالنية	حول	االهتمامات	المشتركة.

وفي	عام	2003،	اتفقت	المجموعة	حول	مفهوم	أساسي	يعّرف	بشخصيتها	حتى	هذا	اليوم.	وقد	توصلنا	
إلى	االستنتاج	أن	أحد	األخطاء	التي	ارتكبها	الطرفان	وتابعاها	منذ	عام	1993	كان	بناء	عملية	السالم	على	
أساس	"التدرج"	؛	كانت	الطريقة	الصحيحة	للتقدم	تقوم	على	تبني	ما	نسميه	طريقة	"الهندسة	العكسية"	
)أنظر	خريطة	الطريق	االقتصادية	)2004((.	في	"الهندسة	العكسية"	يتفق	األطراف	أواًل	على	أين	يريدون	
الذهاب،	أي،	على	تفاصيل	االتفاق	النهائي،	ثم	يقررون	كيف	يصلون	إلى	هذه	الغاية.	وفي	المقابل	فإن	
التدرج	يأخذ	شكل	الطريقة	المتزايدة،	ويتم	التحرك	خطوة	واحدة	كل	مرة	دون	اتفاق	على	النتيجة	النهائية	
)حتى	دون	مناقشتها(.	إن	طريقة	"التدرج"	غير	مناسبة	والسيما	في	سياق	عدم	توازن	القوى	بين	الجانبين	
األمر	الذي	ساهم	في	االخفاق	في	النهاية.	إن	اإلخفاق	في	االتفاق	حول	تنفيذ	صيغة	"الدولتين"	كان	جزئيًا	
ألن	الطرفين	تجنبا	المناقشات	الجدية		حول	مرحلة	الحل	الدائم،	ثم	في	كامب	ديفيد	عام	2000	،	أخفق	
في	الوصول	إلى	اتفاقية.	ولكن	بينما	استنتج	الكثيرون	بعد	اخفاق	كامب	ديفيد	أن	من	المستحيل	الوصول	
إلى	اتفاقية،	فإننا	استنتجنا	أنه	من	المستحيل	عدم	الوصول	إلى	اتفاقية.	وهكذا	فكرنا	وال	نزال	نفكر	أنه	
بالرغم	من	االخفاق	القاسي	عام	2000	ونتائجه	المؤلمة،	فان	الجانبين	يجب	أن	يستأنفا	المفاوضات	ذات	

المعنى	التي	ستؤدي	إلى	تسوية	دائمة	للصراع.

للعناصر	االقتصادية	 العريضة	 الخطوط	 المجموعة	 2004،	وضعت	 الطريق	االقتصادية	عام	 في	خريطة	
السيادة	والسيطرة	على	 الطرفين	 إذ	يكون	لكال	 الدولتين"	 األساسية	التفاقية	ممكنة	مبنية	على	"حل	
القرارات	االقتصادية	والتي	تشمل	السيطرة	على	حدودهما.	إن	النظام	االقتصادي	الذي	أوصت	به	خريطة	
الطريق	االقتصادية	كان	نظام	منطقة	التجارة	الحرة	وانسيابات	العمال	بين	الجانبين،	إن	مثل	هذه	العالقات	
التجارية	وشؤون	العمل	سوف	تخدم	على	نحو	أفضل	مصالح	الجانبين.	وفي	خريطة	الطريق	االقتصادية،	

ناقشت	مجموعة	إكس	أيضًا	الجوانب	المالية	والنقدية	لالتفاقية.

ومع	مرور	الوقت	يصبح	استئناف	المفاوضات	ذات	المغزى	أشد	صعوبة،	ألن	مشكلتين	خطيرتين	تتحديان	
االتفاق:	واحدة	هي	المعارضة	الشديدة	وحملة	اإلرهاب	ضد	اتفاقية	"حل	الدولتين"	السياسية	بناًء	على	
نفي	وجود	إسرائيل	وحقوقها؛	والثانية	هي	تلك	الخاصة	"تفريغ	مضمون	اتفاق	الدولتين"،	أي	عملية	خلق	
حقائق	على	األرض	من	خالل	التوسع	االستيطاني	الدائم.	إن	هذه	العمليات	مضافًا	إليها	التحول	المادي	
لألرض	في	األراضي	الفلسطينية	المحتلة	تخلق	ظروفًا	تقوض	أية	اتفاقية	مبنية	على	أساس	السيادة	ذات	

المعنى	للجانبين.

لذا	يجب	أن	تتناول	أية	اتفاقية	عملية	حول	"حل	الدولتين"	المثلث	الصعب	للحدود	والقدس	والالجئين.	
وعليها	أيضًا	أن	تعالج	مسألة	"تفريغ	مضمون	اتفاق	الدولتين"	والتأثير	على	المدى	البعيد	لخلق	"حقائق	
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على	األرض."	إن	االستنتاج	اإليجابي	الذي	يتناول	المتطلبات	ذات	الحد	األدنى	الضرورية	للجانبين	تبدو	
على	األرجح	كما	يأتي:

سيتم	رسم	الحدود	بين	الدولتين	بحيث	يكون	لكال	الدولتين	تواصل؛	وسيتم	تقسيم	األرض	
على	أساس	%78	مقابل	%22	بناًء	على	حدود	عام	1967	مع	األخذ	بعين	االعتبار	مبادالت	
أراٍض	متفق	عليها	ومحدودة	على	طول	"الخط	األخضر"؛	إن	الترتيبات	التي	تلبي	التواصل	
بين	غزة	والضفة	الغربية	سوف	تضمن	حرية	الحركة	للناس	والبضائع	داخل	كل	من	إسرائيل	

وفلسطين	بحيث	ال	يتطلب	السفر	بين	غزة	والضفة	الغربية	عبور	حدود.
التفكير	بخيارين	لحدود	 القدس	عاصمة	كل	من	إسرائيل	وفلسطين.	ويمكن	 ستكون	

القدس:
قدس	"مفتوحة"	مما	يجعل	من	الضروري	خلق	حدود	حول	القدس،	أو	حول	جزء	من	المدينة	الذي	 	1

سيبقى	مفتوحا.

حدود	سوف	تقسم	القدس	إلى	قسمين. 	2

حل	متفق	عليه	وعادل	ومنصف	لمشكلة	الجئي	عام	1948	يعالج	كاًل	من	المطالب	الفردية	
واالعتبارات	الجماعية	للجانبين.	فمن	جهة،	سيتمكن	الالجئون	الفلسطينيون	من	اختيار	
القرارات	سيتم	االتفاق	عليه	ويكون	 ثانية،	فإن	تنفيذ	هذه	 إقامة	دائم،	ومن	جهة	 مكان	

خاضعًا	لسيادة	جميع	البلدان	المتأثرة	بما	فيها	فلسطين	وإسرائيل.
وستتناول	برامج	الالجئين	انتقال	الالجئين	من	أماكن	اللجوء	إلى	دول	أخرى	)بما	فيها	العودة	إلى	األماكن	
التي	هجروا	منها	داخل	إسرائيل(	ويشمل	أيضًا	اعادة	التأهيل	في	أماكن	اللجوء	وكذلك	التعويض	العادل	
والشامل	للملكيات	وتعويض	عن	معاناة	اللجوء.	إن	هذه	العملية	تنهي	حالة	اللجوء	وتحول	جميع	الالجئين	

إلى	مواطنين	بموافقة	وتعاون	الالجئين	أنفسهم.

وإذا	أراد	الشعبان	تقرير	المصير	والتطبيع	واالزدهار،	يتعّين	التوجه	نحو	حل	وسط	تاريخي.	وبدعم	مثل	
هذه	"الرزمة"	كخطوط	عريضة	التفاقية،	يمكن	أيضًا	للمجتمع	الدولي	أن	يساهم	في	خلق	مناخ	ايجابي	

جديد	في	منطقتنا	المضطربة.

كما	نقترح	أن	يتضمن	الجزء	االقتصادي	لالتفاقية	الجديدة	مبادئ	مهمة	واضحة.	أواًل،	من	الملزم	االتفاق	
على	أن	السلطة	السيادية	لكل	فريق	تكون	ضمن	حدود	معترف	بها	دوليًا	تشمل	الحق	في	إدارة	الشؤون	
االقتصادية	الداخلية	والخارجية	بما	فيها	تشغيل	وإدارة	الحدود	االقتصادية	لذلك	الطرف	بشكل	مستقل،	
ولكن	بالتعاون	مع	الطرف	اآلخر.	ولذلك	يجب	على	الطرفين	أن	يعترف	الواحد	باآلخر	على	نحو	متبادل	
كمناطق	جمركية	مستقلة	وأن	يجعال	هذا	االعتراف	أساسًا	لعالقتهما	االقتصادية	والتجارية.	ثانيًا،	سوف	
تسترشد	العالقات	االقتصادية	بمفاهيم	التعاون	في	كل	من	التجارة	والعمل	وأيضًا	في	البنية	التحتية	والبحث	
والتطوير...	الخ.	وهكذا	يمكن	للطرفين	أن	يؤسسا	القواعد	والترتيبات	التي	سوف	تنظم	التجارة	في	

البضائع	والخدمات	وانسيابات	العمل	واالستثمار.

■

■

■



��

مقدمة

الثالثة	لعمل	المجموعة	حول	أربعة	مواضيع،	ثالثة	منها	تخص	اتفاقيات	الوضع	 تمت	هيكلة	المرحلة	
النهائي	وواحدة	تهتم	بكيفية	التحرك	من	الحاضر	إلى	الوضع	النهائي.	وقد	غطت	أول	ثالثة	مواضيع	قضايا	
مهمة	في	االتفاقيات	النهائية:	كيف	ستتعاون	الدولتان	ذات	السيادة،	وكيف	سيتم	تحديد	االتفاقيات	
حول	القدس	على	نحو	مرضٍ	باالنسجام	مع	خريطة	الطريق	االقتصادية	للمجموعة؛	وكيفية	التعامل	مع	

قضية	وضع	الالجئين	التي	عمرها	60	سنة.

إن	فصل	التعاون	توجد	له	عالقة	بالقضيتين	اللتين	توضحان	أهمية	التعاون	و	إمكانيته	في	حقول	الطاقة	
والمواصالت.	وفي	كلتا	الناحيتين،	فإن	مزايا	التعاون	ايجابيه	ونتائج	عدم	التعاون	كارثية.

ويعرض	فصل	القدس	الخيارات	المتنوعة	المفتوحة	أمام	صانعي	السياسة	في	القضية	الحساسة	لتقديم	
ترتيبات	اقتصادية	تعمل	في	مدينة	سوف	تصبح	عاصمة	الدولتين.	إن	المسائل	الحاسمة	للمدينة	وحدودها	

المفتوحة	وأثارها	على	األداء	االقتصادي	ستشرح	بوضوح.

أما	الفصل	المتعلق	بالالجئين	فيقترح	تأسيس	هيئة	دولية	تشرف	على	الترتيبات	واآلليات	والبرامج	المختلفة	
التي	سيتم	اقتراحها.	وستتناول	هذه	الهيئة	الدولية	أربعة	مواضيع	حرجة:

::		برامج	إلنتقال	الالجئين	بما	في	ذلك	عودتهم	إلسرائيل
::		برامج	التأهيل

::		المطالبات	بخصوص	األمالك
::		التعويضات	عن	حالة	اللجوء

وقد	قدم	فريق	المواضيع	اآلنية	أفكاراً	حول	كيفية	البدء	بالخروج	من	"الوحل"	إلى	مسار	جديد	سيؤدي	
إلى	تنفيذ	خريطة	الطريق	االقتصادية.	وتعالج	ورقة	التجارة	انهيار	نظام	التجارة	الحالي	)بروتوكول	باريس(	
ويقترح	طرقًا	لخلق	ظروف	تجارية	جديدة.	وتؤكد	ورقة	العمل	على	خلق	تدفقات	حركة	العمال.	وأهمية	

تطوير	وادي	األردن	هو	موضوع	الورقة	الثالثة	للمسار	السريع.

لم	تكن	جهود	مجموعة	إكس	أكاديمية	بالمعنى	المجرد	للكلمة.	ولم	تعمل	بعيداً	عن	الواقع	وهي	ال	
تعكس	ممارسة	معزولة	لشخص	ذي	رؤية.	نحن	نقدم	بدائل	واقعية	وعملية	جداً	تعتمد	على	مقدرتنا	
على	فهم	أنه	يوجد	أكثر	من	وجهة	نظر.	إن	المنطقة	بين	النهر	والبحر	تحتوي	اليوم	على	شعبين	يستحقان	
األفضل:	إنهما	يستحقان	االستقالل	واألمن	واالزدهار.	يمكن	أن	يكون	البعد	االقتصادي	ثانويًا	بالنسبة	
البعد	السياسي،	ولكن	األداء	االقتصادي	ليس	ثانويًا.	وإذا	فشلت	االتفاقيات	االقتصادية	في	توفير	 إلى	

الظروف	الضرورية	للتطوير	الحقيقي	فإن	االتفاقية	السياسية	سوف	تفشل	أيضًا.

وما	زلنا	نعتقد	أن	الحل	الوسط	التاريخي	وفق	الخطوط	المذكورة	في	هذه	الوثيقة	يقدم	حاًل	واقعيًا	للصراع	
الفلسطيني	اإلسرائيلي؛	ولكن	هذه	الرؤية	ليست	محفورة	في	الحجر	وعليها	في	النهاية	أن	تخضع	للتغيرات	

التي	على	األرض.

يبدو	أن	التشاؤم	الحالي	المنتشر	يخنق	أية	مبادرة	تجرؤ	على	التفكير	بحل	دائم	وتقدم	بدياًل	الستمرار	
النزاع	العنيف.	يجب	أن	ال	نستسلم	للمتشائمين	وأن	ال	نقبل	بحكمهم	بأربعين	سنة	أخرى	من	الموت	



��

البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

والمعاناة.	ولكن	مجموعة	إكس	تعي	حقيقة	أن	جهود	الرافضين	المستمرة	من	جهة	وتفريغ	مضامين	الحل	
الدائم	من	جهة	أخرى	سوف	تقوض	في	النهاية	حل	الدولتين	الذي	تم	على	أساسه	بناء	جهودنا.	ولذلك	
فإن	أي	حل	معقول	يتطلب	برنامجاً		زمنياً		معقوالً		حيث	يتم	فيه	اإلعالن	عن	أن	التغييرات	على	األرض	

بمبادرة	طرف	واحد	بأنها	الغية	وباطلة	وذلك	من	خالل	اتفاقية	ملزمة	تبادليًا.

إن	الوقت	ينفذُ	بالنسبة	إلى	تسوية	حول	دولتين.	وإذا	لم	يتم	قبول	هذه	الفكرة	وتنفيذها	بالسرعة	المطلوبة،	
فإن	على	الجانبين	أن	يفكرا	ببديل	سياسي	واقتصادي.	إن	بديل	"الدولة	الواحدة"	التي	اقترحتها	ودافعت	
عنها	أقلية	من	كال	الجانبين	تكتسب	اليوم	تأييداً	بسبب	الظروف	ذاتها	التي	تقوض	إمكانية	الوصول	إلى	
حل	وسط.	إن	مجموعة	إكس	على	اقتناع	أنه	إذا	اتخذت	خطوات	جريئة	في	اتجاه	التنفيذ	السريع	لحل	
	رؤية	بديلة	لدولة	واحدة	لكال	الشعبين	على	أساس	المواطنة	المشتركة	والمساواة	 تفاوضي،	ستوضع	عندئذ	ٍ
أمام	القانون	سيتم	وضعها	بشكل	متزايد	على	األجندة.	وسوف	تتطلب	مثل	هذه	األجندة	تفكيراً	جديداً	
الوحيد	 البديل	 فإنها	ستصبح	 انهارت	رؤية	"الدولتين"	 إذا	 الوثيقة،	ولكن	 حول	عناصر	كثيرة	من	هذه	

لمواجهة	الظروف	الراهنة	لالحتالل	المستمر.

تعتقد	مجموعة	إكس	أن	التحليل	االقتصادي	في	خريطة	الطريق	االقتصادية	وفي	األوراق	المقدمة	أدناه	
يضع	أساس	عمل	لتطورات	مستقبلية	متفائلة	لكًل	من	إسرائيل	وفلسطين.	ويمكن	للمفاهيم	ذات	الصلة	
إلى	 الواحدة	على	األخرى	مضافًا	 المفتوحة	والتعاون	بين	دولتين	ذات	سيادة	واعتماد	 بالحدود	 الخاصة	
ذلك	ظروف	االستقرار	والدعم	السياسي	الواسع	للترتيبات	الجديدة	على	الجانبين،	يمكن	أن	تقودنا	هذه	

المفاهيم	بعيداً		عن	هذه	الفترة	المظلمة	وإلى	مستقبل	أفضل.
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مقدمة

تمهيدية مالحظة 

تبادلت	مجموعة	إكس	األفكار	خالل	أكثر	من	عامين	حول	النواحي	المختلفة	لحل	دائم	ممكن	ضمن	
اتفاقية	"الدولتين"	الشاملة.	وكما	كان	الحال	في	العمل	السابق	لمجموعة	إكس،	كان	علينا	أن	نتخيل	
حاًل	سياسيًا	بدا	لبعض	المراقبين،	وفي	بعض	األحيان	أيضًا	ألفراد	من	المجموعة	بأنه	إمكانية	بعيدة	جداً.	
ولكن،	افترضنا	خالل	العمل	بالرغم	من	كل	التحفظات	أنه	سيتم	التوصل	إلى	اتفاقية	يقبل	بها	الشعبان	
في	اطار	هذه	الفرضية	يصبح	لمناقشاتنا	المفصلة	معنى،	ونريد	من	القراء	أن	يقّيموا	نقاط	النقاش	اآلتية	

انطالقاً		من		التخيل	أنه	تم	التوصل	الى	اتفاقية	حول	جميع	القضايا.

يلخص	هذا	الكتاب	النقاط	الرئيسية	لمناقشاتنا.	ولكن	ال	تعكس	كل	جملة	بالضرورة	وجهات	نظر	جميع	
المشاركين.	وعلى	أن	التأكيد	في	هذا	الكتاب	بخاصة	هو	على	وجهة	النظر	االقتصادية	المهنية	التي	تتطلع	
إلى	األمام،	وبشكل	أقل	على	األبعاد	القانونية	والتاريخية	والفلسفية	ذات	األهمية	الشديدةً		لموضوعنا.
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الخطوط العريضة للقضايا 
االقتصادية التفاقية الوضع النهائي 

في القدس

إكس مجموعة 
القدس فريق 

ضاهر،  يوسف  حداد،  شارون  حزبون،  سمير  زائيرا،  جوزيف 
حبش توفيق 
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القدس

تنفيذي ملخص 

1. مقدمة عامة

إن	الهدف	الرئيسي	لهذه	الوثيقة	هو	تقديم	أفكار	لالتفاقيات	والترتيبات	االقتصادية	التي	يجب	أن	تواكب	
اتفاقية	الوضع	النهائي	المستقبلي	بين	إسرائيل	وفلسطين	حول	القدس.	ولعدم	اليقين	حول	جوانب	كثيرة	
لالتفاقية	النهائية،	والسيما	حول	القدس،	بالتالي	سنتناول	مجموعة	من	الحلول	الممكنة	ونقدم	حلواًل	

اقتصادية	لكل	سيناريو	ممكن.

النهائي الوضع  اتفاقية  الرئيسة حول  االفتراضات   .2

نفترض	أن	االتفاقية	ستقسم	القدس	سياسيًا	بين	القدس	الغربية	/	يروشاليم،	عاصمة	إسرائيل،	والقدس	
الشرقية	/	القدس،	عاصمة	فلسطين.	وسوف	يتم	تحديد	الموقع	الدقيق	للحدود	بين	المدينتين	في	االتفاقية.	
والنقطتان	الرئيستان	غير	المتأكد	منهما:	هما	النظام	االقتصادي	المتوقع	في	المدينة	وموقع	الحدود.

يوجد	هناك	ثالثة	أنظمة	رئيسة	محتملة.	األول:	مدينة	مقسمة	حيث	ستكون	الحدود	السياسية	بين	المدينتين	
هي	أيضًا	الحدود	الفعلية.	والثاني:	مدينة	مفتوحة	مع	حركة	حرة	لألشخاص	والبضائع	بين	المدينتين.	والنظام	
المحتمل	الثالث	يتضمن	مدينة	شبه	مفتوحة	مع	منطقة	مفتوحة	أصغر	مثل	البلدة	القديمة	في	المدينة.

أما	بالنسبة	إلى	الحدود،	فثمة	ثالثة	احتماالت	أساسية.	األول	حدود	سياسية	تماشي	الحدود	قبل		عام	
1967	مع	اخالء	جميع	مستوطنات	القدس	/	األحياء	اليهودية	ما	عدا	الحي	اليهودي	في	البلدة	القديمة.	
واالحتمال	الثاني	هو	حدود	تعكس	التقسيم	الجغرافي	بين	اليهود	والعرب.	واالحتمال	الثالث	هو	حدود	
بين	هذين	االحتمالين	وتترك	بعض	مستوطنات	أحياء	القدس	ضمن	السيادة	اإلسرائيلية	بينما	يتم	إخالء	

المستوطنات	/	األحياء	األخرى،	وتكون	تحت	السيادة	الفلسطينية.

االقتصادية المفاوضات  3. مؤسسات 

نوصي	بآلية	مفاوضات	خاصة	ذات	جزئين	للوصول	إلى	اتفاقية	حول	الترتيبات	االقتصادية	في	القدس.	
حيث	يتكون	الجزء	األول	من	"فريق	المفاوضات	االقتصادية	حول	القدس"	ويتألف	من	فريق	إسرائيلي	وفريق	
فلسطيني.	والجزء	الثاني	هو	"الُمّحِكم	االقتصادي	حول	القدس"	الذي	يقرر	فيما	يتعلق	باألمور	االقتصادية	

التي	ال	تستطيع	فرق	المفاوضات	أن	تصل	إلى	اتفاقية	بشأنها	قبل	وقت	تنفيذ	االتفاقية.
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الدولية التجارة   .4

إن	ترتيب	التجارة	بشكل	عام	والذي	أوصت	به	مجموعة	إكس	هو	"منطقة	التجارة	الحرة".	ويمكن	تطبيق	
هذا	الترتيب	على	القدس	إال	إذا	كانت	المدينة	مفتوحة.	في	تلك	الحالة	يجب	أن	تكون	التعرفة	الجمركية	
والضرائب	في	القدس	على	البضائع	من	أي	طرف	ثالث	موحدة	وبنسب	أدنى		من	الحد	األدنى	في	البلدين	
أو	متساوية.	إن	نموذج	المدينة	المفتوحة	يعني	أيضًا	أن	المواصالت	من	المدينة	إلى	بقية	األماكن	في	
إلى	خيار	 بالنسبة	 أما	 الخارجية	للمدينة.	 بالحدود	 المتعلقة	 للقيود	 الدولتين	يجب	أن	تكون	خاضعة	

المدينة	شبه	المفتوحة	فإن	تطبيق	منطقة	التجارة	الحرة	هذه	يمكن	أن	يكون	أسهل.

الترتيبات	التجارية	يمكن	أن	تكون	مكلفة	تمامًا	بسبب	التهريب	وتؤدي	إلى	خسارة	في	 إن	مثل	هذه	
إيرادات	الدولة.	وبالنسبة	إلسرائيل،	تقدر	هذه	الخسائر	بنسبة	%1	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي	أو	%2.5	من	
إيرادات	الضرائب	اإلجمالية	وبالنسبة	لفلسطين	قد	تكون	التكلفة	أعلى.	وتلقي	هذه	التكاليف	المحتملة	

بظالل	من	الشك	على	الرغبة	في	خيار	المدينة	المفتوحة.

العمل ترتيبات   .5

نضيف	إلى	التوصية	العامة	لمجموعة	إكس	بأن	العمالة	يجب	أن	تتمتع	بقدرة	على	التحرك	بحرية	بين	
العمال	 القدس.	وهي	أن	 المتفق	عليها،	كذلك	نضيف	توصية	خاصة	حول	 الدولتين	ضمن	األنظمة	
الفلسطينيين	من	القدس	الشرقية	الذين	كانوا	يعملون	في	إسرائيل	قبل	االتفاقية	سيكونون	قادرين	على	

االحتفاظ	بوظائفهم	مدة	عشر	سنوات	على	األقل،	أو	حتى	بلوغهم	سن	التقاعد.

التحتية البنية   .6

إن	لمشاريع	البنية	التحتية	مظاهر	خارجية	مهمة	لتشابكها	ولذلك	يجب	عدم	تقسيمها.	ولكن	المشاركة	
في	البنية	التحتية	بين	المدينتين	والدولتين	يمكن	أن	تؤدي	إلى	عدم	مساواة	في	الخدمات	ألسباب	سياسية	
حيث	ُيدار	كل	مشروع	من	قبل	طرف	واحد.	لذلك	نوصي	بتقسيم	البنى	التحتية	بين	المدينتين،	ولكن	
بعد	فترة	انتقالية،	ألن	مثل	هذا	التقسيم	يتطلب	استثمارات	كبيرة.	وسيتمكن	الجانبان	دون	شك	من	

االستمرار	في	المشاركة	في	البنية	التحتية	بعد	الفترة	االنتقالية	إذا	وافقا	على	ذلك.

7. تكاليف إنشاء حدود

إن	مستقبل	مستوطنات	/	أحياء	القدس	في	القدس	الشرقية	هو	أحد	القضايا	الرئيسية	في	االتفاقية.	يمكن	
أن	تتطلب	االتفاقية	أن	يتم	إخالء	جميع	المستوطنات	أو	بعضها	أو	عدم	االخالء	؛	على	أن	اخالء	بعض	
المستوطنات	يتطلب	كثيراً	من	تعديالت	البنية	التحتية	)األنفاق	والجسور(	لزيادة	التواصل	لكال	الجانبين.	
وسيتم	التوصل	إلى	اتفاقيات	اقتصادية	حول	هذه	القضايا	من	قبل	فرق	المفاوضات	االقتصادية	حول	القدس	

ِكم	االقتصادي	للقدس	)إذا	لم	تتفق	فرق	المفاوضات	االقتصادية	حولها(. والُمحَّ
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نوصي	بالتخطيط	وبإقامة	بنية	تحتية	من	قبل	الطرف	الذي	يستخدمها،	ولكن	باالتفاق	مع	الجانب	اآلخر	
أيضًا.	ويجب	أن	تتحمل	إسرائيل	تمويل	مثل	هذه	المشاريع.

وفيما	يتعلق	بإخالء	مستوطنات	/	أحياء	القدس،	نوصي	أن	ال	يتم	تدمير	هذه	األحياء	مطلقا	ً.	ونقترح	
كذلك	أن	تقوم	هيئة	فلسطينية	خاصة	بمعالجة	نقل	هذه	األصول	إلى	فلسطين	وتوزيعها.	وسيتفاوض	
الجانبان	حول	تقدير	األموال	التي	أنفقت	على	اإلنشاءات	المنقولة	وغير	المنقولة	التي	تتركها	إسرائيل	

في	المنطقة.

والصحة االجتماعي  الضمان   .8

نوصي	أن	يستمر	الفلسطينيون	في	القدس	الشرقية	الذين	يستفيدون	من	الضمان	االجتماعي	المقدم	من	
قبل	مؤسسة	التأمين	الوطني	اإلسرائيلية	بسبب	إسهاماتهم	السابقة	في	تلقي	المخصصات	المستحقة	لهم	
حتى	الوفاة.	ولكن	سوف	يتم	دفع	إسهاماتهم	الجديدة	إلى	مؤسسة	الضمان	االجتماعي	الفلسطينية.

ولجعل	عملية	انتقال	التأمين	الصحي	من	المزودين	اإلسرائيليين	إلى	المزودين	الفلسطينيين	بشكل	سلس،	
نقترح	أن	تكون	هناك	فترة	انتقالية	يستمر	فيها	الفلسطينيون	من	القدس	الشرقية	في	دفع	ضريبة	الصحة	

إلى	إسرائيل	وتلقي	الخدمات	الصحية	من	المزودين	اإلسرائيليين.

النهائي الوضع  واتفاقية  الراهن  الوضع   .9

ثمة	عائقان	رئيسيان	في	الوقت	الراهن	أمام	اتفاقية	الوضع	النهائي	وهما	الجدار	/	حاجز	الفصل	في	القدس،	
وتوسع	المستوطنات	في	القدس	وحولها.	نحن	نركز	هنا	على	أبعادها	االقتصادية	فقط.	إن	كل	من	الجدار	
/	الحاجز	وتوسع	المستوطنات	تؤدي	إلى	فصل	شمال	الضفة	الغربية	عن	جنوبها.	إن	هذا	التقسيم	للضفة	

الغربية	إلى	قسمين	يحرف	بشكل	خطير	التطور	االقتصادي	في	فلسطين	عن	مساره.

نعتقد	بشدة	أن	التنمية	االقتصادية	في	فلسطين	أمر	هام	من	أجل	الوصول	إلى	معاهدة	سالم.	إن	االقتصاد	الناجح	
يوفر	الحوافز	للحفاظ	على	االتفاقيات	ويحافظ	على	العالقات	السليمة،	بينما	تكون	الصعوبات	االقتصادية	

وصفة	للعداء	والنزاع	المحتمل.	لذلك،	فإن	مثل	هذه	العوائق	مؤذية	جداً	أمام	الوصول	إلى	اتفاقية.

10. خالصة

إن	هذه	الوثيقة	متفائلة	جزئيًا	ومتشائمة	جزئيًا.	نحن	نرى	أنه	من	الممكن	وضع	الخطوط	العريضة	للترتيبات	
االقتصادية	التفاقية	الوضع	النهائي،	وهذا	شيء	يبعث	على	التفاؤل،	ولكننا	أيضًا	نرى	كيف	أن	التطورات	
الراهنة	في	القدس	تضع	العوائق	أمام	السالم.	لذلك	فإن	تحليلنا	يلقي	الضوء	على	الحاجة	الملحة	لبدء	

المفاوضات	حول	اتفاقية	الوضع	النهائي.	إن	الزمن	ليس	في	صالح	الوصول	إلى	مثل	هذه	االتفاقية.
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1.  مقدمـة

تناقش	هذه	الوثيقة	الجوانب	االقتصادية	التفاقية	الوضع	النهائي	المستقبلية	بين	إسرائيل	وفلسطين	حول	
ترافق	 التي	يجب	أن	 االقتصادية	 والترتيبات	 أفكار	لالتفاقيات	 الرئيس	تقديم	 القدس.	وهدفها	 قضية	
اتفاقية	الوضع	النهائي	المستقبلية	حول	القدس.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	تناقش	الورقة	القضايا	االقتصادية	
اآلنية	والتي	يمكن	أن	تؤثر	على	اتفاقية	الوضع	النهائي	وكذلك	المتطلبات	االقتصادية	للوصول	إلى	مثل	

هذه	االتفاقية	واستمرارها.

نرى	أن	االتفاقية	االقتصادية	ستكون	جزءاً	من	اتفاقية	إسرائيلية	– فلسطينية	أوسع	حول	الوضع	النهائي.	
إال	أننا	نعلم	أن	تحقيقها	صعب.	وبما	أننا	بعيدون	عن	االتفاق،	فإن	من	الصعوبة	بمكان	التخيل	كيف	
ستبدو.	وأين	ستمر	الحدود؟	ما	الترتيبات	التي	ستتم	في	المرحلة	االنتقالية،	وكيف	سيتم	ضمان	تنفيذ	
االتفاقية؟	إن	التنبؤ	باتفاقية	معقدة	والسيما	في	القدس	أمر	أصعب	ألن	المواقف	الراهنة	للجانبين	أبعد	
كثيراً	منها	في	غالبية	القضايا	األخرى	للنزاع،	وهكذا	فإن	شكل	اتفاقية	مستقبلية	أمر	مشكوك	فيه	على	
نحو	كبير.	ومن	الواضح	أن	آرائنا	ومقترحاتنا	التفاقيات	اقتصادية	يجب	أن	ال	تتناول	حاًل	ممكنًا	واحداً	،	
بل	عدة	حلول	ممكنة.	لذلك	فإن	تحليلنا	سيتناول	أواًل	عدداً	من	سيناريوهات	الوضع	النهائي	الممكنة،	

ويتبع	ذلك	الحلول	االقتصادية	المقترحة	لكل	سيناريو	محتمل.

وباإلضافة	إلى	تحليل	اتفاقية	الوضع	النهائي،	فإن	ورقتنا	تتضمن	تحلياًل	لبعض	النواحي	االقتصادية	الضرورية	
من	أجل	الوصول	إلى	مثل	هذه	االتفاقية.	نحن	نركز	أساسًا	على	اإلمكانية	الراهنة	للتنمية	االقتصادية	في	
فلسطين	بشكل	عام	وفي	القدس	الشرقية	بشكل	خاص.	وبالرغم	من	أن	احتماالت	التنمية	االقتصادية	
المستقبلية	في	فلسطين	ليس	من	المحتمل	أن	تكون	جزءاً	من	اتفاقية	وضع	نهائي	،	فإن	تأثيرها	مهم	على	
عملية	التفاوض	وعلى	كيفية	تنفيذ	االتفاقية.	إن	االقتصاد	الناجح	يوفر	الحوافز	للحفاظ	على	االتفاقيات	
وتطوير	العالقات	السليمة.	وبالعكس،	فإن	الصعوبات	االقتصادية	وصفة	للعداء	المستمر	والنزاع	المحتمل.	
لذلك	فإننا	نعتقد	أن	االزدهار	االقتصادي	المستقبلي	لفلسطين	والوسائل	لتحقيق	مثل	هذا	االزدهار	بدءاً	

من	الوقت	الحاضر،	هي	أمور	حيوية	لنجاح	أي	عملية	للوضع	النهائي.

ومن	أجل	إرساء	األساس	الواقعي	لتحليلنا،	نبدأ	بالخلفية	وبوصف	للوضع	االقتصادي	الراهن	في	القدس	الشرقية.	ثم	
نصف	السيناريوهات	الممكنة	التفاقية	حول	القدس،	ونقترح	ترتيبات	اقتصادية	في	مجاالت	التجارة	والعمل	والبنية	
التحتية	والضمان	االجتماعي	وأخرى.	أخيراً	فإننا	ننظر	إلى	بعض	التطورات	الراهنة	في	القدس	ونفحص	تأثيراتها	

السلبية	على	التطور	االقتصادي	لفلسطين،	وعلى	القدرة	للوصول	إلى	اتفاقية	وضع	نهائي	في	المستقبل.
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إن	القدس	مدينة	تنطوي	على	واقع	معقد	بسبب	تنوعها	واختالفها	
والثقافي.	وهي	أيضًا	ذات	خصوصية	بسبب	 العرقي	والديني	
أهميتها	لألديان	التوحيدية	الثالثة	وأهميتها	القومية	والتاريخية	
لكل	من	اإلسرائيليين	والفلسطينيين.	وكانت	عاصمة	البالد	في	ظل	
االنتداب	البريطاني	وفي	الكثير	من	الفترات	التاريخية	السابقة.

توضح	الخريطة	المرفقة	1	التغيرات	في	حدود	القدس	منذ	نهاية	
االنتداب	البريطاني.	وفي	السنوات	1948-1967،	كانت	القدس	
مقسمة	بين	إسرائيل	والمملكة	األردنية	التي	حكمت	الضفة	
الغربية	والقدس	الشرقية	في	أعقاب	حرب	عام	1948.	إن	خط	
التقسيم	الذي	يظهر	على	الخريطة،	إلى	اليمين،	والذي	كان	
خط	وقف	إطالق	النار،	ُيسمى	اآلن	حدود	ما	قبل	عام	1967	أو	
الخط	األخضر.	وقبل	عام	1967	كانت	القدس	الشرقية	العربية	

تضم	6.5	كلم	مربع،	وبعد	حرب	1967	واحتاللها،	بادرت	الحكومة	اإلسرائيلية	إلى	ضم	القدس	الشرقية	
باإلضافة	إلى	70	كلم	مربع	إضافية	شملت	28	قرية	محيطة	بالقدس	في	الضفة	الغربية.	وقد	أضافت	إسرائيل	
كل	هذه	المنطقة	إلى	القدس	الغربية	والمنطقة	التي	تم	ضمها	فأصبحت	جزءاً	من	بلدية	القدس	الكبرى	
التي	توسعت	غربًا	أيضًا.	وأصبح	الفلسطينيون	في	المناطق	التي	تم	ضمها	جزء	من	سكان	إسرائيل	ولكن	

دون	أن	يكونوا	مواطنين.	ولم	يعترف	بهذا	الضم	األحادي	الجانب	من	قبل	أية	دولة	ما	عدا	إسرائيل.

وبعد	الضم	عام	1967،	بدأت	إسرائيل	عملية	بناء	ضخمة	في	منطقة	القدس	الشرقية.	وشمل	هذا	البناء	
مناطق	سكنية	لإلسرائيليين	والبنية	التحتية.	ونتيجة	لذلك	فقد	خسر	خط	حدود	ما	قبل	عام	1967	الكثير	
من	دوره	كخط	فاصل	بين	المجموعتين	السكانيتين.	إن	عملية	البناء	الضخمة	هذه	التي	ال	تزال	مستمرة	
إلى	اليوم	قد	غيرت	المنظر	الطبيعي	للمدينة	وأثرت	على	ديموغرافيتها	واقتصادها	والكثير	من	نواحي	الحياة	

األخرى.	وهي	أيضًا	تجعل	من	التوصل	إلى	اتفاقية	حول	القدس	أكثر	صعوبة.

في	عام	1982،	سنَّت	الحكومة	اإلسرائيلية	تشريعًا	خاصًا	بحيث	أصبح	ضم	القدس	الشرقية	رسميًا	وذلك	
بتعريف	القدس	على	أنها	مدينة	موحدة	ضمن	الحدود	البلدية	التي	وضعتها	إسرائيل.	وقد	خلقت	هذه	

			موقع	االنترنت	التابع	للجمعية	األكادميية	الفلسطينية	لدراسة	العالقات	الدولية	)باسيا(	 1

http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/images/jer_maps/Jlem�947-2000.html

حدود	القدس
1947 - 2000
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الحدود	البلدية	خط	تماس	رسميًا	بين	القدس	الشرقية	والضفة	الغربية،	وهكذا	بدأ	فصل	الفلسطينيين	في	
المنطقتين.	وقد	تم	إصدار	بطاقات	هوية	زرقاء	"إسرائيلية"	لسكان	القدس	الشرقية،	وبطاقات	هوية	برتقالية	
لسكان	الضفة	الغربية.	لم	تنته	االختالفات	مع	اللون،	ولكنها	امتدت	إلى	نواحٍ		أخرى	من	الحياة.	كان	
الفلسطينيون	في	القدس	الشرقية	مؤهلين	للمشاركة	في	معظم	برامج	الضمان	االجتماعي	في	إسرائيل	من	
خالل	مؤسسة	التأمين	الوطني.	وكانوا	أيضًا	قادرين	على	دخول	إسرائيل	والعمل	فيها	بعكس	الفلسطينيين	
من	الضفة	الغربية	الذين	خضعوا	لقيود	صارمة	بشكل	متزايد	وخاصة	شرط	الحصول	على	تصريح	لدخول	

إسرائيل	منذ	أوائل	التسعينيات	من	القرن	الماضي	وحتى	اآلن.

لقد	أصبح	الخط	الفاصل	بين	القدس	الشرقية	والضفة	الغربية	واضحًا	أكثر	عبر	السنوات	والسيما	عندما	بدئ	
بإقامة	الحواجز	في	التسعينيات.	وبدأت	هذه	الحواجز	كنقاط	تفتيش	على	المداخل	الرئيسية	للقدس	وأصبحت	
تدريجيًا	أكثر	رسوخًا.	حيث	اشتدت	حدة	القيود	على	الدخول	بالنسبة		إلى	حاملي	بطاقة	الضفة	الغربية	بعد	
انتفاضة	األقصى	عام	2000.	ومؤخراً	أصبح	الفصل	واإلغالق	أكثر	صرامة	خاصة	بعد	بناء	جدار	الفصل	والذي	بدأ	
في	عام	2002	واستكمل	حاليًا.	إن	فصل	القدس	الشرقية	عن	الضفة	الغربية	والغاء	التواصل	اإلقليمي	والحد	من	
حرية	الحركة	بين	شمال	وجنوب	الضفة	الغربية	قد	أثر	تأثيراً	ملموسًا	على	األوضاع	االقتصادية	لفلسطين.

1975	والمستوطنات	 القدس	تأسست	عام	 المستمر	لمعاليه	أدوميم،	وهي	مستوطنة	شرقي	 التوسع	 إن	
التي	تدور	في	فلكها،	تزيد	من	حدة	االنفصال	بين	شمال	الضفة	وجنوبها	على	نحو	أوضح.	وإذا	تم	وصل	
معاليه	أدوميم	بالقدس	الشرقية	بواسطة	الممر	المخطط	له	"E-1"	فإن	هذا	سوف	يغلق	بشكل	كامل	البوابة	
الغربية	إلى	جزئين.	ومثل	هذا	التطور	سيكون	له	نتائج	قاسية	جداً	على	 الشرقية	للقدس	ويقطع	الضفة	
اقتصاد	القدس	الشرقية	ألنها	ستبقى	مفتقرة	إلى	منطقة	للنمو	والتطور	في	المستقبل.	وسيكون	له	أيضًا	
نتائج	كارثية	تبعث	على	التشاؤم	حول	التطور	المستقبلي	لفلسطين	بشكل	عام.	وستصبح	الحركة	عبر	

القدس	مستحيلة	ويتضرر	التواصل	اإلقليمي	والحركة	بين	قسمي	الضفة	الغربية	ضرراً		خطيراً	.

وقبل	أن	نبدأ	تحلياًل	مفصاًل،	علينا	أن	نوضح	بعض	المصطلحات	في	هذه	الدراسة،	ألن	المصطلحات	هي	
قضية	شائكة	لكال	الجانبين.	إن	المصطلح	األول	الذي	نستعمله	هو	"القدس"،	وهذا	مصطلح	حقائقي	
النار	 ثانيًا،	نحن	نسمي	خط	وقف	إطالق	 اعتراف	ضمني	بحدودها.	 بغير	 القدس	 بلدية	 يصف	منطقة	
الذي	ساد	قبل	4	حزيران	1967	)الخط	األخضر(	حدود	ما	قبل	1967.	ثم	نسمي	الجزء	من	هذه	المنطقة	
التي	هي	غربّي	هذا	الخط	"القدس	الغربية"	أو	"يروشاليم"،	والجزء	من	هذه	المنطقة	التي	هي	شرقي	هذا	
الخط	"القدس	الشرقية"	أو	"القدس"	2	،	ويتم	النظر	إلى	المناطق	السكنية	التي	بنتها	إسرائيل	في	القدس	
الشرقية	بأنها	أحياء	القدس	من	قبل	إسرائيل	وأنها	مستوطنات	غير	شرعية	من	قبل	الفلسطينيين	والمجتمع	
الدولي.	وفي	هذه	الورقة	سوف	نسمي	هذه	األحياء	"مستوطنات	/	أحياء	القدس"	ولكن	دون	أي	اعتراف	

ضمني	بالمقاصد	القانونية	لهذا	المصطلح.

			لكي	نتجنب	تعريفات	كثيرة	جداً،	فإننا	في	بقية	هذه	الورقة	نستمر	في	تسمية	األجزاء	املستقبلية	للقدس	بعد	اتفاقية	 2

الوضع	النهائي	القدس	الغربية	والقدس	الشرقية،	ولكن	ميكن	للقارئ	أن	يفكر	بالعاصمتني	على	أنهما	يروشالمي	والقدس.	
إن	احلدود	املستقبلية	بني	املدينتني	ميكن	أن	ال	تكون	حدود	ما	قبل	عام	1967،	وإمنا	حدود	أخرى	يتفق	عليها	اجلانبان.
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يحتوي	هذا	الفصل	على	وصف	موجز	للوضع	االقتصادي	للمجتمع	الفلسطيني	في	القدس	الشرقية.	ويخدم	
هذا	الوصف	كخلفية	لتحليلنا	لتوصيات	السياسة	في	هذه	الدراسة.	إنها	ال	تشمل	بعض	القضايا	المحددة	

مثل	الضمان	االجتماعي	والبنية	التحتية	التي	يتم	مناقشتها	في	فصول	على	حده.

1.3.	السكان

في	عام	2005	كان	عدد	السكان	الفلسطينيين	اإلجمالي	في	القدس	الشرقية	مقدراً		بنحو	251,000.	وكانوا	
يشكلون%7.5	من	عدد	السكان	الفلسطينيين	اإلجمالي	في	األراضي	المحتلة	و	%33	من	سكان	القدس	
بجزئيها.	ومن	هؤالء	السكان	الفلسطينيين	كان	%42	تحت	سن	15	و	%3.3	فوق	سن	65.	وكان	معدل	
حجم	األسرة	5.3	فرداًً.	لذلك	يمكن	التقدير	أنه	كانت	هنالك	تقريبًا	47,358	أسرة	في	القدس	الشرقية	

عام	2005.

المعيشة ظروف  	.2.3

في	عام	2004	بلغ	معدل	االستهالك	الشهري	لألسرة	الفلسطينية	في	القدس	الشرقية	6,043	شيكل.	وكان	
هذا	أعلى	بثالث	مرات	من	استهالك	الفلسطينيين	في	بقية	األراضي	المحتلة.	إن	التعريف	الفلسطيني	
لخط	الفقر	يقاس	بدوالرين	أمريكيين	في	اليوم	للشخص،	وهذا	يعني	أن	نسبة	الفلسطينيين	الفقراء	في	
القدس	الشرقية	كان	%3.6	في	عام	2003.	وحسب	التعريف	اإلسرائيلي	والذي	يستخدم	مقياسا	ً	نسبيا	ً	
لمعدل	الدخل	للفرد	الواحد		كان	معدل	الفقر	بين	الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	أعلى	بكثير	ووصل	

إلى	%42	عام	1999.	ولكن	الوضع	االقتصادي	الفلسطيني	تدهور	كثيراً		بعد	ذلك.

والبلدية الشرقية  القدس  	.3.3

ثمة	مؤشر	آخر	على	الفقر	في	القدس	الشرقية	هو	المستوى	المنخفض	لضريبة	األمالك	)األرنونا(	التي	
تدفع	للبلدية.	وتظهر	المعطيات	أن	الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	يساهمون	بنحو%11	من	إيرادات	
البلدية.	وبتحديد	أكثر،	فإنهم	يساهمون	بـ	%10	في	أرنونا	السكن	و	%12	في	األرنونا	التجارية.	وفي	
القدس	الشرقية	تخلف	عدد	كبير	عن	الدفع،	ويتم	تصحيح	حوالي	%35	من	المستحقات	بسبب	اإلعفاءات.	

معدل	التخلف	عن	الدفع	في	القدس	الغربية	هو	%11تقريباً	.
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كما	يجري	التمييز	ضد	الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	على	نحو	صارخ	في	الموازنة	التي	يتسلمونها	
من	البلدية.	وفي	تحليل	للنفقات	البلدية	في	القدس	الشرقية	عام	2003	من	قبل	مئير	مرغليت	)وهو	عضو	
مجلس	بلدية	سابق(	أن	القدس	الشرقية	تتلقى	%12	فقط	من	اإلعفاءات	البلدية	3،	وهذه	النسبة	مذهلة	
لعدة	أسباب:	إذ	ُيَشِكل	الفلسطينيون	في	القدس	الشرقية	%33	من	سكان	المدينة؛	ومعدل	الفقر	لديهم	
يزيد	على	ضعفي	معدل	الفقر	بين	السكان	اليهود؛	ولديهم	نسبة	أعلى	من	األطفال	وبالنسبة	إلى	عدد	
السكان	اإلجمالي	يشكلون	)%42(	من	سكان	القدس	.	وبالرغم	من	هذه	الحقائق،	يتلقى	الفلسطينيون	
حوالي	%12	فقط	من	ميزانية	الرفاه	االجتماعي	للمدينة،	ونحو	%15	فقط	من	ميزانية	التعليم.	باإلضافة	إلى	
ذلك،	تتلقى	القدس	الشرقية	%8	فقط	من	الخدمات	الهندسية،	وفقط	%1.2	من	ميزانيات	الثقافة	والفنون.	
وإذا	أخذنا	بعين	االعتبار	الفروق	في	السكان	وحدها،	فإن	هذه	األرقام	تعني	أن	ثمة	فرقاً		مهماً		لمصلحة	

اإلسرائيليين	في	المدينة	بعامل	3.6.

المشاريع	 النفقات	بل	في	 الفلسطينيين	واضح	ليس	فقط	في	 الشرقية	والسكان	 القدس	 التحيز	ضد	 إن	
المستقبلية	وفي	الخطط	للحفاظ	على	توازن	ديموغرافي	لمصلحة	اليهود،	إذ	أن	القطار	الخفيف	الجديد،	
يتجاوز	األحياء	الفلسطينية	بالكامل	تقريبًا.	وقد	تم	انتقاد	الخطة	المستقبلية	للمدينة	والمعروفة	"القدس	
2000"،	بشدة	في	تقرير	خاص	أعدته	المنظمة	المعمارية	"بيمكوم"	إذ	ذكرت	أن	الخطة	متحيزة	جداً	ضد	

الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية.	4	

مؤشرات اجتماعية أخرى	5  	.4.3

الشرقية	يتمتعون	بخدمات	صحية	 القدس	 المتدنية،	فإن	فلسطينيي	 بالرغم	من	مؤشراتهم	االقتصادية	
جيدة،	ويسجلون	نقاطًا	جيدة	فيما	يتعلق	بالمؤشرات	األساسية	مثل	العمر	المتوقع	للحياة	عند	الوالدة	
والذي	يساوي	76	عامًا.	وهذا	الرقم	أعلى	منه	في	ا	لمناطق	المحتلة	حيث	يبلغ	العمر	المتوقع	للحياة	71	
عامًا،	ولكنه	أدنى	من	إسرائيل	حيث	يبلغ	العمر	المتوقع	للحياة	78	عامًا	تقريبًا.	ونسبة	وفيات	األطفال	
متدنية	وتصل	إلى	7.2	وفيات	لكل	1000	والدة	حية	في	عام	2001.	ولكنه	أعلى	من	الرقم	لسكان	القدس	

جميعهم	إذ	إن	المعدل	هو	4.2	وفيات	لكل	1000	والدة	حية.

كما	يتوفر	لمعظم	السكان	الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية		نظام	التأمين	االجتماعي	اإلسرائيلي	الذي	
يغطي	التكاليف	الصحية	األساسية	ويوفر	مستحقات	الضمان	االجتماعي	بالرغم	من	أن	الوصول	إلى	هذه	

الخدمات	يمكن	أن	يكون	صعبًا	في	بعض	األحيان.

			موقع	آير	أميم	في	االنترنت: 3

http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/BudgetMeirMargalit(�).doc

			موقع	بيمكوم	على	االنترنت: 4

http://www.bimkom.org/dynContent/articles/Jerusalem%20Master%20Plan%202000.pdf

(MSR)	االنترنت	على	املتعددة	القطاعات	مراجعة	مشروع	موقع			 5

/http://www.multi-sector.org
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5.3.	سوق العمل

إلى	معدل	 شخصًا	مما	يشير	 	53,000 العربية	حوالي	 الشرقية	 القدس	 العاملة	في	 القوة	 2005	بلغت	 في	عام	
منخفض	جداً	بالنسبة	للمشاركة	في	قوة	العمل	حيث	تبلغ	%37.2	)%66	رجال	و	%8.2	نساء(.	وبالمقارنة،	
فإن	معدل	المشاركة	في	العمل	لإلسرائيليين	)وهي	بحد	ذاتها	منخفضة	بالمقاييس	العالمية(		نحو	55%.	
إن	معدل	البطالة	بين	القوة	العاملة	الفاعلة	في	القدس	الشرقية	العربية	هو	%20.	لذلك	فإن	45,000	منهم	فقط	

يعملون	على	أساس	منتظم.

إسرائيل.	ويظهر	 أنحاء	 الغربية	وفي	سائر	 القدس	 %50	منهم	يعملون	في	 45,000	عامل،	 الـ	 ومن	بين	هؤالء	
توزيع	القوة	العاملة	في	القدس	الشرقية	الفلسطينية	توجهًا	واضحًا	نحو	اقتصاد	الخدمات.	إذ	ال	توجد	قاعدة	
زراعية	حقيقية	وال	قاعدة	صناعية	في	القدس	الشرقية	األمر	الذي	يجعل	اإلسكان	والخدمات	وال	سيما	السياحة	
قطاعات	رئيسة	في	اقتصاد	القدس	الشرقية.	ومن	المالحظ	أن	قطاع	الخدمات	هو	القطاع	الرئيسي	في	القدس	

الغربية	أيضًا.

6.3.	فروع النشاط االقتصادي في القدس الشرقية

إن	القطاعات	االقتصادية	الرئيسة	في	القدس	الشرقية	العربية	هي:	اإلسكان	والبناء	والسياحة	والمواصالت؛	
والصناعات	الصغيرة	الحجم	والمتوسطة	وتجارة	المفرق	والجملة.	ويؤدي	التمويل	والزراعة	دوراً	ضئيال	
ًًفقط.	والتمويل	حاليًا	محصور	ببنك	تطوير	واحد	وعدة	صرافين	بينما	يبلغ	الدخل	الزراعي	اإلجمالي	في	

السنة	2	مليون	دوالر	أمريكي	فقط.

إن	العدد	اإلجمالي	للمنشآت	االقتصادية	الفلسطينية	في	القدس	الشرقية	عام	2005،	بلغ	5,921	منشأة	
)مقارنة	بـ	5,135	منشأة	عام	2001(.	والتقسيم	حسب	القطاعات	لعام	2005	هو	كما	يأتي:

1.	706	هي	منشآت	صناعية	توظف	3,486	عامل	وموظف	6	وبلغ	اإلنتاج	اإلجمالي	لهذه	المشاريع	االقتصادية	
236	مليون	دوالر	أمريكي	والقيمة	المضافة	من	هذا	اإلنتاج	كانت	118	مليون	دوالر	أمريكي.

			الرسم	التوضيحي	واإلحصائيات	مأخوذة	من	املوقع	االلكتروني	جلهاز	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني: 6

/http://www.pcbs.gov.ps
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2.	عدد	المنشآت	العاملة	في	التجارة	الداخلية	واألنشطة	التجارية	كان	3,350.	ووظفت	7,579	عامل	وكان	إنتاجها	
اإلجمالي	99.1	مليون	دوالر	أمريكي.

3.	بلغ	عدد	المنشآت	العاملة	في	المواصالت	110.	ويوظف	هذا	القطاع	784	عاماًل	وأعطى	إنتاجًا	بـ	16.8	مليون	
دوالر	أمريكي	عام	2004.

4.	يبلغ	عدد	المنشآت	العاملة	في	قطاع	الخدمات	1,155.	ووظفت	هذه	المنشآت	3,643	عاماًل	عام	2004.	وكان	
إنتاج	هذا	القطاع	62.4	مليون	دوالر	وكانت	القيمة	المضافة	45.8	مليون	دوالر	أمريكي.

السياحـة 	.7.3

تعتبر	السياحة	القطاع	الفرعي	الرئيسي	للخدمات	في	اقتصاد	القدس	الشرقية	الفلسطينية	وهي	المصدر	
الرئيسي	للعملة	األجنبية.	وقد	استحدثت	السياحة	أكثر	من	3,500	وظيفة	مباشرة	عام	2000،	ولكن	هذا	
العدد	انخفض	إلى	أقل	من	180	في	عام	2005.	وفي	أثناء	انتفاضة	األقصى	وبعد	هجمات	11	أيلول	انخفضت	
السياحة	إلى	إسرائيل	والسيما	إلى	القدس	الشرقية	بشكل	دراماتيكي.	وبالرغم	من	أن	كال	جانبي	المدينة	
يتأثر	عادًة	عندما	يتعلق	األمر	بالسياحة	والعوامل	السياسية،	فإن	التأثير	يختلف	إلى	حد	ما.	في	القدس	
الغربية	حيث	انخفض	عدد	ليالي	المبيت	في	الفنادق	بنسبة	%52	)من	2.85	مليون	عام	2000	إلى	1.36	
مليون	عام	2001(؛	وفي	القدس	الشرقية	انخفض	هذا	العدد	بنسبة	%82	)من	600,000	في	عام	2000	إلى	

104,500	في	عام	2001(.

8.3.	القطاع الخاص

يهيمن	القطاع	الخاص	على	االقتصاد	الفلسطيني	في	القدس	الشرقية،	وللقطاع	الخاص	دور	كبير	في	عملية	
التطوير	وبخاصًة	خالل	العقدين	األخيرين.	إن	األجور	من	القطاع	الخاص	هي	المصدر	الرئيس	لدخل	األسرة	
الفلسطينية	في	القدس	الشرقية.	وباإلضافة	إلى	الصناعة	والتجارة	والخدمات،	فإن	الكثير	من	أنشطة	القطاع	

العام	في	مجاالت	الصحة	والتعليم	والخدمات	االجتماعية	يديرها	القطاع	الخاص.

وقد	انخفض	عدد	المنشأة	االقتصادية	للقطاع	الخاص	الفلسطيني	في	القدس	الشرقية	في	التسعينيات:	
من	نحو	3,000	منشأة	عام	1994،	إلى	2,245	منشأة	في	عام	2000.	وتعكس	هذه	األرقام	حقيقة	أن	الكثير	
من	األنشطة	االقتصادية	الفلسطينية	انتقلت	من	القدس	الشرقية	إلى	مناطق	أخرى	في	الضفة	الغربية.	وقبل	
االنتفاضة	الثانية	كانت	هذه	العملية	مدفوعة	على	نحو	رئيس	بالقوى	االقتصادية	بما	فيها	بيئة	تنظيمية	
أقل	صرامة	وضرائب	أقل	وتكاليف	أقل	لألرض	واإليجار	والتحسن	النسبي	في	األوضاع	االقتصادية	في	

الضفة	الغربية	بين	عامي	1994	و	2001.

2001	وضعت	إجراءات	األمن	اإلسرائيلية	)الجدار	/	حاجز	الفصل	و	اإلغالقات	(	المتكررة	 وبعد	عام	
للضفة	الغربية(	عوائق	شديدة	في	طريق	النشاط	االقتصادي	الطبيعي	الفلسطيني	في	القدس	الشرقية.	مما	

دفع	إلى	المزيد	من	انتقال	رأس	المال	والمشاريع	االقتصادية	الخاصة	إلى	الضفة	الغربية.
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الشرقية موزعة  القدس  المسجلة والتوظيف في  الخاص  القطاع  1: عدد منشآت  جدول 
2000 حسب القطاع في العام 

التوظيف مجموعالشركات:الشركاتالشركاتالشركات
الكلي  الشركات10	+	عامل<5>10>5

15324161931,424الصناعة

7414896314التصليح

1,15546141,2152,332التجارة

12711311691,214المطاعم

19173571862المواصالت

1612012193626الخدمات	التجارية

22032563083,968الخدمات	االجتماعية

1,9091641722,24510,740المجموع

http://www.pcbs.gov.ps�:الفلسطيني	المركزي	اإلحصاء	لجهاز	االلكتروني	الموقع	المصدر:
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النهائي الوضع  المحتملة التفاقية  الرئيسية  الخطوط   .4

إن	أية	محاولة	لوضع	إرشادات	محتملة	للترتيبات	االقتصادية	في	اتفاقية	الوضع	النهائي	يجب	أن	تضع	
بعض	االفتراضات	حول	المزايا	السياسية	المحتملة	التفاقية	الوضع	النهائي	ذاتها.	في	هذا	القسم	نذكر	
افتراضاتنا	التي	يعمل	بها	ونصف	السيناريوهات	المحتملة	الرئيسية	التفاقية	الوضع	النهائي.	ثم	نالئم	بين	

كل	سيناريو	والترتيبات	االقتصادية	المناسبة	بالصورة	الفضلى.

ما	هو	صحيح	بالنسبة	التفاقية	الوضع	النهائي	بشكل	عام	هو	صحيح	ألية	اتفاقية	حول	القدس،	وسيكون	
من	الصعب	تحقيقها	ويمكن	أن	تكون	معقدة	تمامًا.	لذلك،	فإن	محاولة	وضع	الخطوط	الرئيسة	للمزايا	
البارزة	لمثل	هذه	االتفاقية	مهمة	وصعبة	جداًً.	هناك	بعض	العناصر	في	مثل	هذه	االتفاقية	التي	يمكن	التنبؤ	
بها	بوضوحً	،	بينما	توجد	عناصر	أخرى	مبهمة.	وبالنسبة	إلى	هذه	العناصر	غير	المؤكدة،	فإننا	نصف	عدداً	
من	الخيارات.	وحاالت	عدم	التأكد	تشمل	كاًل	من	نوع	النظام	المستقبلي	في	المدينة	وموقع	الحدود.	

ولكن	من	المؤكد	أن	النظام	وموقع	الحدود	مترابطان	بقوة.

وقبل	أن	نفحص	حاالت	عدم	اليقين	هذه	بمزيد	من	التفضيل،	فإننا	نقدم	ما	نراه	على	أنه	حاالت	عدم	اليقين	
ألية	اتفاقية	حول	القدس.	وبعبارات	أخرى،	فإننا	نقدم	قائمة	بعدد	من	االفتراضات	التي	سيعمل	بها	والتي	
نعتقد	بأنها	تنطبق	على	أي	حل	مستقبلي	ممكن.	وتعكس	هذه	االفتراضات	المتطلبات	األساسية	ألية	
اتفاقية	للوضع	النهائي.	وحسب	وجهة	نظرنا،	إذا	كان	أي	من	هذه	العناصر	غائبًا،	فإنه	ال	يمكن	الوصول	إلى	
اتفاقية	الوضع	النهائي	أو	أنها	ستكون	غير	قابلة	للحياة	أو	االستقرار.	واالفتراضات	التي	ُيعمل	بها	هي:

1.	ستكون	هناك	دولتان،	إسرائيل	وفلسطين،	تعيشان	جنبًا	إلى	جنب	وحدود	متفق	عليها	بينهما.

2.	سيتم	تقسيم	القدس	إلى	مدينتين.	القدس	الشرقية	/	القدس	ستكون	عاصمة	دولة	فلسطين	تحت	السيادة	
الفلسطينية،	والقدس	الغربية	/	يروشاليم	ستكون	عاصمة	دولة	إسرائيل	تحت	السيادة	اإلسرائيلية.	7	

3.	سيتم	تحديد	الموقع	الدقيق	للحدود	بين	المدينتين	في	االتفاقية.	وبشكل	عام،	فإن	االفتراض	الذي	
تعمل	به	مجموعة	إكس	أن	الحدود	اإلجمالية	بين	دولة	إسرائيل	ودولة	فلسطين	ستكون	مبنية	على	
أساس	الخط	األخضر	للرابع	من	حزيران	عام	1967	مع	تعديالت	طفيفة	ومتبادلة	ومتساوية	يتفق	عليها	
الطرفان.	وبما	أن	الكثير	من	هذه	التعديالت	ستكون	في	القدس،	فإنها	يمكن	أن	تكون	بحجم	أكبر	
بالنسبة	لحجم	المدينة	منها	في	مناطق	الحدود	األخرى.	لذلك	فإن	هذه	الوثيقة	تأخذ	بعين	االعتبار	

عدداً	من	الخيارات	لموقع	الحدود.

بلدية	فلسطينية	شرق	 بلديتان	منفصلتان:	 لم	يتم،	ستكون	لهما	 أو	 المدينتين	 لو	تم	تقسيم	 	.4
البناء	واالستيطان	 النزاعات	حول	 أمر	مهم	إلنهاء	 الحدود.	وهذا	 الحدود	وبلدية	إسرائيلية	غرب	

			أنظر	احلاشية	رقم	2	في	الصفحات	السابقة 7
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ونوع	الخدمات	عندما	يتم	التوصل	إلى	اتفاقية.	وسوف	تتعاون	البلديتان	في	القضايا	المختلفة	التي	
تتطلب	التعاون.

5.	ُيتاح	الوصول	التام	والحر	للجميع	إلى	األماكن	المقدسة	في	كلتا	المدينتين.

إن	تنفيذ	االتفاقية	بعد	توقيعها	سيقتضي	وقتًا،	ويتم	تحديد	هذا	الوقت	في	االتفاقية.	وتقديرنا	أن	التنفيذ	يمكن	
أن	يكون	قصيراً	ويستغرق	سنة	واحدة	لبعض	القضايا	ولكن	ليس	أطول	من	5	سنوات	ألية	قضية	ممكنة.

6.	الحظ	أن	هذه	االفتراضات	ال	تشمل	أي	تدويل	لمدينة	القدس.	ونحن	نفترض	أنه	بما	أن	جانبًا	واحداً	على	
األقل	لن	يوافق	على	تدويل	عاصمته،	فإن	االتفاقية	لن	تتضمن	تدويل	القدس	كما	ورد	في	قرار	التقسيم	األصلي	
الذي	وضعته	األمم	المتحدة	عام	1947.	يمكن	أن	يكون	هناك	بعض	الترتيبات	المحلية	الدولية،	وبخاصة	
لألماكن	المقدسة	في	القدس،	غير	أنها	ستكون	جزئية	ولن	تؤثر	في	خيارات	النظام	الرئيسي	للمدينتين.

القدس الممكنة في  األنظمة  	.1.4

يمكن	تصنيف	األنظمة	المحتملة	الكثيرة	في	القدس	في	ثالثة	أنواع	رئيسة.	ونحن	نعي	بالطبع	أنه	يمكن	
للمفاوضين	ذوي	القدرة	على	االبتكار	أن	يأتوا	بأفكار	إضافية	ولكننا	بالرغم	من	ذلك	نعتقد	أن	هذه	األنواع	

الثالثة	هي	المرشحة	الرئيسة	التفاقية	يتم	تصورها	اليوم.

مقسمة مدينة  1.4.أ. 

ثمة	نظام	ممكن	هو	مدينة	مقسمة	حيث	تكون	الحدود	السياسية	بين	المدينتين	هي	أيضًا	حدوداً	ملموسة	
يمكن	عبورها	فقط	بجوازات	السفر	أو	نوع	آخر	من	التصاريح.	وعمليًا	فإن	هذا	يعني	حدوداً	تفصل	مناطق	
السيادة	الفلسطينية	عن	مناطق	السيادة	اإلسرائيلية	مع	بوابات	تمكن	العبور	المحدود	للناس	والبضائع	8	
بالضرورة	 المقسمة	ال	يعني	 المدينة	 ترتيبات	خاصة	للسياح.	الحظ	أن	نظام	 باالعتبار	 ويمكن	األخذ	
حدوداً	مغلقة	تماما	ً	ألنه	يمكن	أن	يكون	هناك	حركة	حرة	من	نوع	ما	)مثل	القطارات	والباصات(	بين	
جانبي	الحدود.	ويتم	وصف	نظام	المدينة	المقسمة	في	الشكل	التالي	حيث	يمثل	الخط	المتصل	حدوداً	

مادية	بينما	يمثل	الخط	المتقطع	حدوداً	غير	مادية،	إما	بين	الدولتين	أو	حدوداً	بلدية.

التوضيحي  مقسمةالشكل  مدينة   :1

���الحظ	أنه	ال	ينبغي	أن	تكون	احلدود	املادية	سياجًا	أو	سوراً	ولكن	ميكن	مراقبتها	ببعض	الوسائل	االلكترونية	التي	هي	اآلن	 8

متاحة	من	خالل	التكنولوجيا	احلديثة.

مقسمة مدينة 
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1.4.ب. مدينة مفتوحة

اإلمكانية	الثانية	هي	مدينة	مفتوحة	تكون	فيها	حركة	الناس	والبضائع	بين	المدينتين	حرة	بالرغم	من	الحدود	
السياسية	بينهما.	وفي	هذه	الحالة	ستصبح	القدس	مقاطعة	محاطة	بأرض	أجنبية	ومفصولة	ماديًا	عن	بقية	
إسرائيل	وعن	بقية	فلسطين،	مع	بوابات	عند	كل	خط	فصل.	وهذا	الحل	مرغوب	فيه	بشدة	فيما	يتعلق	بالتطوير	
المستقبلي	للسياحة	في	المدينة.	9	وعمليًا	فإن	نموذج	المدينة	المفتوحة	يعني	أنه	ستكون	هناك	حركة	حرة	
وغير	معوقة	للبضائع	والناس	بين	المدينتين،	وأية	قيود	على	الحركة	ستكون	بين	القدس	وبقية	الدولتين،	وليس	
بين	المدينتين.	وستكون	هذه	القيود	مطلوبة	بالنسبة	إلى	البضائع	من	خالل	الجمارك	وبالنسبة	إلى	الناس	من	

خالل	مراقبة	الجوازات	والمراقبة	األمنية.	10	ويتم	وصف	مثل	هذا	النظام	في	الشكل	التوضيحي	التالي:

مفتوحة مدينة   :2 التوضيحي  الشكل 

مفتوحة .1.4.ج. مدينة شبه 

النوع	الثالث	يتصور	منطقة	مفتوحة	أصغر	ضمن	المدينة	)مثاًل	كل	البلدة	القديمة	أو	جزء	منها(	بينما	يتم	
تقسيم	سائر	المدينتين	ماديًا.	ويعني	هذا	النظام	ضمنيًا	أنه	ستكون	هناك	قيود	على	الحركة	بين	المنطقة	

المفتوحة	وسائر	المدينتين.

مفتوحة مدينة شبه   :3 التوضيحي  الشكل 

			إن	كون	املدينة	مفتوحة	سوف	يتطلب	التعاون	بني	البلديتني	بشكل	رئيسي	في	مجال	القانون	والنظام	ولكن	هذا	ليس	 9

نقطة	التركيز	الرئيسية	لهذه	الوثيقة.
			تركز	دراستنا	فقط	على	احلاجة	إلى	املراقبة	اجلمركية. 10

مفتوحة مدينة 

مفتوحة مدينة شبه 
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للحدود الممكنة  المواقع  	.2.4

يعتمد	القرار	حول	نوع	النظام	اعتماداً	كبيراً	على	قرار	آخر:	الموقع	الدقيق	للحدود	السياسية	ضمن	القدس.	
ولكي	نري	هذا،	ثمة		ثالث	إمكانيات	رئيسة	لموقع	الحدود:

1.	اإلمكانية	األولى	هي	حدود	سياسية	على	طول	حدود	ما	قبل	عام	1967	)الخط	األخضر(،	مع	إخالء	
الحالة	 القديمة.	وفي	هذه	 البلدة	 اليهودي	في	 الحي	 باستثناء	 القدس	 جميع	مستوطنات	/	أحياء	
يصبح	سيناريو	المدينة	المفتوحة	مستحياًل	تمامًا.	إن	مثل	هذا	اإلخالء	الكبير	الحجم	سوف	يخلق	
توترات	وعداوة	بين	مجموعتي	السكان	في	المدينة	مما	يجعل	الحياة	في	مدينة	مفتوحة	خطرة	جداً	
المقسمة	هو	 المدينة	 المحتمل	أن	يتعرض	تنفيذ	االتفاقية	للخطر.	لذلك	يبدو	نموذج	 	 بل	من	

الخيار	الواقعي	الوحيد.

2.	اإلمكانية	الثانية	هي	حدود	ال	تسير	على	حدود	ما	قبل	1967	)الخط	األخضر(	ولكنها	سوف	تعكس	
التقسيم	الجغرافي	الحالي	بين	اليهود	والعرب	11	وتطرح	هذه	الحالة	أسئلة	خطيرة	حول	التواصل	ضمن	
المدينة	الفلسطينية	وبين	المدينة	وسائر	فلسطين.	وإذا	كانت	هذه	هي	الحدود	المتفق	عليها،	عندئذ	
يكون	أي	من	نموذج	المدينة	المفتوحة	ونموذج	المدينة	المقسمة	ممكنًا.	ولكن	من	الواضح	ان	
خيار	المدينة	المفتوحة	يصبح	معقواًل	أكثر	وحتى	مرغوبًا	فيه	ألنه	يمكن	أن	يعزز	في	عمق	الحركة	

بين	األقسام	الفلسطينية	المختلفة	في	المدينة.

3.	اإلمكانية	الثالثة	هي	حل	وسط	بين	حدود	الخط	األخضر	الصارمة	ما	قبل	1967	للحالة	األولى	والخط	
بين	المناطق	اليهودية	والعربية	في	الحالة	الثانية.	وبعبارة	أخرى،	ستترك	الحدود	بعض	مستوطنات	/	
أحياء	القدس	ضمن	السيادة	اإلسرائيلية،	ولكنها	ستؤدي	إلى	إخالء	المستوطنات	/	األحياء	األخرى،	
وعلى	نحو	واسع	لتمكين	"التواصل"	األكبر	ضمن	المدينة	الفلسطينية.	وثمة	أمثلة	للمستوطنات	
التي	يمكن	إخالؤها:	عطروت،	هار	حوما،	نيفي	يعقوب	أو	بسغات	زئيف.	وفي	هذه	الحال	يمكننا	
استعمال	منطق	يشبه	المنطق	المذكور	أعاله	ونستنتج	أنه	إذا	كانت	المناطق	التي	يتم	إخالؤها	صغيرة	
تقريبًا،	عندئذ	يمكن	األخذ	بعين	االعتبار	مدينة	مفتوحة؛	ولكن	إذا	كان	اإلخالء	واسعًا،	فإن	خيار	

المدينة	المفتوحة	يصبح	مستحياًل	تمامًا	ويؤدي	مرة	ثانية	إلى	نموذج	المدينة	المقسمة.	12

يجب	أن	نضيف	هنا	أننا	قد	أخذنا	باالعتبار	خياراً	رابعًا:	انسحاب	إلى	حدود	ما	قبل	عام	1967	الذي	يترك	
مستوطنات	/	أحياء	القدس	في	أماكنها	ويمكن	اإلسرائيليين	الذين	يعيشون	هناك	أن	يصبحوا	سكانًا	في	
فلسطين.	وبالرغم	من	الفوائد	الواضحة	لمثل	هذا	االقتراح،	إال	أنه	يعاني	من	عيوب	كثيرة	تجعله	غير	قابل	

بيوت	 على	 ينطبق	 ال	 أن	 احلل	يجب	 هذا	 أن	 املهم	مالحظة	 ومن	 كلينتون.	 اقتراحات	 في	 كانت	 مشابهة	 فكرة	 ثمة	 			 11

املستوطنات	املعزولة	مثل	كيدمات	تسيون	وشمعون	هتصاديق.

			إن	جميع	اخليارات	الثالثة	مرتبطة	على	نحو	رئيسي	مبدى	األراضي	املنقولة	إلسرائيل	ما	وراء	اخلط	األخضر.	وهذا	بسبب	 12

أن	هذا	األمر	هو	القضية	ذات	العالقة	بنقاشنا	احملدد.	ولكن	يجب	أن	نذكر	أن	هذه	اخليارات	املختلفة	ميكن	أيضًا	أن	
تتضمن	نقل	بعض	األراضي	من	إسرائيل	إلى	فلسطني	ضمن	القدس	مثل	منطقة	الوجلة.
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للتطبيق.	أواًل،	يمكن	لمثل	هذا	الترتيب	أن	يؤدي	إلى	إدعاءات	متكررة	حول	أرض	هذه	األحياء	من	قبل	
أصحاب	األراضي	الفلسطينيين.	ويمكن	أن	تؤدي	بعض	هذه	المطالب	أو	االدعاءات	إلى	العنف.	ثانيًا،	
إن	اإلسرائيليين	المتروكين	في	القدس	الشرقية	سيعانون	من	هبوط	كبير	في	الخدمات	العامة	التي	يحصلون	
عليها.	لذل	فإنهم	سوف	يرفضون	البقاء	هناك	ويطالبون	بإسكان	بديل	في	القدس	الغربية.	ولهذه	األسباب	

قررنا	عدم	األخذ	بهذا	الخيار.

من	خالل	النقاش	السابق،	نستطيع	أن	نستنتج	أن	أي	قرار	مستقبلي	يتصل	بالنظام	في	القدس	سيتأثر	على	
نحو	شديد	بموقع	الحدود	السياسية	المستقبلية	ضمن	المدينة.	وعلى	وجه	التحديد،	فإن	موقع	الحدود	
سوف	يقرر	إلى	حد	كبير	طبيعة	انفتاح	المدينة	ومداه.	وكلما	كانت	الحدود	أقرب	إلى	الحدود	التي	قبل	
1967	فإن	الخط	األخضر	يصبح	خيار	المدينة	المقسمة	محتماًل	أكثر.	وبالعكس،	إذا	كانت	الحدود	قريبة	
من	الفاصل	الجغرافي	الراهن	بين	اليهود	والعرب،	عندئذ	يكون	كل	من	خيار	المدينة	المقسمة	وخيار	

المدينة	المفتوحة	ممكنًا.

3.4.	اعتبارات أخرى

ثمة	اعتبارات	أخرى	يجب	أخذها	في	الحسبان	عند	مناقشة	مسألة	النظام	في	القدس.	نركز	تاليًا	على	
اعتبار	اقتصادي	واحد.	إن	الفجوة	الكبيرة	الراهنة	في	الدخل	وكسب	المعيشة	بين	جزئي	المدينة	يمكن	
أن	تجعل	نظام	المدينة	المفتوحة	أقل	تفضياًل	بالنسبة	إلى	الفلسطينيين.	فمثال	ً	يمكن	أن	يؤدي	إلى	
اختصاص	القدس	الشرقية	بالخدمات	ذات	المهارة	المتدنية	بينما	تختص	القدس	الغربية	بالخدمات	ذات	
المهارة	العالية.	وهذا	يمكن	أن	يعوق	بشكل	كبير	التطوير	االقتصادي	في	القدس	الشرقية	كثيراً	.	إن	مثل	

هذه	االعتبارات	يجب	أن	تؤثر	على	االتفاقية	حول	النظام	المستقبلي	للمدينة.
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االقتصادية للمفاوضات  المؤسسات   .5

تتطلب	القضايا	المتعلقة	بالقدس	ترتيبات	خاصة	في	نواحٍ	كثيرة،	سياسية	واقتصادية.	فمثاًل،	إن	ترتيبات	
اقتصادية	خاصة	مطلوبة	في	نواحٍ		مثل	التجارة	والبنية	التحتية	والمستوطنات	/	أحياء	ا	لقدس.	ونتيجة	
لذلك،	فإننا	نوصي	بإيجاد	آلية	تفاوض	خاصة	مكرسة	للترتيبات	االقتصادية	في	القدس	والتي	ستعمل	مع	

المفاوضين	السياسيين	في	نفس	الوقت.	واقتراحاتنا	كما	يأتي:

للقدس االقتصادية  المفاوضات  فريق  	.1.5

نقترح	إيجاد	فريقي	مفاوضات	خاصة،	واحد	إسرائيلي	وآخر	فلسطيني،	ويركزان	بالتحديد	على	النواحي	
االقتصادية	التفاقية	حول	القدس.	ويجري	هذان	الفريقان	المفاوضات	االقتصادية	حول	القدس	بالتزامن	
مع	فرق	التفاوض	السياسي	للوصول	إلى	اتفاقيات	مفصلة	حول	ترتيبات	التجارة	وتصاريح	العمل	والنواحي	
المالية	إلخالء	المستوطنات	/	أحياء	القدس	وقضايا	البنية	التحتية.	وسوف	تبدأ	المفاوضات	بين	فريقي	
المفاوضات	االقتصادية	حول	القدس	بعد	توقيع	االتفاقية	السياسية	أو	حتى	قبل	ذلك	إذا	أمكن	وتنتهي	قبل	
التنفيذ	الكامل	لالتفاقية.	وسيعمل	الفريقان	معًا	لتقرير	التفاصيل	الدقيقة	لتنفيذ	االتفاقية	في	القدس.

التفاوض	 من	فرق	 القدس	جزءاً	 المفاوضات	االقتصادية	حول	 المبدأ،	يمكن	أن	يكون	فريقا	 من	ناحية	
االقتصادي	اإلسرائيلية	والفلسطينية	ويجب	أن	تنسق	هذه	الفرق	بالتأكيد	مع	فريقي	المفاوضات	االقتصادية	
القدس	وخصائصها	 المطلوبة	في	 الكبير	من	االتفاقيات	االقتصادية	 الكم	 القدس.	ولكن	بسبب	 حول	
التخصص	ثمة	حالة	قوية	إليجاد	فرق	تفاوض	منفصلة	للقضايا	 التي	تتطلب	قدرة	عالية	من	 المحددة	

المتعلقة	بالقدس.

القدس التحكيم االقتصادي في  	.2.5

إذا	لم	يتمكن	فريقا	التفاوض	االقتصادي	من	الوصول	إلى	اتفاقية	بوقت	كافي	قبل	وقت	التنفيذ،	وسيتم	
عرض	المسألة	على	مّحكم	اقتصادي	حول	القدس	يكون	مقبواًل	لدى	الطرفين.	وبما	أنه	ينبغي	تسوية	جميع	
القضايا	من	قبل	فريقي	التفاوض	االقتصادي	حول	القدس	قبل	التنفيذ	النهائي	لالتفاقية،	فإن	الحاجة	تبدو	
واضحة	لمثل	آلية	التحكيم	هذه.	الحظ	أن	المحكم	لن	يقرر	حول	القضايا	الرئيسية	مثل	موقع	الحدود	

ولكن	حول	القضايا	المالية	واالقتصادية	المتعلقة	باالتفاقية.
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التجارة ترتيبات   .6

التجارة أنظمة  	.1.6

إن	ترتيب	التجارة	العام	الذي	توصي	به	مجموعة	إكس	إلسرائيل	وفلسطين	هو	منطقة	تجارة	حرة:	اتفاقية	
تجارة	حرة	ثنائية	بين	إسرائيل	وفلسطين	فيما	يتعلق	بالبضائع	المنتجة	في	كل	بلد	بينما	تتم	المتاجرة	
بالبضائع	من	البلدان	الثالثة	حسب	تعديالت	الضريبة	والتعرفة	الجمركية	لكل	من	البلدين.	في	هذا	القسم	
نفحص	هل	سيكون	للقدس	نظام	التجارة	نفسه.	وكما	نبين	أدناه،	فإن	الحل	الواضح	الذي	يجب	أن	يقرر	

نظام	التجارة	في	القدس	هو	هل	ستكون	المدينة	مفتوحة	أو	مقسمة.

1.إذا	كانت	المدينة	مقسمه،	فإن	النظام	االقتصادي	في	المدينة	يمكن	بل	يجب	أن	يتضمن	نفس	ترتيب	
منطقة	التجارة	الحرة	الذي	نوصي	به	إلسرائيل	وفلسطين.

الجمركية	والضرائب	ضروري	في	جزئي	 التعرفة	 من	 المدينة	مفتوحة،	فإن	نظامًا	موحداً	 2.إذا	كانت	
المدينة	للبضائع	من	الدولتين	وأيضًا	من	البلدان	الثالثة.	وهو	أمر	ناجم	عن	الحقيقة	البسيطة	بأن	

المدينة	المفتوحة	تعني	النقل	الحر	للبضائع	بين	جزئيها.

3.لذلك	فإن	نسبة	التعرفة	الجمركية	والضريبة	يجب	أن	تكون	متساوية	في	جزئي	القدس،	ويجب	وضعها	
في	أي	نسبة	بين	الصفر	وأدنى	نسبة	في	الدولتين.	مثاًل	إذا	كان	اإلسرائيليون	خارج	القدس	يدفعون	
ضريبة	وتعرفة	بنسبة	%15	عن	أجهزة	أقراص	الفيديو	الرقمية	DVD	بينما	يدفع	الفلسطينيون	خارج	
القدس	%20،	فإن	النسبة	في	كال	الجزأين	يجب	أن	تكون	متساوية	ويجب	وضعها	في	أي	مكان	بين	
صفر	– %15.	إن	نسبة	أعلى	من	%15	سترسل	المتسوقين	اإلسرائيليين	من	القدس	إلى	سوق	تجاري	
)مول(	في	ميفاسيرت	تسيون.	ونتيجة	لذلك،	إذا	كانت	هناك	مدينة	مفتوحة	في	القدس،	يجب	
أن	تكون	منطقة	تجارة	خاصة	بالنسبة	للبضائع	من	البلدان	الثالثة	بالنسبة	لبقية	أراضي	الدولتين	مع	

نسب	أدنى	لكثير	من	البضائع.

4.لكي	يتم	حصر	منطقة	التجارة	الخاصة	بالقدس،	يجب	وضع	بعض	القيود	على	المواصالت	على	الحدود	
الخارجية	بين	المدينتين	وبقية	أراضي	الدولتين	)الخطوط	الزرقاء	في	الشكلين	التوضيحيين	أعاله(.	
نقترح	أن	تطّبق	هذه	القيود	فقط	على	المعامالت	التجارية	)الشاحنات	أو	القطارات(	وليس	على	
األسر	)السيارات	الخاصة(.	وثمة	مثال	لمثل	هذا	الترتيب	هو	بالتحديد	مدينة	إيالت	اإلسرائيلية	

.VAT	المضافة	الضريبة	من	معفاة	كمدينة
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5.	من	المهم	مالحظة	انه	في	خيار	المدينة	شبه	المفتوحة،	فإن	المنطقة	المفتوحة	تكون	صغيرة	نسبيًا.	وإذا	تم	
حصر	التجارة	في	هذه	المنطقة	بفئات	معينة	من	البضائع	مثل	المأكوالت	والمنسوجات	والسياحة،	فإن	ذلك	

سوف	يجعل	ترتيبات	التجارة	الخاصة	في	هذه	المنطقة	أقل	كلفة	وأقل	إشكالية	منها	في	المدينة.

ثمة	إمكانية	لمنطقة	تجارة	خاصة	حين	تكون	المدينة	مفتوحة	وهي	منطقة	تجارة	حرة	كاملة	دون	تعرفة	
جمركية	وضرائب	على	البضائع	ومن	ضمنها	البضائع	من	البلدان	الثالثة،	إما	على	شكل	ترتيب	دائم	وإما	
مؤقت.	ويمكن	لمثل	هذا	الترتيب	أن	يعطي	دفعة	اقتصادية	هامة	لألمام	لكّل	من	جزأي	القدس،	غير	أن	له	
أيضاً		بعض	الجوانب	السلبية	مثل	احتمال	إثارة	الكراهية	بتفضيل	القدس	الشرقية	على	بقية	فلسطين.

االقتصادية الدوافع   .2.6

أنه	ال	 المفتوحة.	وبالرغم	من	 المدينة	 ثانوي	ضروري	لخيار	 نتاج	 إن	ترتيب	تجارة	خاصة	للقدس	هو	
يمكن	تقييم	النتائج	االقتصادية	لمنطقة	تجارة	خاصة	في	الوقت	الحاضر،	يجب	األخذ	باالعتبار	التكاليف	
المحتملة	لمثل	هذا	الترتيب	عند	مناقشة	النموذج	المستقبلي	للمدينة.	إن	معدالت	التعرفة	الجمركية	
وضريبة	المكوس	على	البضائع	من	البلدان	الثالثة	متشابهة	تمامًا	في	إسرائيل	وفي	السلطة	الفلسطينية.	
وإلسرائيل	تعرفة	جمركية	منخفضة	نسبيًا:	إن	%11	فقط	من	المستوردات	اإلسرائيلية	تدفع	التعرفة	الجمركية	
)واالستثناءات	هي	السيارات	والبنزين	وبعض	األجهزة	الكهربائية(.	وضرائب	المشتريات	أيضًا	منخفضة	
في	إسرائيل؛	على	أن	السيارات	والسجائر	والكحول	تتميز	بمعدل	عال	من	الضرائب.	وإذا	استمر	التنسيق	
واالنسجام	في	هذه	النسب	بين	الدولتين	فستكون	منطقة	التجارة	الخاصة	في	القدس	غير	مكلفة.	ولكن	
اقتصاديًا،	فيمكنها	أن	تقرر	أن	تفرض	تعرفة	جمركية	وضرائب	أعلى	 عندما	تصبح	فلسطين	مستقلة	
أو	أدنى	على	البضائع	المتنوعة	مما	يعكس	الحاجة	لتمويل	نفقاتها	أو	مقاصدها	في	حماية	الصناعات	
المحلية	الناشئة.	ويمكن	أن	تؤدي	االختالفات	المحتملة	في	المستقبل	في	معدالت	التعرفة	الجمركية	
والضرائب	بين	إسرائيل	وفلسطين	إلى	التهريب	على	نطاق	واسع	من	خالل	القدس	مما	يمكن	أن	يكون	

مكلفًا	تمامًا	للجانبين.

تعطي	األرقام	التالية	للضرائب	والتعرفة	الجمركية	بعض	التقديرات	عن	التكاليف	المحتملة	للتهريب	إلى	
إسرائيل	من	منطقة	التجارة	الحرة	في	مدينة	مفتوحة.	كان	الدخل	من	ضرائب	المشتريات	على	السيارات	
وقطع	السيارات	في	إسرائيل	عام	2005،	6,849	مليون	شيكل	أو	%1.1	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي.	وكان	
الدخل	من	ضريبة	المشتريات	على	السجائر	3,342	مليون	شيكل	عام	2005،	أو	%0.6	من	الناتج	المحلي	
اإلجمالي.	وكانت	العائدات	من	ضريبة	المشتريات	على	البنزين	393	مليون	شيكل.	وكانت	بقية	العائدات	
من	ضرائب	المشتريات	1,493	مليون	شيكل.	وإذا	حذفنا	السيارات	من	المجموع،	ألنه	من	الصعب	تهريبها	
بسبب	الحاجة	إلى	تسجيلها،	فإن	بقية	البضائع	أوجدت	دخاًل	بقيمة	5,233	مليون	شيكل	أو	%0.9	من	
الناتج	المحلي	اإلجمالي.	وقد	وصل	الدخل	من	التعرفة	الجمركية	إلسرائيل	1,764	مليون	شيكل	عام	2005.	
وكانت	معظم	هذه	التعرفات	الجمركية	على	البضائع	التي	ال	يمكن	تحريكها	بسهولة،	مثل	السيارات	أو	
المدخالت	للصناعة.	وكانت	قيمة	التعرفة	الجمركية	على	الجلود	والمنسوجات	واأللبسة	والتي	هي	أسهل	

لتحريكها	عبر	الحدود،	470	مليون	شيكل	وهذا	أقل	من	%0.1	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي.
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لذلك،	فإن	خسائر	الدخل	المحتملة	للحكومة	اإلسرائيلية	بسبب	التهريب	ال	تتجاوز	%1	من	الناتج	المحلي	
اإلجمالي.	وهذا	الرقم	ليس	عاليًا	جداً	ولكنه	ليس	رقمًا	يمكن	إهماله:	إنه	تقريبًا	%2.5	من	عوائد	الضرائب	
الحكومية	اإلجمالية.	ومن	الصعب	وضع	استنتاجات	من	هذه	األرقام	فيما	يتعلق	بخسائر	الدخل	للحكومة	
الفلسطينية،	ولكن	يمكننا	القول	انه	بشكل	عام	يمكن	أن	نتوقع	أن	يكون	هذه	الخسائر	أعلى	ألن	الدخل	
من	ضريبة	المشتريات	والتعرفات	الجمركية	يمكن	أن	تكون	أكبر	بالنسبة	إلى	الدخل	في	فلسطين.	تجعل	
هذه	التكاليف	المحتملة	من	خيار	المدينة	المفتوحة	أكثر	تعقيداً	وتكلفة	بكثير	مما	تبدو	على	نحو	مبدئي.	
ولذلك	فان	هذه	التكاليف	المحتملة	تلقي	بظالل	الشك	على	الرغبة	في	خيار	المدينة	المفتوحة.	وبالرغم	
من	أن	هذا	يمكن	أن	يفيد	السياحة،	يمكن	أن	يكون	مكلفًا	للعائدات	العامة.	وباإلضافة	لذلك،	هناك	

تكاليف	اجتماعية	إضافية	وغير	مالية	لجعل	القدس	قناة	رئيسية	للتهريب	بين	الدولتين.	

إن	أخذ	هذه	التكاليف	بعين	االعتبار	يجعل	خيار	المدينة	المفتوحة	أقل	جاذبية	بصورة	كبيرة.	ونقدر	ان	
التحليل	السابق	يضع	معضلة	أمام	المفاوضين	حول	القدس:	فإذا	فضلوا	مدينة	مفتوحة،	فإنها	بشكل	حتمي	
تقريبًا	تتطلب	تنسيق	الضرائب	والتعرفة	الجمركية	بين	الدولتين.	وإذا	أصرت	فلسطين	على	االستقالل	

الضرائبي	والتعرفة	الجمركية،	فيجب	التخلي	عن	خيار	مدينة	مفتوحة	في	القدس.
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العمل ترتيبات   .7

إن	التوصية	العامة	لمجموعة	إكس	حول	ترتيبات	العمل	بين	إسرائيل	وفلسطين	هي	أن	العمل	سينساب	
بحرية	بين	الدولتين	ولكنه	سيكون	خاضعًا	للتنظيم	من	خالل	الضرائب	و/أو	التصاريح.	وكما	هو	مفصل	

أدناه،	نتبنى	هذه	التوصية	للقدس	أيضًا	مع	اضافة	تعديل	واحد.

النظام	المحتمل	في	 العمل	ال	تعتمد	كثيراً	على	 التجارة،	فإن	ترتيبات	 أواًل	الحظ	أنه	بعكس	ترتيبات	
المدينة.	والسبب	الرئيس	في	ذلك	هو	أنه	بعكس	التجارة	بالبضائع	التي	هي		على	نطاق	صغير	لدرجة	
واضحة	،	فإن	عقود	العمل	هي	عادًة	على	المدى	البعيد	ويتم	صياغتها	بين	أطراف	معروفين	جيداً.	وهكذا	
فإنه	في	حالة	المدينة	المقسمة،	من	الممكن	السماح	للعمل	بأن	ينساب	عبر	الحدود	من	خالل	ممرات	

معينة؛	وفي	الوقت	نفسه	من	الممكن	تنظيم	انسيابات	العمل	حتى	ولو	كانت	المدينة	مفتوحة.

الدولتين،	 بين	 العمل	اإلجمالية	 لترتيبات	 القدس	مشابهة	 العمل	في	 ترتيبات	 لذلك	يمكن	أن	تكون	
ولكن	بفارق	واحد	مهم	.	يجب	أن	نقر	بحقيقة	أن	الفلسطينيين	من	القدس	الشرقية	يعملون	ألرباب	عمل	
إسرائيليين	سنوات	كثيرة،	لذلك	نقترح	أنه	باإلضافة	التفاقية	عمل	عامة	بين	الدولتين	يجب	أن	يكون	هناك	
تدبير	مسبق	للقدس	يحدد	بأن	هؤالء	الفلسطينيين	من	القدس	الشرقية	الذين	يعملون	في	القدس	الغربية	

قبل	االتفاقية	سيتمكنون	من	االحتفاظ	بوظائفهم	عشر	سنوات	كحد	أدنى	أو	حتى	التقاعد.

ناقش	الفريق	إمكانية	إعطاء	الفلسطينيين	من	القدس	الشرقية،	وليس	فقط	هؤالء	الذين	يعملون	اآلن	في	
إسرائيل،	معاملة	تفضيلية	فيما	يتعلق	بالعمل.	وكانت	اآلراء	حول	هذه	القضية	متضاربة.	إن	مثل	هذه	
المعاملة	التفضيلية	ستساعد	العمال	في	القدس	الشرقية،	ولكنها	يمكن	أن	تخلق	هجرة	فلسطينية	زائدة	
إلى	القدس	الشرقية	وتعوق	تطويرها	االقتصادي	كعاصمة	فلسطينية.	ويمكنها	أيضًا	أن	تخلق	توترات	

اجتماعية	داخل	المجتمع	الفلسطيني.	لذلك	قررنا	أال	نشملها	كتوصية	من	قبل	الفريق.
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التحتية البنية   .8

يطرح	تقسيم	البنية	التحتية	بين	المدينتين	سؤااًل	اقتصاديًا	خطيراً.	للكثير	من	مشاريع	البنية	التحتية	مثل	
المياه	والمجاري	والقطارات	والكهرباء	واالتصاالت	السلكية	بحكم	طبيعتها	عوامل	خارجية	مهمة	لشبكة	
البنية	التحتية،	وكذلك	عوائد	كبيرة.	لذلك	فإن	من	وجهة	نظر	اقتصادية	بحتة،	ومن	وجهة	مثالية	يجب	
أن	ال	يتم	تقسيم	شبكات	البنى	التحتية	هذه	بين	المدينتين.	أما	واقعياً	حيث	تؤدي	السياسة	دوراً	مهما	
ً	فإن	االشتراك	بنفس	البنية	التحتية	بين	المدينتين	اللتين	تنتميان	إلى	دولتين	مختلفتين	يضع	صعوبات	
خطيرة.	إذ	يتم	عادًة	إدارة	هذه	البنية	التحتية	من	قبل	جانب	واحد،	وال	بد	أن	له	ميل	أن	يهمل	وأن	يخدم	
بصورة	أقل	الجانب	اآلخر.	لذلك	فان	توصيتنا	األساسية	هي	تقسيم	البنية	التحتية	بين	المدينتين	ولكن	
يجب	القيام	بذلك	تدريجيًا.		بسبب	االستثمار	الكبير	المتعلق	ببناء	شبكات	البنية	التحتية.	ونبدأ	هذا	

الفصل	بعرض	موجز	للبنية	التحتية	في	جانبي	القدس،	ثم	نقدم	توصيات	مفصلة.

1.8.	الوصف

ثمة	فجوة	واسعة	في	البنية	التحتية	وتوفير	الخدمات	األساسية	بين	القدس	الشرقية	والغربية،	ويقدم	الجدول	2	
األدلة	على	هذه	الفجوة	فيما	يتعلق	بالطرق	والشوارع	ونظام	المجاري	وحاويات	القمامة	والمالعب	العامة.

الشرقية والغربية	13  القدس  الخدمات األساسية في   :2 جدول 

القدس الغربيةالقدس الشرقيةالقسم
وتشمل مستوطنات القدس

680 كلم87 كلمالطرق والشوارع
700 كلم73 كلمالممرات الجانبية للمشاة على الشوارع

650 كلم76 كلمنظام المجاري
1491,849حاويات القمامة في الشوارع

291,079المالعب العامة
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الكهرباء 1.8.أ.	

يتم	تزويد	القدس	الشرقية	بالكهرباء	من	شركة	كهرباء	القدس	التي	أسست	عام	1914	من	خالل	تفويض	
خاص	من	الحكومة	العثمانية.	وقد	تمت	مراجعة	االمتياز	من	قبل	الحكومة	البريطانية	عام	1928	مما	منح	
شركة	كهرباء	القدس	حقوق	سوق	حصرية	وفريدة	من	نوعها	في	دائرة	نصف	قطرها	50	كلم	حول	كنيسة	
القيامة	مدة	44	عامًا.	وكان	على	الشركة	في	عام	1948	أن	تتخلى	عن	امتيازها	على	القدس	الغربية	لهيئة	
الكهرباء	اإلسرائيلية(	 الواحدة	إسرائيلية	)هيئة	 1948	زودت	الشركتان	 الكهرباء	اإلسرائيلية.	ومنذ	عام	

واألخرى	فلسطينية	)شركة	كهرباء	القدس(	القدس	بالكهرباء.

وفي	الوقت	الحاضر	ال	تزال	شركة	كهرباء	القدس	المزود	الرئيسي	للكهرباء	للقدس	الشرقية	ولـ	%25	من	
الكهرباء	اإلسرائيلية،	وتضع	 الكهربائية	من	شركة	 الطاقة	 %90	من	 الغربية.	ويتم	شراء	أكثر	من	 الضفة	
لزبائن	طاقة	شركة	 العدد	اإلجمالي	 الكهربائي.	ويبلغ	 التيار	 الحكومة	اإلسرائيلية	األسعار	ورسوم	وصل	
كهرباء	القدس	نحو130	ألف	مشترك	من	بينهم	64	ألف	في	القدس،	40	ألف	في	رام	اهلل،	22	ألف	في	بيت	
ف	للفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	ولها	538	عامل	 لحم	و	4,000	في	أريحا.	إن	الشركة	هي	أكبر	موظِّ
وموظف.	وفي	عام	2004	بلغ	عدد	المشتركين	في	خدمة	كهرباء	شركة	كهرباء	القدس	في	القدس	72,459	

مشتركًا	واستهلكوا	337.6	مليون	كيلو	واط	ساعة	14	.

1.8.ب. مطار عطروت – قلندا

يقع	هذا	المطار	المحلي	بموازاة	الطريق	إلى	رام	اهلل	في	أقصى	منطقة	شمالي	القدس،	واسمه	الرسمي	هو	
مطار	القدس	الدولي؛	ويسميه	الفلسطينيون	"قلنديا"	واالسرائيليون		"عطروت"،	وكان	حتى	عام	1967	
مطاراً	مدنيًا	دوليًا	تديره	السلطات	األردنية	ويستخدمه	الفلسطينيون.	وقد	توقف	المطار	عن	العمل	منذ	

بداية	انتفاضة	األقصى	عام	2000.

الخفيف القطار  1.8.ج. 

تبني	بلدية	القدس	حاليًا	الخط	األول	للقطار	الخفيف	فوق	األرض.	وسوف	يربط	الخط	بسغات	زئيف	
ومستوطنات	القدس	األخرى	بالقدس	الغربية.	ويعارض	الفلسطينيون	بشدة	هذه	الخطة	ألسباب	قانونية	
وسياسية.	ويتم	مناقشة	األهداف	االقتصادية	للقطار	الخفيف	وعالقته	بالمفاوضات	اإلسرائيلية	الفلسطينية	
بتفصيل	أكثر	في	القسم	11	من	هذه	الورقة.	وفي	هذا	الفصل،	نركز	على	القطار	الخفيف	كجزء	من	البنية	
التحتية	للمدينة.	ويبدو	أن	أي	إجراء	للمدينة،	سواء	مدينة	مقسمة	أو	مدينة	مفتوحة	سوف	يتطلب	بعض	
التقسيم	لخطوط	القطار	التي	تعبر	المناطق	الفلسطينية.	وسيكون	مفيداً	التعامل	مع	هذه	القضية	مقدمًا	

لكي	نقتصد	في	التكاليف	المستقبلية.

			أنظر	موقع	جهاز	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	على	شبكة	االنترنت: 14

http://www.pcbs.gov.ps
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التوصيات 	.2.8

إن	توصياتنا	الرئيسة	فيما	يتعلق	بالبنية	التحتية	هي	كما	يأتي:

إلى	مدينتين	 المدينة	 التحتية	كاملة	وغير	مجزأة	عندما	يتم	تقسيم	 البنية	 يجب	أن	تبقى	شبكات	 	.1
منفصلتين	لكل	منهما	بلدية	خاصة.	ويستمر	المواطنون	في	كل	مدينة	في	استعمال	شبكة	خدمات	
المدينة	األخرى	والدولة	األخرى	لمدة	انتقالية	تكون	خمس	أو	عشر	أو	خمسة	عشر	سنة	حسبما	يتفق	

عليه	الجانبان.

2.	خالل	الفترة	االنتقالية	سوف	يدفع	المواطنون	إلى	مزودي	دولتهم	لقاء	خدمات	البنية	التحتية،	ويسوي	
المزود	الحسابات	مع	مزود	الجانب	اآلخر.	وهكذا	فإن	سكان	حي	إسرائيلي	يحصل	على	الكهرباء	
من	شركة	كهرباء	القدس	يدفع	إلى	شركة	كهرباء	إسرائيل	التي	سوف	تسوي	الحسابات	مع	شركة	
كهرباء	القدس.	وسيتم	التفاوض	واالتفاق	على	األسعار	من	قبل	فرق	التفاوض	االقتصادي	حول	القدس	

وستكون	جزءاً	من	االتفاقية	االقتصادية	حول	القدس.

3.	خالل	الفترة	االنتقالية،	تكمل	كل	بلدية	وكل	دولة	بناء	البنية	التحتية	الخاصة	بها،	بحيث	انه	مع	نهاية	
هذه	الفترة	يمكن	فصل	الشبكات.	ومن	المعقول	االفتراض	أن	جزء	كبير	من	شبكة	البنية	التحتية	
التي	ستبنى	في	القدس	الشرقية	ستكون	جزءاً	من	البنية	التحتية	العامة	في	فلسطين:	وهذا	االستثمار	
حاسم	بالنسبة	إلى	التطور	االقتصادي	في	فلسطين	ويجب	البدء	به	اليوم.	في	القسم	11	نناقش	العوائق	
الحالية	لمثل	هذا	التطوير.	ومن	المهم	التذكر	أن	تطوير	البنية	التحتية	الفلسطينية	أمر	حاسم	على	

وجه	الخصوص	في	القدس	حيث	تتالمس	البنيتان	التحتيتان	وتتشابكان.

4.	ويمكن	الجانبين	أن	يستمرا	أيضاً		في	االشتراك	في	البنية	التحتية	ما	بعد	الفترة	االنتقالية	إذا	رغبا	في	
ذلك.	هذا	أمر	يجب	أن	تتم	أيضاً		مناقشته	في	الفترة	االنتقالية.
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9. تكاليف إنشاء حدود

الخلفية 	.1.9

في	السنوات	األربعين	منذ	1967،	تغير	منظر	القدس	الطبيعي	والمادي	والديموغرافي	والعرقي	على	نحٍو	
ظاهر.	إن	التغير	الذي	يسبب	قلقًا	رئيسًا	التفاقية	مستقبلية	بين	إسرائيل	وفلسطين	هو	بناء	مستوطنات	/	
أحياء	القدس	في	القدس	الشرقية.	إذ	يعيش	نحو	180	ألف	إسرائيلي	حاليًا	في	مستوطنات	القدس	أالثنتي	
عشرة	التالية:	شرق	تلبيوت،	جيلو،	جفعت	تسيرفاتيت	)التلة	الفرنسية(،	جفعات	هاماتوس،	هار	حوما،	
الحي	اليهودي	في	البلدة	القديمة،	معالوت	دافنا	)شرق(،	نيفي	يعقوب،	بسغات	زئيف،	راموت	ألون،	
رامات	شلومو	ورامات	إشكول.	وإلى	هذه	يجب	أن	نضيف	عطروت	التي	هي	مركز	رئيس	صناعيًا	وتجاريًا.	
القدس	متعارضة	تمامًا.	 المستوطنات	/	أحياء	 للجانبين	فيما	يتعلق	بمستقبل	 المواقف	األساسية	 إن	
فبينما	تنظر	إليها	إسرائيل	على	أنها	أحياء	شرعية	يجب	أن	تبقى	في	إسرائيل،	ينظر	إليها	الفلسطينيون	
على	أنها	مستوطنات	غير	شرعية	يجب	إخالؤها.	وبالرغم	من	ذلك،	يبدو	أن	أية	اتفاقية	مستقبلية	حول	
القدس	يمكن	أن	تترك	بعض	مستوطنات	/	أحياء	القدس	تحت	السيادة	اإلسرائيلية	ضمن	إطار	تبادل	
أراض	وسيتم	إخالء	بعض	هذه	المستوطنات	لتمكين	تواصل	أفضل	ومكان	للتطوير	المستقبلي	للقدس	
الشرقية.	لذلك	فإن	افتراضنا	هو	أن	اتفاقية	مستقبلية	حول	القدس	ستقرر	أي	من	مستوطنات	/	أحياء	
القدس	سيتم	إخالؤها	وأي	منها	ستصبح	جزءاً	من	إسرائيل،	وستتناول	االتفاقية	جميع	القضايا	القانونية	

والمواطنة	ذات	العالقة.

يبحث	هذا	القسم	القضايا	االقتصادية	التي	تطرحها	هذه	االتفاقية.	وبينما	ال	نستطيع	التنبؤ	على	وجه	التأكيد	
بالموقع	الدقيق	للحدود	المستقبلية،	فإننا	نستطيع	استشراف	نوعين	من	القضايا	االقتصادية	الجغرافية	
التي	سوف	تخلقها	مثل	هذه	الحدود:	األولى	هي	كيفية	القيام	بإخالء	مستوطنة	/	حي	في	القدس	حالما	
يتم	التقرير	بأنها	ستكون	في	األراضي	الفلسطينية؛	والثانية	هي	كيفية	تعديل	البنية	التحتية	)مثل	األنفاق	

والجسور(	من	أجل	التواصل،	وكيفية	بناء	وتمويل	استثمارات	كهذه	في	البنية	التحتية.

من	المهم	مالحظة	أنه	بالنسبة	للكثير	من	الدفعات	المالية	من	جانب	واحد	إلى	جانب	آخر،	فإن	من	المحتمل	
أن	يكون	أحد	مصادر	التمويل	النهائي	المجتمع	الدولي	أو	الدول	المانحة	وتدفع	من	خالل	صندوق	دولي	كي	
تساهم	في	تسهيل	االتفاقيات.	نحن	نقر	بهذه	اإلمكانية	ولكننا	نناقش	الدفعات	المالية	على	أنها	ثنائية	لكي	
نوضح	المسئوليات	واآلليات.	وثمة	مالحظة	مهمة	أخرى	وهي	أن	نتائج	اآلليات	المختلفة	المتعلقة	بالدفعات	
المالية	المختلفة	األخرى	يجب	أن	تجمع	مع	بعضها	ويجب	أن	تكون	الدفعات	المالية	الفعلية	هي	الدفعات	

الصافية	فقط.	لذلك	في	الواقع،	فإن	الكثير	من	الدفعات	المالية	الموصوفة	الحقًا	يمكن	أن	تحذف.
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2.9.	إخالء مستوطنات / أحياء في القدس

من	بين	الكثير	من	القضايا	االقتصادية	المتعلقة	بإخالء	مستوطنات	/	أحياء	نركز	هنا	على	قضية	ضيقة	
بترتيبات	محددة	حول	كل	 القيام	 الفلسطينية	15	سيتم	 القانونية	 الوالية	 الى	 واحدة:	كيفية	تحويلها	
مستوطنة	/	حي	يتم	إخالؤه	في	القدس	من	قبل	فريقي	المفاوضات	االقتصادية	حول	القدس	بناء	على	

اإلرشادات	التالية:

1.إن	المباني	في	المستوطنات	/	أحياء	القدس	هي	بنايات	شقق،	ولذلك	فهي	مناسبة	كمساكن	لفلسطينيي	
القدس	16.	ولذلك	نوصي	بقوة	أن	ال	يتم	هدم	مثل	هذه	المستوطنات	/	أحياء	كما	كانت	الحال	في	
اإلخالءات	اإلسرائيلية	السابقة،	وإنما	أن	يتم	نقلها	كما	هي.	إن	هدم	المباني	ثم	بناء	أخرى	شبيهة	

بها	سيكون	غير	فعال	وإهداراً	شديداً	من	ناحية	اقتصادية.

2.سيتم	إيجاد	هيئة	إدارية	من	قبل	الدولة	الفلسطينية	ُيَخَول	إليها	أمر	تحويل	المستوطنات	/	األحياء	
من	إسرائيل	إلى	فلسطين	وإدارتها	وتخصيص	وتوزيع	أصولها	مع	إعطاء	األولوية	إلرجاع	األراضي	إلى	

مالكيها	األصليين.	وسوف	تتعاون	هذه	الهيئة	مع	فرق	التفاوض	االقتصادي	حول	القدس.

3.سوف	تتفاوض	فرق	التفاوض	االقتصادي	بالنسبة	إلى	القدس	حول	إمكانية	أن	يطرح	عطاء	مالي	ألصول	
المستوطنات	وإذا	كان	األمر	كذلك،	كم	سيكون	لجميع	األصول	المادية	المنقولة	وغير	المنقولة	
التي	تتركها	إسرائيل	في	مستوطنات	/	أحياء	القدس	التي	تم	إخالؤها.	فإذا	لم	يتمكن	الطرفان	من	
القدس	 ِكم	االقتصادي	حول	 الُمحَّ المسألة	على	 المحدد،	سُتحال	 الوقت	 اتفاقية	في	 إلى	 الوصول	

التخاذ	قرار.

باإلضافة	إلى	االتفاقات	المحددة	حول	مستوطنات	القدس	التي	يتم	إخالؤها،	ستتفاوض	فرق	التفاوض	
االقتصادي	حول	القدس	على	اتفاقية	تتناول	شكاًل	ما	للتعويض	عن	االستعمال	الماضي	ألراضي	جميع	
مستوطنات	القدس	منذ	عام	1967	حتى	وقت	االتفاقية.	وستتضمن	هذه	االتفاقية	المستوطنات	التي	ستبقى	
تحت	السيطرة	اإلسرائيلية	ألن	هذه	المستوطنات	ستصبح	إسرائيلية	قانونيًا	فقط	بعد	توقيع	االتفاقية.

سيتم	التفاوض	على	تفاصيل	جميع	هذه	االتفاقيات	من	قبل	فرق	التفاوض	االقتصادي	حول	القدس.	فإذا	
ِكم	االقتصادي. لم	تتمكن	من	الوصول	إلى	اتفاقية	حول	القدس،	سيتم	أخذ	القضية	إلى	الُمحَّ

نعتقد	اعتقاداً	راسخًا	أنه	يجب	أن	تكون	المبادئ	الموصوفة	أعاله	جزءاً	من	اتفاقية	الوضع	النهائي	الرئيسة	
ألنها	سياسية	واقتصادية.

			نتجاهل	هنا	القضية	املهمة	لكيفية	تعويض	إسرائيل	لألسر	التي	يتم	إخالؤها	وما	هو	احلافز	الذي	يجب	تنفيذه	لتسهيل	 15

اإلخالء	السريع.
			ليس	هذا	بالضرورة	احلال	مع	كثير	من	مستوطنات	الضفة	الغربية. 16
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التحتية البنية  على  التعديالت  	.3.9

بعد	التوصل	إلى	اتفاقية	ستكون	ثمة	حاجة	للقيام	بمشاريع	بنية	تحتية	في	كلتا	المدينتين	لتمكين	الحركة	
الحرة	والسهلة	بين	أحياء	القدس	كما	فوق	أو	تحت	أحياء	المدينة	األخرى	من	خالل	الجسور	أو	األنفاق.	

وتتناول	توصياتنا	بناء	وتمويل	مثل	هذه	البنية	التحتية.

البناء	هو	نتيجة	للتفاوض	ومتفقًا	عليه	من	ِقَبل	الجانبين،	من	خالل	فرق	التفاوض	االقتصادي	حول	القدس،	
وبالرغم	من	أن	الطرف	الذي	سيتم	خدمة	احتياجاته	بالبناء	يجب	أن	يكون	المخطط	والباني	للبنية	التحتية،	
فإن	على	الطرف	اآلخر	أن	يوافق	على	الخطط	أيضًا	لكي	يقلل	إلى	الحد	األدنى	من	الضرر	المحتمل	من	

المشروع	في	مرحلتي	البناء	والتشغيل.

القدس	خلق	 بناء	مستوطنات	/	أحياء	 المشاريع	ألن	 يجب	أن	تتحمل	إسرائيل	تكاليف	تمويل	هذه	
الحاجة	لمثل	هذه	االستثمارات.	لذلك	ثمة	سبب	إضافي	للتفاوض	على	جميع	مشاريع	البنية	التحتية	من	
خالل	فرق	التفاوض	االقتصادي	حول	القدس	أال	وهو	تجنب	مشكلة	الوكالة،	إذ	يتم	االتفاق	على	مشروع	
ِكم	االقتصادي	حول	 ل	الُمحَّ بناء	من	قبل	فلسطين	ويتم	الدفع	من	قبل	إسرائيل.	وإذا	لم	يتم	االتفاق	ُيَخوَّ

القدس	بإصدار	القرار.
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االجتماعي الضمان   .10

1.10.	الوضع الحالي

إن	جميع	الفلسطينيين	المقيمين	قانونيًا	في	إسرائيل	يتم	تأمينهم	إلزاميًا	من	قبل	مؤسسة	التأمين	الوطني.	
إلسرائيل	نظام	ضمان	اجتماعي	على	نمط	بيفيردج	17	والذي	ُيقدم	تغطية	اجتماعية	شاملة	من	ضمنها	
التقاعد	لكبار	السن	والفوائد	للناجين	ومخصصات	األطفال	واألمومة	واإلعاقة	والتأمين	ضد	البطالة	ودعم	
%9	تقريبًا.	 المحلي	اإلجمالي	هي	 الناتج	 الوطني	في	 التأمين	 المتدني.	إن	حصة	مخصصات	 الدخل	
وحسب	مسح	الدخل	عام	1999	الذي	قام	به	مركز	اإلحصاء	اإلسرائيلي	تلقى	فلسطينيو	القدس	الشرقية	
كميات	كبيرة	من	دخلهم	الصافي	من	مؤسسة	التأمين	الوطني.	وقد	قدر	هذا	المسح	دخل	األسرة	الشهري	
اإلجمالي	للفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	بأنه	5,629	شيكل	مقارنة	بـ	12,511	شيكل	لسكان	القدس	
4,970	شيكل	و	9,469	شيكل	على	التوالي	18	 الغربية.	وقد	تم	تقدير	الدخل	الشهري	الصافي	لألسرة	بـِ	
ولقد	تلقت	األسر	في	القدس	الشرقية	فوائد	مالية	من	مؤسسة	التأمين	الوطني	بمعدل	983	شيكل	ولم	تكن	
أعلى	كثيراً	بالقيم	المطلقة	منها	في	القدس	الغربية،	ولكنها	كانت	أعلى	بكثير	بالنسبة	للدخل	الصافي	
– %19.7	مقارنة	بـِ	%9	في	القدس	الغربية.	إن	أسباب	االختالف	هي	أن	لسكان	القدس	الشرقية	دخاًل	أقل	

وبطالة	أعلى	وأطفااًل	أكثر	لألسرة	الواحدة.

			دعي	كذلك	على	اسم	وليام	هنري	بيفيردج	الذي	بادر	إلى	قيام	نظام	الضمان	االجتماعي	احلديث	في	بريطانيا. 17

)2004( كانت	املدخوالت	اإلجمالية	والصافية	لسكان	القدس	الغربية	11,470	شيكل	و	 			في	مسح	مت	إجراؤه	مؤخراً	 18

9,167 شيكل	على	التوالي.
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)1999( التأمين الوطني لألسر في القدس  3: الدخل والعوائد من مؤسسة  الجدول 

القدس الغربيةالقدس الشرقية
5,62912,511الدخل الشهري اإلجمالي

6603,042الضرائب	المدفوعة

2622,191ضريبة	الدخل

156409دفعات	التأمين	الوطني

242442التأمين	الصحي

4,9709,469الدخل	الشهري	الصافي

8962,262ضريبة الدخل الشهرية الصافية

4,55310,514الدخل	الشهري	اإلجمالي	من	العمل

1,1021,929دخل	آخر

34240دخل	رأس	المال

23407التقاعد

983854دفعات فوائد مؤسسة التأمين الوطني

58152التحويالت

%9.02%19.78عوائد	مؤسسة	التأمين	الوطني	من	الدخل

المصدر:	مشروع	MSR،	مركز	اإلحصاء	المركزي	اإلسرائيلي،	مسح	الدخل،	1999.

وثمة	قضية	هامة	أخرى	للضمان	االجتماعي	وهي	التأمين	الصحي	للفلسطينيين	في	القدس	الشرقية.	وحاليًا	
تقدم	دولة	إسرائيل	التأمين	الصحي	من	خالل	ضريبة	الصحة	التي	تجمعها	مؤسسة	التأمين	الوطني.	وتعطي	
هذه	الضريبة	الحق	لسكان	القدس	الشرقية	في	الحصول	على	خدمات	الصحة	من	الـ	HMOs	اإلسرائيلية	

ومن	المستشفيات	اإلسرائيلية.

التوصيات 	.2.10

لدينا	أربع	توصيات	أساسية	في	هذا	المجال:

1.جميع	الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	الذين	يستحقون	فوائد	الضمان	الصحي	من	مؤسسة	التأمين	
الوطني	إلسهاماتهم	السابقة	سيستمرون	في	الحصول	على	العوائد	المستحقة	لهم	حتى	الوفاة.
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الفوائد	هذه	والتأكد	من	وصول	 القدس	هيئة	لمراقبة	دفعات	 م	االقتصادي	حول	 الُمَحكَّ 2.سينشئ	
الحقوق	ألصحابها.

3.بعد	أن	يتم	تشريع	االتفاقية،	ُتدفع	إسهامات	الفلسطينيين	في	القدس	الشرقية	في	الضمان	االجتماعي	
إلى	مؤسسة	الضمان	االجتماعي	الفلسطينية.	وستراكم	عوائد	منفصلة	من	ذلك	الوقت	فصاعداً.

4.من	أجل	أن	تكون	عملية	انتقال	التأمين	الصحي	والخدمات	من	المزودين	اإلسرائيليين	إلى	المزودين	
الفلسطينيين	سلسة	نقترح	ترتيبًا	مؤقتًا	خاصًا	)مثاًل	5	سنوات(.	وخالل	هذه	الفترة	االنتقالية،	سيتمكن	
الفلسطينيون	من	القدس	الشرقية	من	االستمرار	في	دفع	ضريبة	الصحة	إلى	إسرائيل	وتلقي	الخدمات	
الصحية	من	المزودين	اإلسرائيليين.	ويمكن	أن	يتم	دفع	الضريبة	من	خالل	الدولة	الفلسطينية	أو	من	

كم	االقتصادي	حول	القدس. خالل	هيئة	دولية	ينشئها	الُمحَّ



�2

القدس

النهائي الوضع  واتفاقية  الحالي  الوضع   .11

ينبغي	ألية	اتفاقية	مستقبلية	أن	تعالج	الحقائق	التي	تم	خلقها	"على	األرض"	في	العقود	األخيرة	من	احتالل	
ونزاع.	مثاًل،	يمكن	أن	تؤثر	مستوطنة	في		اتفاقية	سواء	تم	ضمها	إلى	إسرائيل	أم	تم	إخالؤها.	وإذا	تم	ضمها،	
فسوف	تؤثر	المستوطنة	في	الحدود	والمكان	والحركة	في	األراضي	الفلسطينية،	وإذا	تم	إخالؤها،	فيجب	
معالجة	التكاليف	العالية	إلعادة	اإلسكان.	ونتيجة	لمثل	هذه	القضايا،	ُيقال	غالبًا	إن	للمستوطنات	تأثيراً	
سلبيًا	على	فرص	الوصول	إلى	اتفاقية.	ولكن	للمستوطنات	"والحقائق	األخرى	على	األرض"	تأثيراً	اقتصاديًا	
آخر	أقل	وضوحًا	غير	أنه	حاسم	وله	تأثير	مهم	على	قدرة	الوصول	إلى	اتفاقية	الوضع	النهائي:	إنها	تؤثر	سلبًا	
في	التطور	االقتصادي	في	القدس	الشرقية	وفي	فلسطين	بعامًة.	وفي	هذا	القسم،	نناقش	التطورات	الثالثة	
المسئولة	أساسًا	عن	هذا	التأثير	السلبي:	الجدار	والتوسع	المستمر	للمستوطنات	ومشروع	القطار	الخفيف	في	
القدس.	19	ألن	لهذه	التطورات	نتائج	سياسية	واقتصادية	على	إمكانية	الوصول	إلى	اتفاقية	وضع	نهائي.

نعتقد	بقوة	أن	التطوير	االقتصادي	في	فلسطين	ضروري	جداً	للوصول	إلى	اتفاقية	وديمومتها.	إن	الناس	
الذين	يعيشون	في	نمو	اقتصادي	والذين	يعملون	بجد	لتحسين	مستويات	معيشتهم	المادية	واالجتماعية	
هم	أقل	رغبة	في	االنخراط	في	القتال	والكراهية	والعداء.	وهذا	صحيح	بالنسبة	إلى	اإلسرائيليين	بل	أكثر	
صحة	بالنسبة	إلى	الفلسطينيين	خاصة	بعد	سنوات	من	االحتالل	والمعاناة.	لذلك	يركز	هذا	القسم	على	

إمكانية	التطوير	االقتصادي	والعوائق	أمام	مثل	هذا	التطوير.	20	

1.11.	الجدار / حاجز الفصل

إن	أكثر	العوائق	خطورة	أمام	التطوير	االقتصادي	هو	البناء	المستمر	لجدار	الفصل	في	القدس	الشرقية	وحولها.	ويفصل	
الجدار	القدس	الشرقية	عن	سائر	األراضي	الفلسطينية	في	الضفة	الغربية.	إن	وصول	الفلسطينيين	إلى	الضفة	الغربية	
من	القدس	الشرقية	محصور	بأربع	نقاط	عبور	لحركة	السير	المدنية	وست	محطات	من	ظهر	إلى	ظهر	للبضائع	التجارية	
والزراعية.	وهذا	يقلص	بشكل	كبير	الحركة	الفلسطينية	بين	القدس	والضفة	الغربية،	ويقطع	أيضًا	على	نحو	كامل	تقريبًا	

الطريق	بين	األقسام	الشمالية	والجنوبية	للضفة	الغربية	من	خالل	القدس.	وهو	مبين	بوضوح	في	الخريطة	أدناه.

القدس	 في	 القدمية	 البلدة	 وحول	 في	 احلفريات	 مثل	 الرئيسية	 الثالثة	 التطورات	 هذه	 تفاقم	 إضافية	 إجراءات	 توجد	 			 19

املختلفة	 احمللية	 الشرقية،	والسياسات	 القدس	 للفلسطينيني	من	 الداخلية	في	عدم	منح	بطاقات	هوية	 وسياسات	وزارة	
لبلدية	القدس،	الخ.	وتركز	هذه	الوثيقة	فقط	على	التطورات	الرئيسية.

			للنواحي	السياسية	للتطورات	احلالية،	أنظر	امللحق	"ب"	الذي	يحتوي	على	وثيقة	املسار	السريع	حول	النتائج	السياسية	 20

لهذه	النشاطات	على	الوصول	إلى	اتفاقية	الوضع	النهائي.
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21	 2005 الغربية، شباط  الضفة  بطاقات هوية  الذين يحملون  للفلسطينيين  الحواجز  نقاط عبور   :1 الشكل 

سيؤدي	الجدار	/	حاجز	الفصل	هذا	إلى	المزيد	من	تدهور	االتصاالت	االقتصادية	بين	القدس	الشرقية	واألجزاء	
األخرى	من	الضفة	الغربية	وسيقلل	كثيراً	من	وضع	القدس	الشرقية	كمركز	النشاط	السياسي	واالقتصادي	
الفلسطيني.	وإذا	استمر	هذا	الوضع	زمنًا	طوياًل،	فسيكون	من	الصعب	جداً	إعادة	الدور	االقتصادي	للقدس	
الشرقية	كعاصمة	لفلسطين.	لذلك	يجب	النظر	إلى	التطورات	الحالية	ليس	في	ضوء	نتائجها	على	الوضع	

الحاضر	فحسب،	بل	على	تأثيرها	في	اتفاقية	الوضع	النهائي	المستقبلية.

وحتى	وإن	تمت	إزالة	الجدار	/	الحاجز	نفسه	عندما	يتم	الوصول	إلى	اتفاقية	وضع	نهائي،	فسيكون	من	الصعب	
جداً	إعادة	بناء	القدس	الشرقية	كمحور	اقتصادي	لفلسطين.	وهذا	الجدار	الذي	يفصل	القدس	الشرقية	عن	
المناطق	الفلسطينية	األخرى	ذو	تأثير	اقتصادي	أعمق	بكثير	على	سائر	فلسطين.	ليست	القدس	الشرقية	العاصمة	
االقتصادية	للضفة	الغربية	فحسب،	بل	هي	الصلة	الرئيسة	بين	أجزائها	الشمالية	والجنوبية.	وإذا	ازداد	هذان	

الجزآن	انفصااًل	أكثر	مما	هما	عليه	اليوم،	فإنهما	سيتطوران	على	نحو	منفصل	ولن	يكونا	وحدة	واحدة.

العوائد.	إن	 التنمية	االقتصادية	لفلسطين	إذ	ستمنى	خسارة	كبيرة	من	 ولهذا	نتائج	سلبية	خطيرة	على	
الجدار	يضر	خاصًة	بقدرة	الفلسطينيين	على	بناء	مشاريع	بنية	تحتية	كبيرة	مثل	الطرق	والسكك	الحديدية	
والكهرباء	والمياه	والمجاري،	بينما	تكون	زيادة	العوائد	مهمة.	وسيحد	كثيراً	من	القدرة	على	االقتصاد	
في	األنظمة	العامة	ذات	الحجم	الكبير	مثل	العلوم	والتربية.	إن	الحركة	الحرة	بين	جميع	أجزاء	فلسطين	
هي	أيضًا	أمر	حاسم	لتطوير	األسواق	وتوزيع	الشبكات	والنشاطات	المشابهة	للقطاع	الخاص	التي	تتطلب	
تشغياًل	على	نطاق	واسع.	وهكذا	فإن	عملية	الفصل	القدس	عن	الضفة	الغربية	لن	تعيق	التنمية	االقتصادية	

.)UN-OCHA(	اإلنسانية	الشؤون	لتنسيق	املتحدة	األمم	مكتب			 21
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للقدس	الشرقية	فحسب،	بل	أيضًا	النمو	االقتصادي	لكامل	الضفة	الغربية	ولفلسطين	بعامًة.

2.11.	النشاط االقتصادي في القدس وشرق القدس

إن	ما	يفاقم	من	فصل	القدس	الشرقية	عن	الضفة	الغربية	بواسطة	الجدار	/	حاجز	الفصل	هو	النشاط	االستيطاني	
في	كل	من	داخل	القدس	وشرقها.	وهذا	يشمل	بشكل	أساسي	توسع	معاليه	أدوميم	والخطط	للبناء	في	منطقة	
)E-1(	والذي	هو	مصمم	لربط	القدس	بمعاليه	أدوميم.	إن	تنفيذ	خطة	)E-1(	أو	استكمال	الجدار	حول	معاليه	

أدوميم	سيكمل	الفصل	الواقعي	لجزئي	الضفة	الغربية	الشمالي	والجنوبي	كما	يظهر	في	الخريطة	أدناه.

22	 2006 2: متربولتن القدس – آب  الشكل 

شبكة	 على	 الطبيعية	 اخلرائط	 مركز	 اإلنساني.	 الشؤون	 لتنسيق	 املتحدة	 األمم	 ملكتب	 االنترنت	 شبكة	 على	 املوقع	 			 22

االنترنت
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/JBRN-72EBNY?OpenDocument
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وكما	أوضحنا	سابقًا،	فسيكون	لهذا	نتائج	اقتصادية	كارثية	ليس	فقط	على	القدس	الشرقية.	بل	على	الضفة	
الغربية	وعلى	فلسطين	برمتها.	إن	هذا	النشاط	االستيطاني	يمنع	على	نحو	أوسع	التواصل	اإلقليمي	والحركة	بين	
شمال	وجنوب	الضفة	الغربية	مما	يضر	ليس	فقط	بالمكانة	االقتصادية	الحالية	للفلسطينيين	وإنما	أيضًا	يمنع	
إلى	حد	كبير	قدرتهم	على	البدء	بمشاريع	تطوير	على	نطاٍق	واسع	والخوض	في	تجربة	النمو	االقتصادي.

الخفيف القطار  	.3.11

إن	الحاجز	/	جدار	الفصل	والنشاط	االستيطاني	في	القدس	وحولها	هما	انسدادان	ماديان	أمام	التواصل	
اإلقليمي	الفلسطيني	والحركة	بين	شمالي	الضفة	وجنوبها،	وبين	القدس	والضفة	الغربية.	يجري	تعزيزهما	
من	قبل	بلدية	القدس	اإلسرائيلية	بإنشاء	القطار	الخفيف	داخل	القدس.	وبالرغم	من	أن	معظم	الخط	األول	
للقطار	يمتد	داخل	القدس	الغربية	)من	جبل	هرتسل	إلى	شارع	يافا(	إال	أن	المخطط	أن	يربط	القطار	بشكل	
مباشر	مستوطنات	القدس	)التلة	الفرنسية	وبسغات	زئيف(	بالقدس	الغربية	مباشرة	مما	يخلق	حركة	أكبر	
لمستوطنات	شمال	القدس	وسيزيد	عدد	سكانها.	ويمكن	أن	يؤدي	أيضًا	إلى	توسع	هذه	المناطق	شرقًا	وراء	
الحدود	البلدية	الحالية،	وهي	عملية	قد	بدأت	بالفعل.	وسينجم	عنها	تعٍد	أشد	على	األحياء	الفلسطينية	
وقيود	أكثر	على	حركة	الفلسطينيين	داخل	المدينة	وخارجها	وبين	شمالي	الضفة	وجنوبها.	وباإلضافة	
إلى	ذلك،	فإن	بسغات	زئيف	نقطة	مهمة	على	الطريق	بين	القدس	والمستوطنات	التي	تقع	شرق	المدينة	
وشمالها	)بالرغم	من	أن	معاليه	أدوميم	ليست	مشمولة	بذلك(.	لذلك	سوف	يجعل	القطار	الخفيف	هذه	
المستوطنات	– خصوصًا	تلك	التي	هي	قريبة	جداً	من	المدينة	– أكثر	جاذبية	لإلقامة	فيها،	مما	يقوي	
روابط	المستوطنات	بإسرائيل	األصلية	)حدود	1967(	وسيزيد	القطار	الخفيف	من	الصعوبة	في	تقسيم	
القدس	كجزء	من	حل	الوضع	النهائي	المتفاوض	عليه	بشأن	المدينة.	وقد	وضعنا	أعاله	النتيجة	المدمرة	

لمثل	هذا	الوضع	على	التطور	االقتصادي	الفلسطيني.
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لهذه	الورقة	عنصران.	العنصر	األول	وهو	العنصر	األكثر	تفاؤاًل	ينطوي	على	محاولة	لوضع	الخطوط	العريضة	
للترتيبات	االقتصادية	التي	يمكن	أن	ترافق	اتفاقية	الوضع	النهائي.	والعنصر	األكثر	تشاؤمًا	يوضح	كيف	
أن	التطورات	في	القدس	وحولها	تخلق	العوائق	أمام		اتفاقية	سالم	بين	إسرائيل	وفلسطين	– وهي	ليست	

عوائق	سياسية	فحسب،	بل	اقتصادية	أيضًا.

من	ناحية	تفاؤلية،	تحاول	هذه	الوثيقة	بأن	تظهر	بأن	الترتيبات	االقتصادية	التفاقية	الوضع	النهائي	حول	القدس	
يمكن	الوصول	إليها.	وبالرغم	من	صعوبة	ذلك،	فإننا	قادرون	على	وضع	الخطوط	الرئيسة	للترتيبات	االقتصادية	
المختلفة	لجميع	سيناريوهات	االتفاقية	تقريبًا.	ونحن	نقترح	ترتيبات	تجارية	ممكنة	وترتيبات	العمل	والبنية	التحتية	
والضمان	االجتماعي	وغيرها.	كما	نعتقد	أن	ما	نصفه	ممكن	وبسيط	وواقعي	عندما	يتم	الوصول	إلى	االتفاقية.

ثمة	قضية	نتخيل	أنها	ستخلق	مشكالت	في	المستقبل	وهي	التكلفة	االقتصادية	لوضع	الحدود،	ليس	رسم	
خط	حدود	عماًل	سياسيًا	صعبًا	فحسب	بل	يتطلب	نفقات	اقتصادية	كبيرة	أيضًا،	ألن	الكلفة	االقتصادية	
هي	نتيجة	نشاط	البناء	اإلسرائيلي	الواسع	في	القدس	الشرقية	وفي	المستوطنات	حولها.	يمكن	أن	يؤدي	
النفقات	إلخالء	 الوقت	لوضع	حدود	سواٌء	كانت	هذه	 إلى	نفقات	كبيرة	عندما	يحين	 البناء	 مثل	هذا	
المستوطنات	/	األحياء	أو	لبناء	بنية	تحتية	جديدة	عندما	تضم	إسرائيل	بعض	هذه	المستوطنات	/	األحياء	
كجزء	من	تبادل	األراضي	مستقباًل.	إن	هذه	النفقات	ضخمة	وتزداد	مع	الوقت	نتيجة	للنشاط	االستيطاني	
المستمر.	وال	تتناول	هذه	الوثيقة	على	نحو	مباشر	الثمن	السياسي	للوصول	إلى	اتفاقية	في	ظل	مثل	هذه	
الظروف،	ولكن	من	الواضح	ان	هذا	الثمن	يصبح	أكبر	بسبب	التكاليف	االقتصادية،	بل	يمكن	أن	يمنع	
الوصول	إلى	اتفاقية	أصاًل.	وثمة	استنتاج	محتمل	لهذا	التحليل	هو	أن	فرض	تجميد	على	االستيطان	في	

الضفة	الغربية	بعامة،	وفي	القدس	الشرقية	بخاصة	ضرورة	سياسية	واقتصادية	معًا.

وثمة	نتيجة	أخرى	لهذا	النشاط	اإلنشائي	وهو	العقبات	الذي	يخلقها	أمام	التطور	االقتصادي	الفلسطيني.	إن	العقبات	
هي	أساسًا	مادية	إذ	تسد	الطريق	أمام	حركة	الفلسطينيين	من	القدس	وإليها	وبين	األجزاء	الشمالية	والجنوبية	من	
الضفة	الغربية.	وتقلل	هذه	الحركة	المقلصة	من	الفرص	لالندماج	االقتصادي	الفلسطيني	وتجعل	تطوير	الشبكات	
تحيد	عن	مسارها	وتقلص	العوائد	بالمقياس	وتمنع	إنشاء	مشاريع	تطوير	على	نطاق	واسع.	وُيفاقم	إغالق	القدس	
الشرقية	عن	الضفة	الغربية	من	هذا	التأثير	ألن	القدس	كانت	المركز	االجتماعي	واالقتصادي	والسياسي	للمجتمع	
الفلسطيني	لسنوات	كثيرة.	إن	وضع	المزيد	من	العوائق	أمام	الطريق	للتطور	االقتصادي	ال	يؤدي	إلى	المعاناة	

اإلنسانية	فحسب،	بل	يعوق	إمكانية	الوصول	وديمومة	اتفاقية	سالم	دائم،	لم	يساعد	الفقر	أبداً	السالم.

وهكذا	فإن	تلخيصنا	هو	مزيج	نوعًا	ما.	نحن	نعتقد	إننا	قد	حددنا	طرقًا	لحل	بعض	المشاكل	االقتصادية	
الرئيسية	التي	تواجه	اتفاقية	مستقبلية	عندما	يتم	التوصل	إليها.	ولكننا	نخشى	أن	التطورات	الراهنة	تضع	
عوائق	هائلة	في	طريق	هذه	االتفاقية	من	البداية.	إن	هذه	العوائق	سياسية	واقتصادية	بالرغم	من	أن	وثيقتنا	
تركز	بشكل	رئيسي	على	النواحي	االقتصادية.	من	المثير	لالهتمام	ان	هذه	العوائق	تتركز	في	منطقة	القدس	
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ألن	المدينة	وصلة	أساسية	بين	جزئي	الضفة	الغربية	وهكذا	فإنها	مفتاح	التطوير	االقتصادي	الفلسطيني.	
لذلك	فإن	تحليلنا	يسلط	الضوء	على	الحاجة	الملحة	لبدء	المفاوضات	حول	اتفاقية	الوضع	النهائي،	ألن	

الوقت	ال	يعمل	لمصلحة	الوصول	إلى	مثل	هذه	االتفاقية.
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خالصة

يؤكد	فريق	مجموعة	إكس	المختص	بالالجئين	على	القضايا	التي	يجب	أن	يتم	حلها	في	أي	تنفيذ	لعملية	
اتفاق	الدولتين،	ويركز	االنتباه	على	النواحي	االقتصادية	المتعلقة	بهم.

أما	على	المستوى	العملي،	وبكالم	مجرد	مستقًى	من	المستويات	القانونية	والفلسفية	والتاريخية	واألخالقية،	
فإن	معايير	كلينتون	تشير	إلى	عدد	غير	محدد	من	الالجئين	سوف	ينتقلون	من	األماكن	التي	يعيشون	بها	
حاليًا	إلى	أماكن	جديدة	لالقامة،	ومجموعات	أخرى	سيتم	اعادة	تأهيلها	في	أماكن	اقامتها	الحالية،	كما	سيتم	

تعويضها	ضمن	أحد	األشكال	سواء	كان	ذلك	عينيًا	أو	نقديًا	وحيث	تشمل	األفراد	والمجموعات.

يفترض	تحليلنا	أن	االتفاقيات	المستقبلية	وتحقيق	حل	عملي	ستكون	مبنية	على	أساس	االختيارات	التي	يقوم	
بها	الالجئون	أنفسهم:	إذ	سيقرر	الالجئون	الحل	األفضل	لهم	ويختارون	أحد	المواقع	البديلة	للسكن	كما	هو	وارد	
في	معايير	كلينتون.	وسيتم	االختيار	بين	الخيارات	البديلة	فردياً	،	في	عملية	منظمة	جيداً	تشرف	عليها	الوكالة	
الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	LAPR،	وهي	إدارة	دولية	يجري	إنشاؤها	لهذا	الغرض.	نقترح	أن	يختار	األفراد		
أكثر	من	بديل	واحد	ويرتبوا		أولوياتهم	حسب	أهميتها.حيث	سيتم	االتفاق	على	إطار	زمني	لهذه	العملية.

ستكون	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	مسئولة	عن	آلية	متفق	عليها	للتأكد	أن	القرارات	
التي	ستوقع	بين	ممثلي	 الكلية	 الالجئين	قدر	اإلمكان	وتنسجم	مع	االتفاقيات	 النهائية	ترضي	رغبات	

الجانبين	وربما	مع	البلدان	المضيفة	ذات	العالقة	وبلدان	أخرى	أيضاً	.

ستشرف	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	على	االتفاقيات	واآلليات	والبرامج	المختلفة	التي	
ستتناول	المواضيع	الحاسمة	األربعة	اآلتية:

::		إعادة	التوطين	/	العودة	إلى	الوطن	األصلي،	أو	ما	نصفه	في	بعض	األحيان	ببرامج	النقل	إلى	مكان	جديد.
::		برامج	التأهيل

::		المطالبات	المتعلقة	باألمالك
::		التعويض	عن	حالة	اللجوء

َر	فريق	العمل	المختص	بالالجئين	التابع	لمجموعة	اكس	تكاليف	"صندوق	االنتقال	إلى	مكان	جديد"	 وقدَّ
وكذلك	تكاليف	صندوق	"التأهيل"	)أي	النفقات	التي	تغطي	البرامج	المقصودة	لالجئين	الذين	يختارون	

عدم	تغيير	اإلقامة(	وذلك	على	النحو	التالي:

لكي	يتم	تنفيذ	برامج إعادة توطين شاملة	)بما	في	ذلك	العودة	إلى	أماكنهم	األصلية(	
تحتاج	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	إلى	أموال	تتراوح	بين 8 مليارات دوالر أميركي 
و 19 مليار	دوالر أميركي خالل	عشر	سنوات،	معتمدة	على	عدد	الالجئين	الذين	يختارون	

النقل	إلى	مكان	جديد.

■
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لكي	يتم	تنفيذ	برامج	التأهيل	تحتاج	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	إلى	أموال	تتراوح	
بين	10 مليارات دوالر أميركي و 14 مليار دوالر،	ويعتمد	ذلك	على	عدد	الالجئين	الذين	
يقررون	عدم	االنتقال	إلى	مكان	جديد	سواء	أكان	الذين	يقررون	ذلك	يسكنون	حاليًا	في	

المخيمات	أم	خارجها.
إن	مسألة	تسوية	المطالبات	المتعلقة	باألمالك	المفقودة	واألبعاد	المالية	لمثل	هذه	المسألة	معقدة	جداً.	
بها	في	أماكن،	يمكن	أن	 القيام	 لبرامج	تعويض	أخرى	تم	 الدولي،	وبصورة	مشابهة	 القانون	 وحسب	
تتخذ	التعويضات	أشكااًل	كثيرة.	وقد	ناقشت	مجموعة	إكس	خيارات	إعادة	األمالك	لصاحبها	األصلي	
أوالتعويض.	وهي	أشكال	مناسبة	من	التعويضات	لالجئين	الفلسطينيين	باإلضافة	إلى	حلول	أخرى.	وقد	
قدمت	المجموعة	مفهوم	"التعويض	الشامل	والعادل"	ليتم	تقريره	موضوعيا	ً	من	قبل	مجلس	من	الخبراء	
المفقودة.	 باألمالك	 المطالبة	 الفلسطينيين	ممن	سيديرون	عملية	 الدولية	لالجئين	 بالوكالة	 المرتبطين	
وسيؤخذ	باالعتبار	فقط	إعادة	األمالك	ألصحابها	في	الحاالت	التي	لم	يتم	تقديم	"تعويض	شامل	وعادل"	

عنها	وحيث	توجد	األمالك	في	شكل	يمكن	أن	يجعل	إعادة	األمالك	ألصحابها	أمراً	عمليًا	ومنصفًا.

ُقِدرت	األموال	الالزمة	لالستجابة	لمطالبات	األمالك	"العادلة	والكاملة"	أنها	بين	15	مليار 
و	30	مليار دوالر أمريكي.	ويعكس	هذا	المدى	الواسع	فجوات	في	المفاهيم	وفجوات	في	

المعطيات	أيضًا.
كذلك	فإننا	نوصي	بإنشاء	صندوق	رابع	يمول	التعويض	عن	اللجوء	غير	المتعلق	بمطالبات	

األمالك	أو	بالبرامج	المذكورة.
سوف	يتلقى	كل	الجئ	سجل	مع	الوكالة	الدولية	الالجئين	الفلسطينيين	مبلَغ	محدد	من	
الدوالرات،	ويقدم	مبلغ	إضافي	من	الدوالرات	إلى	السلطة	العامة	حيث	يختار	الالجئ	أن	

يسكن.	وسيتطلب	هذا	الصندوق	22	مليار	دوالر	أمريكي	تقريبًا.
يجب	أن	يكون	حل	قضية	الالجئين	الفلسطينيين	على	المدى	الطويل	مبنيًا	على	أساس	جميع	قرارات	
الحرفي	 التطبيق	 "194"،	مع	اإلدراك	أن	 العمومية	رقم	 الجمعية	 قرار	 العالقة	ومنها	 المتحدة	ذات	 األمم	
لهذا	القرار	غير	ممكن	على	أرض	الواقع.	أما	كما	هو	وارد	في	معايير	كلينتون،	فإن	اتفاق	األطراف	على	
اإلجراءات	الموصى	بها	في	هذه	الورقة	يعتبر	تطبيقًا	للقرار	"194".	وتعتبر	مجموعة	إكس	أن	حق	العودة	
ل	ومحصور،	مع	اإلجراءات	األخرى	التي	ناقشناها	في	هذه	الورقة	يجب	 للوطن	حتى	ولو	كان	بمعنى	معدَّ

أن	يكون	المصدر	األساس	في	إنهاء	هذه	القضية.

إن	حجم	األبعاد	المالية	لحل	متفق	عليه	حول	الالجئين	كبير	جداً،	نحن	نقدره	ما	بين	55 مليار و 85 
التقديرات	في	طي	هذه	 التنفيذ	والتي	تحتاج	إلى	عشرة	سنوات.	ستشرح	 مليار دوالر أمريكي	خالل	
الدراسة؛	وعلى	المرء	أن	يتذكر	أن	إعادة	التوطين	/	نقل	إلى	مكان	جديد	/لحوالي	أربعة	ماليين	ونصف	
المليون	من	االجئين	و	النازحين	أوإعادة	تأهيلهم	وتسوية	مطالبات	عمرها	60	سنة	حول	األمالك	المفقودة	

هي	مهمة	ضخمة	جداً.

■

■

■

■
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1. مقدمة

إن	محور	النقاشات	الحالية	هو	البحث	عن	حل	مقبول	ومتفق	عليه	لالجئين	الفلسطينيين.	وقد	أصبح	
العامل	األساسي	في	االتجاه	من	أجل	السالم،	إن	الذين	يجادلون،	والسيما	منذ	عام	2000،	أن	من	المستحيل	
تحقيق	اتفاقية	سياسية	نهائية	ودائمة	بين	الشعبين	يبنون	جدالهم،	إلى	حد	كبير،	على	"نظرية	االستحالة":	
أي	أن	من	المستحيل	الحصول	على	اتفاقية		ترضي	الجانبين	في	هذه	القضية.	ولكن	المناقشات	الرسمية	
منذ	عام	2000-2001	والوثائق	التي	تم	كشفها	منذ	ذلك	الوقت	والمناقشات	الالحقة	الكثيرة	في	دوائر	أقل	

رسمية،	تلقي	شكوكًا	خطيرة	على	صحة	هذه	النظرية.

ليست	مجموعة	إكس	في	موقف	تقترح	معادلة	أو	تتفاوض	عليها	لتتبناها	القيادتان	في	النهاية.	وبداًل	من	
ذلك	تبدي	المجموعة	في	عملها	اهتماماً		بالقضايا	التي	يجب	حلها.	ومن	الواضح	أنه	سيكون	ثمة	أبعاداً	
كثيرة	ألية	اتفاقية	حول	الالجئين؛	وذلك		فيما	يتعلق	بالوضع	القانوني	ومكان	اإلقامة	والوضع	المالي	لعدد	
كبير	من	الالجئين.	لذلك	ستكون	لها	نتائج	مالية	واقتصادية	مهمة	ليس	فقط	بالنسبة	إلى	الالجئين	بل	
أيضًا	بالنسبة	إلى	بلدان	إقامتهم	الحالية	والمستقبلية.	وهكذا	فإن	من	الواضح	أنه	عند	تنفيذ	أية	اتفاقية،	

ستتأتى	تغييرات	دراماتيكية	غير	مسبوقة	لالجئين	والمنطقة.

التغييرات	 تهدف	الدراسة	الحالية	لفريق	عمل	مجموعة	إكس	إلى	توضيح	وتقييم	كيفية	انعكاس	هذه	
المتوقعة	في	الظروف	االقتصادية	التي	تؤثر	في	الالجئين	واالقتصاديات	المختلفة	ذات	العالقة.	وتهدف	
الدراسة	إلى	تسليط	الضوء	على	التحديات	االقتصادية	التي	تضعها	هذه	االتفاقية	وعلى	كيفية	تشكيل	
سياسات	التنفيذ		وآلياته	حتى	تستطيع	أن	تضمن	قدر	اإلمكان	أن	تكون	نتائج	االتفاقية	إيجابية	لتوفير	

الرفاهية	الالجئين	والتمهيد	للسالم	واالستقرار	في	المنطقة.

إن	األطر	التي	نوقشت	في	األوساط	الرسمية	في	السنوات	القليلة	الماضية	تقدم	مرجعية	لعملنا.	لقد	تبنينا	
المعايير	لكلينتون	على	وجه	الخصوص	ألنه	يبدو	أنها	تزودنا	بالصيغة	األكثر	شموالً	وإبداعاً		1		المبادرات	
األخرى	منذ	عام	2000.	وبالرغم	من	أن	المعايير	هذه	مفصلة	تمامًا،	غير	أنها	ال	تزال	بعيدة	عن	مسودة	
اتفاقية.	و	نتائجها	العملية	ليست	كمية	ولكنها	نوعية،	فعلى	المستوى	العملي،	فإنها	تأخذ	أفكاراً	تجريدية	
من	المستويات	القانونية	والفلسفية	والتاريخية	واألخالقية.	وتشير	بأن	أعداداً	غير	محددة	من	الالجئين	
سوف	تنتقل	من	حيث	تعيش	حاليًا	إلى	أماكن	سكن	جديدة	وسيتم	تأهيل	آخرين	في	مواقعهم	الحالية	

وسيتم	تقديم	التعويض	سواء	أكان	عينيًا	أو	ماليًا	لألفراد	أو	بصورة	جماعية.

إن	سياق	تحليلنا	هو	اتفاقية	"الدولتين"	حيث	يتعايش	كيانان	سياسيان	ذوا	سيادة.	ونتيجة	لمثل	هذه	
االتفاقية	سيتم	إرساء	تفاهم	واضح	فيما	يتعلق	بمن	"ينتمي"	لكل	كيان	بالنسبة	إلى	المواطنة	واإلقامة	
وحقوق	األمالك.	وسوف	يصبح	واضحًا	أيضًا	أية	قيود،	إن	وجدت،	على	حركات	األشخاص	والبضائع	
والخدمات	و/أو	رأس	المال	بين	الدولتين،	وهل	سيكون	هناك	قيود	على	امتالك	األرض،	ولكن،	كما	هو	
مذكور	في	البيان	التمهيدي	"األسباب	المنطقية	واالفتراضات،	فإن	التطورات	في	السنوات	األخيرة	تجعل	
من	قضية	"تفريغ	حل	الدولتين	من	مضامينه"	)إنشاء	"حقائق	على	األرض"(	عن	طريق	التوسع	االستيطاني	

			أنظر	القسم	ذي	العالقة	في	النصف	في	ملحق	أ.	أنظر	أيضًا	"ال	ورقة"	موراتينوس	لعام	2001	في	امللحق	ب. 1
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والتغيرات	الرئيسة	في	التضاريس	الطبوغرافية	في	الضفة	الغربية	ومنطقة	القدس	الكبرى،	عقبة	رئيسية	أمام	
خيار	"الدولتين".	ويمكن	أن	ترغمنا	هذه	الوقائع	الجديدة	على	التفكير	في	نقطة	ما	بترتيب	بديل	لخيار	
الفلسطينيين	 الالجئين	على	وجه	الخصوص	فيما	يتعلق	بخيارات	اإلقامة	لكل	من	 الدولتين،	ولقضية	
الثنائية	 المواطنة	 أو	 المشتركة	 المواطنة	 الشعبين،	على	أساس	 التي	تجمع	 البالد	 واإلسرائيليين	ضمن	

القومية.	ونحن	ال	نتناول	مثل	هذا	الخيار	هنا.

اتفاقيات	وتحقيق	حل	عملي	 بالالجئين	على	تنفيذ	 المختص	 تعتمد	مقترحاتنا	في	فريق	عمل	إكس	
سيكون	مبنيًا	على	أساس	الخيارات	التي	يتخذها	الالجئون	أنفسهم:	سيقرر	الالجئون	الحل	األفضل	لهم	
ويختارون	أحد	المواقع	البديلة	للسكن	كما	هو	وارد	في	معايير	كلينتون.	وسيتم	االختيار	من	بين	الخيارات	
البديلة	فردياً		في	عملية	منظمة	جيداً	تشرف	عليها	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	وهي	إدارة	دولية	
يتم	إنشاؤها	لهذا	الغرض.	وسيتم	االتفاق	على	إطار	زمني	لهذه	العملية.	وكما	سنشرح	أدناه،	نقترح	أن	
يختار	األفراد	أكثر	من	بديل	ويضعوا	ترتيبًا	ألولوياتهم.	وستكون	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	
مسئولة	عن	تنفيذ	آلية	متفق	عليها	للتأكد	بأن	القرارات	تحقق	رغبات	الالجئين	قدر	اإلمكان	وتنسجم	
مع	االتفاقيات	التي	سوف	توقع	بين	ممثلي	الجانبين،	وربما	أيضًا	مع	الدول	المضيفة	ذات	العالقة	وأقطار	

أخرى	أيضاً	.

ُستشرف	الوكالة	الدولية	لالجئين	)IAPR(	أيضًا	على	الترتيبات	واآلليات	والبرامج	التي	ستتناول	المواضيع	
األربعة	الحاسمة	التالية:

::		إعادة	التوطين	/	اإلعادة	إلى	الوطن	أو	ما	نصفه	في	بعض	األحيان	بأنه	برامج	نقل	إلى	أماكن	جديدة.
::		برامج	تأهيل

::		المطالب	حول	األمالك
::		التعويض	عن	حالة	اللجوء

التأهيل	 إلى	أماكن	جديدة	وتكاليف	 النقل	 بالالجئين	نفقات	 المختصة	 وقدرت	مجموعة	عمل	إكس	
بشكل	مفّصل	)أي	النفقات	التي	تغطي	تلك	البرامج	المقصودة	لالجئين	الذين	يختارون	أن	ال	يبدلوا	

مكان	اإلقامة(	.

لكي	يتم	تنفيذ	برامج	إعادة	توطين	شاملة	ستحتاج	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	
)IAPR(	أموااًل	تتراوح	من	8	مليارات	إلى	19	مليار	دوالر	أميركي	خالل	عشر	سنوات	وذلك	

يعتمد	على	عدد	الالجئين	الذين	يختارون	النقل	إلى	أماكن	جديدة.
	)IAPR(الفلسطينيين	لالجئين	الدولية	الوكالة	تحتاج	التأهيل	إعادة	برامج	تنفيذ	يتم	لكي
أموااًل	تتراوح	بين	10	إلى	14	مليار	دوالر	أمريكي،	اعتمادا	ً	على	أن	الذين	يقررون	ذلك	

ويسكنون	حاليًا	في	المخيمات	أو	خارجها.
إن	مسألة	تسوية	المطالب	المتعلقة	باألمالك	المفقودة	والبعد	المالي	لمثل	هذه	المسألة	معقدة	جداً.	
وحسب	القانون	الدولي،	ومثلما	حصل	لبرامج	تعويض	أخرى	تم	إتباعها	في	أوضاع	أخرى،	يمكن	أن	تتخذ	
التعويضات	أشكااًل	كثيرة.	وقد	ناقشت	مجموعة	إكس	خيارات	إعادة	األمالك	إلى	أصحابها	أوالتعويض.	

■

■
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وهذه،	بين	خيارات	أخرى،	هي	أشكال	مناسبة	للتعويضات	لالجئين	الفلسطينيين.	وقد	قدمت	المجموعة	
مفهوم	"التعويض	الشامل	والعادل"	ليتم	تقريره	موضوعيا	ً	من	قبل	مجلس	خبراء	مرتبط	بالوكالة	الدولية	
لالجئين	الفلسطينيين	)IAPR(	التي	ستدير	عملية	مطالبة	األمالك	المفقودة.	وسوف	ينظر	في	إعادة	األمالك	
إلى	أصحابها	فقط	في	تلك	الحاالت	التي	لم	يتم	تقديم	"تعويض	شامل	وعادل"	وحيث	توجد	األمالك	في	

شكل	يمّكن	من	جعل	إعادة	األمالك	أمراً	عمليًا	وعاداًل.

َرت	األرصدة	الالزمة	لالستجابة	لمطالبات	األمالك	المتوقعة	"العادلة	والكاملة"	بأنها	ما	 ُقدِّ
بين	15	مليار	و	30	مليار	دوالر	أميركي.	ويعكس	هذا	المدى	العريض	الفجوات	في	المفاهيم	
ول	التعويض	 وكذلك	الفجوات	في	المعطيات	بالتالي	نوصي	بإنشاء	صندوق	رابع	سوف	ُيمَّ

عن	اللجوء	غير	المتعلق		بمطالبة	األمالك	أو	بالبرامج	المذكورة.
سيتلقى	الالجئون	المسجلون	مبالغ	موحدة	وكذلك	كل	الجئ	سيسجل	لدى	الوكالة	الدولية	
لالجئين	الفلسطينيين	)IAPR(	سيحصل	على	مبلغ	إضافي	كما	سيعطى	مبلغ	اضافي	إلى	
الجهات	المسؤولة	حيث	يختار	الالجئون	السكن	فيها.	وسيتطلب	هذا	الصندوق	حوالي	

22	مليار	دوالر	أميركي	تقريبًا.
وهكذا،	فإن	حجم	المستحقات	المالية	لحل	متفق	عليه	في	قضية	الالجئين	كبير	جداً؛	ونحن	نقدر	أنه	
بين	55	مليار	و	85	مليار	دوالر	أميركي	خالل	فترة	التنفيذ.	إن	التقديرات	المالية	مشروحة	في	النص؛	وعلى	
المرء	أن	يتذكر	أن	إعادة	توطين	أربعة	ماليين	ونصف	المليون	من	الالجئين	و	النازحين	أو	نقلهم	إلى	أماكن	
جديدة	أوتأهيلهم	وتسوية	مطالب	مالية	عمرها	60	عامًا	على	أمالك	مفقودة	كثيرة	مهمة	ضخمة	جداً.

القسم	الثاني	يقدم	مراجعة	موجزة	لبعض	النواحي	الرئيسة	المتصلة	بالالجئين	الفلسطينيين:	من	هو	الالجئ،	
أين	يعيش	الالجئون،	أوضاعهم	االجتماعية	واالقتصادية،	ماذا	يعرف	عن	خياراتهم	...	الخ.

المواقف	 األفراد	ويقدم	بصورة	نوعية	بعض	 الالجئون	 التي	سيتخذها	 الثالث	يناقش	االختيارات	 القسم	
المحتملة	الناتجة	عن	قرارات	األفراد	بخصوص	أماكن	اإلقامة.	وهكذا	تظهر	"مصفوفة	النقل	إلى	أماكن	
إلى	آخر	.	وتخدم	 المحتملة	لالجئين	من	مكان	 بالتحركات	 جديدة"،	وعدة	سيناريوهات	فيما	يتعلق	
هذه	السيناريوهات	للنظر	في	متطلبات	أوجه	االقتصاد	الكلي	لموضوعة	إعادة	التوطين	وتمكننا	من	تناول	
األسئلة	المتعلقة	بحجم	الموارد	المالية	الالزمة	لضمان	النجاح.	وباستعمال	منهجية	مختلفة،	وهي	مقاربة	
بحجم	صغير،	نقيِّم	تكاليف	التأهيل	لالجئين	الذين	يختارون	البقاء	في	المخيمات	وأيضًا	هؤالء	الذين	

يختارون	البقاء	خارج	المخيمات	في	مواقع	مختلفة.

***

المتوافرة	 للمعطيات	 المفقودة.	فنقدم	مسحًا	موجزاً	 التعويض	عن	األمالك	 يتناول	قضية	 الرابع	 القسم	
والمقاربات	الحالية	وبعض	التقديرات،	ونقدم	تقييمات	عريضة	فيما	يختص	بالبعد	المالي	الكلي	لهذه	
القضية.	نناقش	بعض	القضايا	المفتوحة	فيما	يتعلق	بالمطالب	عن	أمالك	مفقودة	عمرها	60	عامًا؛	كما	يتناول	

أساليب	تقييم	قيم	األمالك،	ومقاييس	تقريبية	للمصادر	وأيضًا	تحليل	المطالب	الفردية	والجماعية.

■

■
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القسم	الخامس	يتناول	الدفعات	المحتملة	غير	المرتبطة	باألمالك	المفقودة	أو	جهود	إعادة	التوطين	والتأهيل	
الجماعية،	وإنما	بالتعويضات	التي	تغطي	التعويض	عن	اللجوء.	وتتعلق	هذه	التعويضات	بجميع	الالجئين	
درة	للذين	لديهم	مطالب	تعويض	عن	أمالكهم.	ونناقش	في	هذا	القسم	 وليس	فقط	بنسبة	الـ	%30	المقَّ

أيضًا	متطلبات	كل	نوع	من	الترتيبات	المالية	من	وجهة	نظر	تنفيذ	ناجح	لالتفاقيات.

القسم	السادس	يلخص	ويناقش	العمل	اإلضافي	حول	الموضوع	الذي	سيكون	ضروريًا	في	المستقبل.

المالحق	أ-	د	المعايير	الثابتة	لكلينتون	ونصوص	موراتينوس	ذات	العالقة،	وأيضًا	تلخيصًا	موجزاً	إلطار	مفاهيم	
االقتصاد	الكلي	المستعملة	من	أجل	موضوعة	االستيعاب	وتلخيص	لبعض	دراسات	البنك	الدولي.

نعتقد	أن	الوصول	إلى	اتفاقية	نهائية	وإغالق	ملف	المطالب	في	النزاع	اإلسرائيلي	– الفلسطيني	مستحيل	
النزاع	وإرضاء	والالجئين	 بالرغم	من	كونه	معقداً،	فإن	حل	 أنه	 الالجئين.	ونستنتج	 دون	حل	لقضية	
الفلسطينيين	التي	عمرها	60	عامًا	قابل	للتنفيذ	اقتصاديًا.	أما	إمكانية	القبول	بالمعايير	الثابتة	لكلينتون	
التي	قدمت	تحليالً		بدا	كإطار	التفاقية	سياسية	من	ِقَبل	الشعبين	وقياداتهم	المتفاوضة	فهي	شيء	خارج	

عن	نطاق	المناقشة	الحالية.
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تمهيد

بعد	ما	يقارب	من	60	عامًا	على	خلق	مشكلة	الالجئين	الفلسطينيين،	من	المهم	أن	يجد	الطرفان	طرقًا	لجسر	
الفجوات	حول	هذه	القضية	والبدء	بمناقشات	جادة	للحلول	الممكنة.	وعبر	السنوات	القليلة	الماضية	وفي	
سياق	الجهود	الرسمية	إلرساء	سالم	شامل	في	الشرق	األوسط	أوال	ً	ثم	في	األوساط	األقل	رسمية	واألكثر	
أكاديمية	تكثفت	مناقشات	مهمة	وتم	الوصول	إلى	بعض	اإلنجازات	العقالنية	أو	الموضوعية.	إال	أن	هذه	
الجهود	لم	تؤِد	بعد	باألطراف	إلى	أية	اختراقات	هامة.	2	وقد	أدت	المناقشات	الرسمية	وغير	الرسمية	إلى	
تفهم	أفضل	للبدائل	وللحقائق.	وقد	قام	عمل	مجموعة	إكس	على	هذه	الجهود	وهدف	إلى	المساهمة	في	

تلك	الجهود	لوضع	الخطوط	العريضة	إلطار	التعامل	مع	هذه	القضايا.

سوف	نحاول	العمل	في	هذا	الجزء	من	الدراسة	قدر	اإلمكان،	تجنب	التعقيدات	القانونية	والسياسية	المهمة	
وبداًل	من	ذلك	يركز	على	المتطلبات	االقتصادية	للحلول	الممكنة	المختلفة.	والحلول	الممكنة	هي	تلك	
التي	يمكن	أن	يتفق	عليها	األطراف	في	ظل	ظروف	سياسية	غير	محددة.	وقد	تم	االعتراف	منذ	وقت	بعيد	
بأولوية	السياسة	على	االقتصاد	في	سياق	قضية	الالجئين	الفلسطينيين،	على	أن	الكتابة	عن	هذا		الموضوع	
من	وجهة	نظر	مجموعة	عمل	الالجئين	يجب	أن	تشير	إلى	أنها	ال	تخالف	هذا	الترتيب.	وقد	ذكر	التقرير	

الداخلي	للبعثة	األمريكية	لالجئين	في	منطقة	الشرق	األدنى	لعام	1953	أن:

"...إن	االتجاه	العام	وموقف	العرب	واإلسرائيليين...	قد	أعاق	بشكل	خطير	أي	عمل	فعال	من	قبل	لجنة	
المصالحة	في	فلسطين	في	إحضار	الطرفين	معًا	لحل	المسائل	العالقة	بينهما.

...ودون	شك	فإن	التنمية	االقتصادية	في	المنطقة	سوف	تجعل	إمكانيات	السالم	أكثر	قدرة	على	التحقيق.	
ولكنه	ليس	في	حد	ذاته	جوابًا	كاماًل	على	المشكلة.	ترى	اللجنة	أنه	لن	يكون	ثمة	حل	دائم	لمشكلة	

الالجئين	حتى	يكون	هناك	جو	سياسي	مريح	يؤدي	إلى	سالم	راسخ		بين	الدول	العربية	وإسرائيل.	3

وفي	هذه	األيام	نعتبر	أنه	كان	من	الضروري	أن	تتضمن	العبارة	األخيرة	"	الشعب	الفلسطيني	وباإلضافة	إلى	
الدول	العربية".	ويحوي	هذا	التعديل	المهم	التغيرات	في	الجو	السياسي	بعد	كل	هذه	السنوات	ويفتح	
الطريق،	كما	نأمل،	إلى	سالم	يعمل	به.	ولكن	"فيشباخ"	في	فصل	بعنوان	"لماذا	لم	يكن	هناك	ال	تعويض	

وال	إعادة	أمالك	ألصحابها؟"	يطلق	تحذيراً:

"إن	فحص	التاريخ	الدبلوماسي	لجهود	التعويض	وإعادة	األمالك	ألصحابها،	في	فشلها	ونجاحاتها	المتواضعة،	
يساعد	على		إضاءة		الطريق	لهؤالء	المعنيين	في	إنصاف	المظالم	الفلسطينية	وصياغة	سالم	عربي-إسرائيلي	
دائم	اليوم.	إن	دراسة	حاالت	الفشل	الماضية	تقدم	أيضًا	تحديًا	صارخًا	للمدافعين	عن	"سالم	تدريجي"	

دامبر	 	،)2006  ,2003( فيشباخ	 	،)2003  ,1997( أوتاوا	 عملية	 أوراق	 	،)2003( موراتينوس	 	،)1996( متاري	 أنظر	 			 2

)محرر(	)2006(	وبراينني	وروال	)محرران(	)2007(	من	بني	آخرين.
الفلسطينية.	 الدراسات	 الفلسطينيون.	مؤسسة	 الالجئون	 املتحدة:	 للواليات	 الرسمية	 البيانات	 			شولتز،	ن.	)محرر(:	 3

واشنطن،	دي.	سي.،	1994.	صفحة	126.	التأكيد	مضاف.
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بأسلوب	أوسلو	الذي	هدف	إلى	تناول	المشاكل	على	أساس	عزلة	الواحدة	عن	األخرى.	4

له	5	 الوصول	 الفلسطينيين	يمكن	 اللجوء		لالجئين	 الممكنة	متنوعة	إللغاء		وضع	 الحلول	 إن	مجال	
وتعتمد	على	التقييمات	الذاتية	للمراقبين.	ومن	أجل	الدراسة	الحالية	فإننا	سنوسع	مجال	الخيارات	بداًل	

من	حصرها،	وبالرغم	من	أن	بعض	البدائل	يمكن	أن	تبدو	غير	محتملة	لبعض	المراقبين.

سنركز	أواًل	على	الصعوبات	التي	سنواجهها	في	أي	جهد	جاد		لتحقيق	حل	لالجئين	وهي	صعوبات	مرّدها	
النتائج	البعيدة	المدى	لنقل	الناس	من	موقع	إلى	آخر؛	ومن	برامج	التأهيل	على	نطاق	كبير؛	ومن	مخططات	
التعويض	المهمة	جداً.	إذ	تتطلب	قضية	نقل	الناس	على	نطاق	واسع	جهودا	ً	رئيسة	ضرورية	لكي	يتم	
دعم	مطالب	التوظيف	واإلسكان	واستثمار	مال	إضافي	في	البنى	التحتية.	ومن	الطبيعي	أن	يكون	لهذه	

العمليات	تأثيرات	إيجابية	وسلبية	على	االقتصاد	ذات	العالقة.

وبالرغم	من	أن	النقاش	سيتركز	على	المفاهيم،	سنسعى،	كلما	كان	ذلك	ممكنًا،	إلى	الوصول	إلى	تقييمات	
أولية	كمية	للسيناريوهات	األكثر	احتمااًل	سنقيسها	أيضا	بالتأثير	الكلي	على	الالجئين	واقتصادهم	.	ومن	
الواضح	أن	هذه	التقييمات	تعتمد	أساساً	على	االفتراضات	حول	تفاصيل	االتفاقيات	وردود	فعل	الالجئين	
على	االتفاقيات	واألوضاع	المتوقع	أن	تسود	في	االقتصاد	والظروف	المتصلة	به.	إن	الحجم	الفعلي	للمصادر	
اإلضافية	التي	ستكون	متوفرة	لتنفيذ	االتفاقيات	سواء	أكانت	ستأتي	من	داخل	المنطقة	أو	عن	طريق	الجهود	
الدولية	من	الخارج،	سيكون	ذا	أهمية	كبيرة	جداً	وستلقى	العناية	المناسبة.	وتهدف	الدراسة	الحالية	إلى	
تقديم	"الوسائل	والطرق"	التي	ستزيد	من	إمكانية	أن	ينجم	عن	هذه	القضية	المعقدة	مخرج	إيجابي	لكل	

من	الالجئين	واقتصادهم.

اإلسرائيلي.	  – العربي	 والنزاع	 الفلسطينيني	 الالجئني	 أمالك	 مطالبات	 األمالك:	 من	 التجريد	 ر.م.	سجالت	 فيشباخ،	 			 4

مطبعة	جامعة	كولومبيا،	نيويورك،	2003،	الصفحات	67-68.
			املصدر	السابق 5
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الفلسطينيون 	الالجئون  .2

يعرض	هذا	القسم	خلفية	موجزة	لوضع	الالجئين	الفلسطينيين	االجتماعي	واالقتصادي	بناًء	على	معطيات	
من	وكالة	األمم	المتحدة	إلغاثة	وتشغيل	الالجئين	UNRWA	ومكتب	اإلحصاء	المركزي	الفلسطيني	
PCBS	ودراسات	قام	بها	مركز	األبحاث	النرويجي	FAFO	)2002	–	2003(.	خاصة	الالجئون	المقيمون	
بكثافة	في	األردن	وقطاع	غزة	والضفة	الغربية	ولبنان	وسوريا	وبدرجة	أقل	في	أماكن	أخرى.	في	عام	2006	
كان	يعيش	ثلث	الالجئين	المسجلين	– حوالي	1.3	مليون	شخص	– في	59	مخيماً		لالجئين	تابعاً		لوكالة	
الغوث	األونروا	في	األردن	ولبنان	وسوريا	والضفة	الغربية	وقطاع	غزة؛	ويعيش	عدد	كبير	أيضًا	في	أماكن	

قريبة	من	المخيمات.

نقدم	فيما	يأتي	مقارنة	بين	الالجئين	الفلسطينيين	وغير	الالجئين	فيما	يتعلق	بمعدالت	النمو	وأوضاع	
المعيشة	والتعليم	والمشاركة	في	القوة	العاملة.	وبما	أنه	ال	يمكن	إضفاء	صفة	مميزة	لالجئ،	إال	أن	الكثير	
من	المعطيات	تشير	إلى	مقارنة	بين	الجئي	المخيمات	والجئي	غير	المخيمات.	إن	معدل	النمو	للسكان	
الالجئين	الفلسطينيين	هو	أدنى	مما	لنظرائهم	من	غير	الالجئين.	والخصوبة	أقل	بين	الالجئين	منها	بين	
غير	الالجئين	في	كل	موقع.	ونسبة	المتزوجين	هي	أدنى	بشكل	عام	وسن	الزواج	أعلى	بين	الالجئين.	
إن	نسبة	وفيات	األطفال	هي	عالية	نسبيًا	في	مخيمات	الالجئين	في	لبنان،	ولكن	المستويات	أدنى	بين	

الالجئين	منها	بين	غير	الالجئين	في	كل	األماكن	األخرى.

كما	أننا	بحاجة	إلى	التمييز	بين	الجئي	المخيمات	والجئي	غير	المخيمات	هنا.	حيث	تتميز	مخيمات	
التقسيم	 بيئيًا.	ولكن	 وفقيرة	 الالجئين	بكثافة	سكانية	عالية	مما	يخلق	أوضاعًا	معيشية	مزدحمة	جداً	
بين	المخيم	وغير	المخيم	فيما	يتعلق	بأوضاع	اإلسكان	غير	متجانس.فإن	بعض	األماكن	تتمتع	بالصرف	
البنية	التحتية	التي	تم	القيام	بها	 الصحي	ومياه	الشرب	بعكس	مناطق	أخرى.	ويعود	ذلك	إلى	مشاريع	
بدعم	من	األونروا	وجهات	أخرى	في	المخيمات.	ولكن	األوضاع	في	بعض	أجزاء	المخيمات	سيئة	وذلك	

يعود	لالفتقار	في	ايصال	الخدمات	الضرورية	مثل	مياه	الشرب	والكهرباء.

إن	نتائج	التعليم	في	التخصصات	المختلفة	تظهر	تباينًا	مهمًا	في	التحصيل	بين	الالجئين	ويعتمد	ذلك	
على	وضع	الالجئ	وتوافر	المعطيات،	ولكنه	يعتمد	أكثر	على	بلد	السكن.	وبوجه	عام	فإن	أعلى	تحصيل	
الغربية	 الضفة	 المخيمات	في	 المخيمات	في	األردن	وسكان	 الالجئين	خارج	 السكان	 تعليمي	هو	بين	
وقطاع	غزة	)وهو	أعلى	بشكل	عام	بين	الالجئين	ومن	اآلخرين	في	كل	موقع(.	ويظهر	من	الدراسات	أن	
كل	من	الجئي	المخيمات	والالجئين	من	غير	المخيمات	في	لبنان	لديهم	أدنى	مستويات	تحصيل	تعليمي	

بالنسبة	إلى	الالجئين	في	أماكن	أخرى	وبالنسبة	إلى	اآلخرين	في	لبنان.

في	 المخيمات	تظهر	مستويات	وميواًل	متشابهة	جداً	 المخيمات	والجئي	غير	 المقارنة	بين	الجئي	 إن	
معظم	المستويات	االجتماعية	واالقتصادية.	وفي	سوق	العمل	هناك	ميل	ألن	يكون	لالجئين	)خصوصًا	
الجئي	المخيمات(	ذات	مستوى	مشاركة	أدنى	من	اآلخرين.	ومشاركة	النساء	في	العمل	أقل	كثيراً	من	
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المجاالت	لديهم	 المخيمات	في	جميع	 البطالة	فإن	لالجئي	 الرجال.	وفيما	يتعلق	بمعدالت	 مشاركة	
معدالت	أعلى	من	اآلخرين	بنسبة	%4-3.	إذ	هناك	قيود	على	عمل	الالجئين	رسميًا	في	لبنان	وفي	بعض	

المجاالت	أيضًا	في	األردن.

وقد	أظهر	فحص	الدخل	بين	الالجئين	الفلسطينيين	في	األردن	ولبنان	واألراضي	الفلسطينية	أن	مخيمات	
الالجئين	هي	مناطق	ذات	دخل	متدٍن	مقارنة	بمناطق	غير	المخيمات	في	المجاالت	الثالثة	التي	تمت	
مراجعتها	وتتباين	مستويات	الدخل	بين	المخيمات	)والتجمعات(	وأبناء	البلد	المضيف	فإن	مستويات	
اللبنانية.	وإذا	راجعنا	مستويات	 الوطنية	 المستويات	 اللبنانية	أدنى	عن	 المخيمات	والتجمعات	 سكان	
المجاالت	تتقارب	)باستثناء	 المخيمات	والتجمعات	في	جميع	 الشرائية	لسكان	 القوة	 فإن	 األسعار،	
الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	حيث	أن	مثل	هذه	التقديرات	غير	متوافرة(،	والقوة	الشرائية	لدى	الالجئين	في	

سوريا	أعلى	على	نحو	ملحوظ	.

ُيَقِدم	)جدول	1(	أرقام	عام	2006	لالجئين	الفلسطينيين	التي	نشرتها	األونروا	واستخدمناها		في	تقديراتنا.	
وها	نحن	نقتبس	أرقام	األونروا	وهي	أكثر	المعطيات	المتوافرة	حداثًة	بالرغم	من	أن	البعض	يعتبرها	تقديراً	
أقل	لألرقام	الحقيقية	واآلخرين	يعتبرونها	مبالغة	في	عدد	الالجئين	في	مواقع	معينة	6.	إن	السبب	الرئيس	
المخيمات	وخارج	تغطية	األونروا،	والمعلومات	 الالجئين	خارج	 المختلفة	هو	عدم	تغطية	 للتقديرات	
الناقصة	عن	األشخاص	الذين	انتقلوا	من	أماكنهم.	وعلى	الرغم	من	ذلك	ولغايات	دراستنا	هذه	نرى	أن	

جدول	رقم	1	يقدم	تقديرات	جيدة	للمجال	الديموغرافي	لمشكلة	الالجئين.

بعنوان	"معطيات	إحصائية	عن	الالجئني	الفلسطينيني:	ماذا	نعرف	وماذا	ال	نعرف"	يشرح	أبو	 			في	ورقة	نشرت	مؤخراً	 6

بأنه	توجد	ثالثة	مصادر	موثوق	بها	للمعطيات:	 الفلسطيني	 )2007(	وهو	رئيس	سابق	ملكتب	اإلحصاء	املركزي	 لبدة	
األونروا،	ومكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	وفافو	FAFO.	ولكل	منها	بعض	نقاط	الضعف	والقوة.	أنظر	التعريفات	

في	تلك	الورقة.
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8	 2006 1: الالجئون الفلسطينيون 	7– األرقام كما هي في أيلول  جدول 

مناطق عمل 
األونروا

الالجئون 
المسجلون

حسب الموقع
%

المخيمات 
الرسمية

الالجئون المسجلون في المخيمات

النسبة % في البلداألفرادالعائالت

%1061,063316,54917%1,835,70442األردن

%1249,836214,09353%405,4259لبنان

%1025,740116,25327%434,89610سوريا

%1938,954185,12126%705,20716الضفة	الغربية

%892,322474,13048%993,81823قطاع	غزة

%59267,9151,306,19130%4,375,050100المجموع

كما يجب أن يتذكر المرء حقيقة أن الالجئين يشكلون نصف الفلسطينيين تقريبًا، كما ُيرى في 
الجدول رقم -1أ

هم	 فلسطني	 فإن	الجئي	 لألونروا،	 التشغيلي	 التعريف	 تعريفاتها:	"حسب	 على	 بناًء	 األونروا	 معطيات	 استعلمنا	 لقد	 			 7

األشخاص	الذين	كان	مكان	إقامتهم	العادي	فلسطني	بني	حزيران	1946	وأيار	1948	الذين	فقدوا	بيوتهم	وأيضًا	وسيلة	
عيشهم	نتيجة	للنزاع	العربي	– اإلسرائيلي	عام	1948.	وخدمات	األونروا	متوفرة	جلميع	الذين	يعيشون	في	مناطق	عملها	
إلى	مساعدة.	ويغطي	تعريف	 والذين	يحتاجون	 الوكالة	 الذين	هم	مسجلون	في	 التعريف،	 والذين	ينطبق	عليهم	هذا	

الالجئ	أيضًا	أوالد	وأحفاد	األشخاص	الذين	أصبحوا	الجئني	عام	1948.	أنظر:
http://www.un.org/unrwa/english.html

http://www.un.org/unrwa/publications/index.html			 8
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9	 2004 الفلسطينيون عام  1.أ: السكان  جدول 

مجموع

الفلسطينيين

الالجئون

المسجلون

عدد

المخيمات

الالجئون

المسجلون

في المخيمات

الضيق  حاالت 
الخاصة

الضفة	الغربية

قطاع	غزة

األردن

لبنان

سوريا

السعودية

مصر

الكويت

بلدان	الخليج	العربي

بلدان	عربية	أخرى

الواليات	المتحدة	األمريكية

سائر	العالم

إسرائيل*

	2,102,360

1,196,591

2,637,076

391,240

411,119

291,811

58,363

37,140

117,009

6,149

227,179

298,298

	1,004,600

607,770

852,626

1,639,718

382,973

391,651

19

8

10)+	3	غير	رسمية(
12

10)+	3	غير	رسمية(

163,139

460,031

287,951

214,728

109,466

30,702

73,316

42,364

42,448

28,513

المجموع

المجموع	في	الشتات	** 
8,878,926

4,575,375

3,874,738

2,414,342

59)6+	غير	رسمية(
)+6(32

1,235,315

612,145

217,388

113,325

في	 الفلسطينية	 الورقة	 هذه	 تقضيها	 التي	 القضايا	 تتناول	 ال	 إسرائيل.	 في	 األونروا،	 تعريف	 حسب	 الجئون،	 يوجد	 ال	 	*
إسرائيل.

**	خارج	فلسطني	التاريخية،	أي،	العدد	اإلجمالي	باستثناء	الذين	يعيشون	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	وإسرائيل.

			أنظر	أرنون،	أ.	و	ن.	كنفاني	)2004(	"استيعاب	العائدين	في	دولة	فلسطينية	قابلة	للحياة:	وجهة	نظر	اقتصادية	على	 9

املجال	الكبير	تتطلع	إلى	األمام"	الفصل	العاشر	في	كوبهام،	د.	و	ن.	كنفاني	)محرران(.	اقتصاديات	فلسطني:	السياسة	
االقتصادية	واإلصالح	املؤسساتي	لدولة	فلسطينية	قابلة	للحياة،.	لندن:	روتلدج.
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أماكن جديدة إلى  الفردية والنقل  	مصفوفة االختيارات  .3

لقد	أخذت	مجموعة	إكس	على	عاتقها	أن	تفحص	األبعاد	االقتصادية	للحلول	الممكنة	لقضية	الالجئين.	
وهذه	مهمة	صعبة	جداً	ألنه	ال	يمكن	تقييم	النواحي	االقتصادية	تقييماً		سليماً		بمعزل	عن	مبادئ	تشكل	
إطاراً	التفاقية	الحل.	فإن	على	األطراف	أن	تقرر	األبعاد	الدائمة	لتنفيذ	المبادئ.	والنتائج	االقتصادية	للحل	

تقرر	مبادئ	تنفيذها	وحدوده.

في	سياق	مجموعة	العمل	المختصة	بالالجئين	التابعة	لمجموعة	إكس،	عمل	المشاركون	على	تعريف	
اإلطار	وخيارات	التنفيذ	لكي	يعطوا	البعد	االقتصادي	مزيداً	من	الوضوح	ومعنى	عملي،	كذلك	بهدف	
إعطاء	فريق	العمل	قاعدة	عملية	تشكل	أساسَاً	متينَاً	لمناقشتهم.	في	هذه	المرحلة،	من	الواضح	أن	أي	حل	
لمشكلة	الالجئين	سيتضمن	عناصر	معينة	سنصفها	في	األقسام	أدناه.	والسؤال	الذي	ينبغي	اإلجابة	عنه	هو	
إلى	أي	مدى	سيتم	تبني	واحد	من	العناصر	أو	كلها	في	االتفاقية.	كما	أن	للكثير	من	العناصر	االختيارية	لها	

نفس	التأثيرات	االقتصادية	من	حيث	المبدأ،	إال	أن	التكلفة	يمكن	أن	تختلف	من	مكان	آلخر.

وبما	أنه	من	غير	الواضح	في	هذه	النقطة	هو	إلى	أية	درجة	سيتم	استخدام	واحد	من	العناصر	االختيارية	
أو	جميعها،	فإنه	يمكن	تحديد	األبعاد	االقتصادية	لالتفاقية	بناًء	على	االختيارات	التي	لدينا	اآلن،	دون	
تعريف	وتحديد	اتفاقية	أو	مسار	دقيق	لتنفيذها.	وتنبع	المكونات	االقتصادية	بشكل	عام	من	عمليتين	

مختلفتين	تتبعان	أية	اتفاقية	حول	الالجئين:

1.	إعادة	التوطين	أو	اإلعادة	إلى	الوطن	األصلي	)ُيشار	إليه	في	بعض	األحيان	أدناه	كالنقل	إلى	أماكن	جديدة	
والتأهيل(

2.	الترتيبات	المالية	فيما	يتعلق	بالتعويضات	عن	الخسائر	والمعاناة	وفي	تغطية	التكاليف	الواردة	في	البند	.
ويتم	االفتراض	أنه	سيتم	إتباع	هاتين	العمليتين	الواحدة	بموازاة	األخرى	من	خالل	آلية	شاملة	مصممة	
خصيصًا	لتنفيذ	اتفاقية	وضع	دائمة	حول	الالجئين.	وسيتم	اإلشراف	على	العملية	وإدارتها،	كما	اقترحنا	

.	)IAPR(	الفلسطينيين	لالجئين	الدولية	الوكالة	دولية،	هيئة	قبل	من	أعاله،

أماكن جديدة والتأهيل إلى  النقل   .1.3

التاريخية.	وللتأكد	 4.5	مليون	الجئ	فلسطيني	10،	ومعظمهم	يسكنون	خارج	فلسطين	 ثمة	أكثر	من	
من	اتخاذ	قرار	المسكن	الدائم	دون	إكراه	ولتلبية	المقتضيات	السياسية	والعملية،	يجب	إعطاء	الالجئين	
اختيارات	حقيقية.	وستقدم	لالجئين	الفلسطينيين	عدة	خيارات،	ولتحديد	مكان	إقامة	دائم	ضمن	وضع	

			أنظر	النقاش	في	أبو	لبدة	)2007(.	في	هذه	الدراسة	نستعمل	أرقام	األونروا	في	أيلول	2006.	ميكن	املجادلة	حول	األرقام	 10

بالطبع،	تلك	املتعلقة	باألماكن	احملددة	واملجاميع.	وهذه	األرقام	تخدمنا	كمرجعية.	إن	مراجعة	هذه	األرقام	سوف	تغير	
النتائج.
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طبيعي	واكتساب	المواطنة	وبدء	عملية	بناء	حياة	مستقرة	ومزدهرة.	11

وهذه	الخيارات	تتضمن:

إسرائيل
الدولة	الفلسطينية	)على	أساس	حدود	ما	قبل	1967(.

تبادل	أراٍض	متفق	عليه	ومحدود	يتم	إضافته	إلى	األراضي	المذكورة	أعاله.
الدول	المضيفة	الحالية

بلدان	ثالثة	أخرى
ستقوم	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	بإعداد	قائمة	شاملة	بجميع	الالجئين.	وتجمع	من	جميع	
الالجئين	بيانات	مكتوبة	حول	أوضاعهم	السابقة	والحالية	والمكان	الذي	يفضلونه	إلقامتهم	المستقبلية.	
وكما	ناقشنا	سابقًا،	ستبنى	عملية	تنفيذ	االتفاقيات	وتحقيق	حل	عملي	على	أساس	االختيارات	التي	يتخذها	
الالجئون:	وسيمارس	الالجئون	حق	االختيار	بين	األماكن	البديلة	لإلقامة	كما	هو	مشروح	في	المعايير	
الثابتة	لكلينتون.	وسيقومون	بممارسة	حق	االختيار	على	نحو	فردي	في	عملية	منظمة	جيداً	تشرف	عليها	
الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR.	وسيتم	االتفاق	على	إطار	زمني	لهذه	العملية.	ونقترح	أن	
يرتب	األفراد	أولوياتهم	ويختارون	أكثر	من	بديل	واحد.	وستكون	الهيئة	الدولية	مسئولة	عن	تنفيذ	آلية	
متفق	عليها	بحيث	ترضي	القرارات	النهائية	الالجئين	قدر	اإلمكان	وتكون	منسجمة	مع	االتفاقيات	التي	

يتم	توقيعها	بين	ممثلي	الجانبين	وربما	مع	الدول	المضيفة	ذات	العالقة	وبلدان	أخرى.

يجب	أن	تأخذ	هذه	القرارات	بعين	االعتبار	ليس	فقط	األماكن	المقصودة	النهائية	بل	أيضًا	الجدول	الزمني	
لالنتقال	والتأهيل.	ومن	الواضح	أنه	لن	يتم	التعامل	مع	جميع	الالجئين	بسرعة	ألنه	ستوضع	أولويات	تأخذ	
بعين	االعتبار	رغباتهم	والحالة	الملحة	لوضعهم	)بناًء	على	أوضاعهم	الحالية	واألموال	المتوافرة	في	كل	

مرحلة	والوقت	المطلوب	لتحضير	المواقع	الجديدة	لمثل	هذا	االستيعاب.

التمهيدية	في	هذه	 بياناتهم	 المفقودة	 الذين	لهم	مطالب	بخصوص	األمالك	 الالجئون	 كما	سيقدم	
المرحلة.

ستكون	عمليات	النقل	ألماكن	جديدة	والتأهيل	عماًل	لوجستيًا	رئيسيًا	يتطلب	مصادر	مؤسساتية	كبيرة.	
فعلى	سبيل	المثال،	يجب	ترسيخ	ترتيبات	مؤسساتية	لنشر	المعلومات	لالجئين	حول	اختياراتهم	وتسجيلها.	
وستكون	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	مسئولة	عن	العملية	إلى	جانب	وزارات	محلية	

مختلفة	ومنظمات	والتي	سيكون	عليها	دعم	وتسهيل	حركة	الالجئين	أو	اندماجهم.

			ال	تتعلق	هذه	الدراسة	باألشخاص	الذين	نزحوا	بعد	حرب	1967.	وقد	مت	االفتراض	بأن	هؤالء	الذين	نزحوا	في	عام	 11

1967	والذين	لم	يكونوا	من	الجئي	1948	سوف	يكون	لهم	احلق	في	العودة	إلى	بيوتهم	بعد	إنشاء	دولة	فلسطينية.

■

■

■

■

■
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المستهدفة المشاريع  1.3.أ. 

يجب	وضع	مشاريع	مستهدفة	في	مكانها	لمساعدة	الالجئين	على	االنتقال	إلى	حياتهم	الجديدة.	ويجب	
أن	تشمل	هذه	البرامج	الضفة	الغربية	وغزة	وتبادل	مناطق	في	الضفة	الغربية	وتبادل	مناطق	في	قطاع	غزة	
الخ...	)أنظر	الجدول	2(	واإلسكان	والتوظيف	وبرامج	البنية	التحتية	والخدمات	التعليمية	والصحية.	
وستنشأ		إدارات	جغرافية	إقليمية	من	قبل	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	لمعالجة	الجوانب	

المختلفة	لتنفيذ	إعادة	التوطين	والنقل	إلى	أماكن	جديدة	والتأهيل.

التحتية: والبنية  اإلسكان 

يجب	تحسين	أو	بناء	وحدات	سكنية	لالجئين	بدل	من	أماكن	اقامتهم	المؤقتة	كذلك	لالجئين	الذين	
تمت	اعادة	توطينهم.

الصحية: والخدمات  التعليم 

ستكون	الخدمات	التعليمية	والصحية	للسكان	الجدد	والسكان	الموجودين	أيضًا	جزءاً	مهمًا	من	إدارة	
المشاريع.

التأهيل في  المباشرة  المساعدة 

باإلضافة	إلى	اإلجراءات	العامة	المدرجة	أعاله،	يمكن	توفير	المساعدة	المباشرة	من	خالل	رواتب	لعائالت	
الالجئين	في	الفترة	األولى	إلعادة	التوطين	حتى	يتأقلموا	مع	حياتهم	الجديدة	)وهو	أسلوب	تستخدمه	
المباشرة	بما	يالئم	 الجدد(.	ويمكن	تحديد	أشكال	أخرى	للمساعدة	 اليهود	 المهاجرين	 إسرائيل	مع	

متطلبات	العودة	وإعادة	التوطين	الخاصة.

لهذه	العناصر	تكاليف	يجب	أن	تحلل	إلى	عوامل	لتقييم	البعد	االقتصادي	للحل.	وبما	أن	من	الواضح	
إمكانية	اختالف	العناصر	من	دولة	إلى	أخرى	حسب	الحاجة،	فإن	هذا	االختالف	سيكون	أساسيًا	في	التكلفة	

ودرجة	الحاجة	إلى	عنصر	معين.	وفي	تقييم	عام،	فإن	العناصر	ستكون	هي	نفسها	مبدئيًا.

باإلضافة	إلى	ذلك	يجب	دمج	الخدمات	ومساعدات	التأهل	بالمعنى	الواسع	ضمن	متطلبات	االقتصاد	الكلي	
والسياسات	االدارية	للدول	المضيفة	التي	تستقبل	الالجئين.	ويجب	أن	يكون	دمج	الالجئين	وتأهيلهم	
المستقبلية.	ويجب	دمج	 الفلسطينية	 الدولة	 للدولة،	والسيما	في	 التطوير	اإلجمالية	 من	أهداف	 جزءاً	

العنصر	االقتصادي	إلعادة	توطين	الالجئين	بأهداف	التنمية	الفلسطينية	بشكل	عام.

كما	ستشارك	دول	أخرى	كطرف	ثالث	في	المسئولية	عن	هذه	التكاليف	إما	باستيعاب	الالجئين	مباشرة	
وإما	بتوفير	المساعدة	المالية	للدول	التي	تستقبلهم	ومنها	الدول	العربية	المضيفة.	وسيتم	إدارة	الجوانب	

.IAPR	الفلسطينيين	لالجئين	الدولية	الوكالة	قبل	من	المالية
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إن	األهداف	االقتصادية	بالمعنى	الواسع	سوف	تعتمد	بشكل	حاسم	على	طبيعة	االتفاقيات،	وعلى	رد	
فعل	السكان	المتأثرين	باالتفاقيات.	ألن	المزايا	االجتماعية	االقتصادية	لالجئين	ومكان	إقامتهم	الحالي	
ومستوى	اندماجهم	في	البلدان	المختلفة،	وبطبيعة	الحال	حجم	السكان،	هذه	كلها	يجب	مناقشتها.	
كذلك	عدد	األشخاص	الذين	سوف	يصبحون	مؤهلين	في	ظل	السيناريوهات	المختلفة	كان	متنازع	عليه	

لسنوات	كثيرة،	ولكن	يبدو	أننا	نقترب	اآلن	من	إجماع	حول	األرقام.

وسينتج	عن	االتفاقية	وقرارات	الالجئين	تغييرات	في	أماكن	اإلقامة.	وفي	الجدول	رقم	2	نقدم	مصفوفة	
بالتغيرات	المحتملة	في	الموقع	كنسٍب	لألرقام	المطلقة	المعنية	والمقدمة	في	جدول	1.	ونقدم	أدناه	أربعة	
سيناريوهات،	بعضها	أكثر	قبواًل	لجانب	واحد	وبعضها	اآلخر	أكثر	قبواًل	للجانب	اآلخر،	وأخرى	غير	مقبولة	
لكال	الجانبين.	وسوف	نستخدم	هذه	السيناريوهات	لكي	نوضح	التحديات	التي	يواجهها	تنفيذ	االتفاقية	

المحتملة	وإمكانية	تنفيذ	هذه	السيناريوهات.

2 جدول 

الالجئين	واالتفاقيات	)في	نسب	لألرقام	 أماكن	جديدة:	تصنيف	اختيارات	 إلى	 النقل	 إعادة	 مصفوفة	
األولية	في	جدول	1،	متراكمة	خالل	فترة	التنفيذ(.

من:

إلى:

لبنانسوريامنطقة غزةالضفة الغربيةاألردن

------------أاألردن
وهـدجبالضفة	الغربية
------ز------منطقة	غزة

---ح---------سوريا
ط------------لبنان
يييييإسرائيل

سنملكتبادل	الضفة	الغربية
------ع------تبادل	غزة
فففففبقية	العالم

مالحظة:	إن	بعض	النسب	هي	بطبيعتها	صفر	أو	ميكن	إهمالها	وقد	أشير	إليها	بـ	)---(
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مالحظات:

المنطقة،	مما	يعني	 إلى	أماكن	جديدة	ضمن	 النقل	 إعادة	 إلى	 أ.	ج.	ز،	ح،	ط،	ُتشير	
"التأهيل"	ضمن	اإلقليم.

تطبيق	بعض	القيود،	مثل	مجاميع	األعمدة	هو	1.
سوف	نفترض	أن	%5	)ف(	سُيعاد	نقلهم	إلى	سائر	العالم.

إن	"أراضي	التبادل"	المذكورة	أعاله،	هي	األراضي	التي	هي	اآلن	جزء	من	إسرائيل	والتي	
ستصبح	فلسطينية	ويتم	ربطها	إما	بالضفة	الغربية	وإما	بغزة.

1 سيناريو 

التأهيل،	أي،	لن	ينتقلوا	من	مكان	 	%60من	الالجئين	في	األردن	سيختارون	 افتراض	أن	
إلى	آخر	كذلك	%50	من	الالجئين	في	غزة	و	%20من	الالجئين	في	سوريا	وصفر	بالمائة	من	

الالجئين	في	لبنان.
%1	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	إسرائيل.

%5	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	بقية	العالم.
%20	سينتقلون	من	غزة	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	غزة.

%20	سينتقلون	من	الضفة	الغربية	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.
%5	سينتقلون	من	األماكن	األخرى	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.

2 سيناريو 

افتراض	أن	%60	من	الالجئين	في	األردن	سوف	يختارون	التأهيل،	أي،	لن	ينتقلوا	من	مكان	
إلى	آخر	و%50	من	الجئي	غزة	%20و	من	الجئي	سوريا	وصفر	بالمائة	من	الجئي	لبنان.

%5	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	إسرائيل.
%5	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	بقية	العالم.

%20	سينتقلون	من	غزة	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	غزة.
%20	سينتقلون	من	الضفة	الغربية	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.
%5	سينتقلون	من	األماكن	األخرى	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.

3 سيناريو 

افتراض	أن	%80	من	الجئي	األردن	سيختارون	التأهيل،	أي،	لن	ينتقلوا	من	مكان	إلى	آخر	
و%60	من	الجئي	غزة	و%40	من	الجئي	سوريا	و%20	من	الجئي	لبنان.
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%5	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	إسرائيل.
%5	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	سائر	العالم.

%20	سينتقلون	من	غزة	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	غزة.
%20	سينتقلون	من	الضفة	الغربية	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.
%5	سينتقلون	من	األماكن	األخرى	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.

4 سيناريو 

افتراض	أن	%80	من	الجئي	األردن	سيختارون	التأهيل،	أي،	لن	ينتقلوا	من	مكان	إلى	آخرو60%	
من	الجئي	غزة	و%40	من	الجئي	سوريا	و%20	من	الجئي	لبنان.

%8	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	إسرائيل.
%5	سينتقلون	من	حيث	يعيشون	إلى	سائر	العالم.

%20	سينتقلون	من	غزة	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	غزة.
%20	سينتقلون	من	الضفة	الغربية	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.
%5	سينتقلون	من	األماكن	األخرى	إلى	أرض	التبادل	بالقرب	من	الضفة	الغربية.

بالتالي	نعرض	نتائج	السيناريوهات	األربعة	في	جدول	4	وهي	مثبتة	حسب	األعداد	اإلجمالية	لالجئين	
في	كل	موقع.
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السيناريوهات األربعة )باآلالف،  المتواجدون في كل موقع حسب  3: الالجئون  جدول 
أعداد مّدورة(

سيناريو 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو	1
في:

1101110114691101األردن

1904172910941330الضفة الغربية

497497596596غزة

8787174174سوريا

008181لبنان

325325325325أرض تبادل الضفة الغربية

199199199199أرض تبادل غزة

44219219350إسرائيل

219219219219سائر العالم

كما	وتعكس	السيناريوهات	تلخيص	القرارات	الكثيرة	لالجئين	وتمثل	النتائج	"الصافية"؛	وهكذا،	مثاًل	
في	سيناريو	1،	فإن	السكان	الالجئين	في	الضفة	الغربية	)1,904,000(	يشملون	أولئك	الذين	قرروا	البقاء	
والتأهيل	وهؤالء	الذين	اختاروا	القدوم	إلى	الضفة	الغربية	من	أماكن	أخرى	مع	حذف	أولئك	الذين	غادروا	
إلى	أماكن	أخرى.	ونحن	نشمل	بين	االختيارات	ما	سميناه	"تبادل	أرض	الضفة	الغربية"	و"تبادل	أرض	غزة"،	
وهما	منطقتان	يتم	فيهما	العمل	على	خطط	تطويرية	محددة.	وهكذا	فإن	عدد	الالجئين	في	الضفة	الغربية	

ال	يشمل	أولئك	الذين	اختاروا	اإلقامة	في	مشاريع	البناء	الجديدة	في	مناطق	"تبادل	الضفة	الغربية".

كما	نستطيع	أن	نسحب	التغييرات	في	أعداد	الالجئين	في	كل	موقع	حسب	كل	سيناريو.	حيث	نقدم	
هذه	األرقام	في	جدول	رقم	4.
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السيناريوهات  الالجئين في كل موقع حسب  القادمين والمغادرين من  التغييرات   :4 جدول	
األربعة )باآلالف، األرقام مّدورة(.

سيناريو 4سيناريو 3سيناريو 2سيناريو 1
في:

734-367-734-734-األردن

11991024389325الضفة الغربية

398-398-497-479-غزة

261-261-348-348-سوريا

324-324-405-405-لبنان

325325325325أرض تبادل الضفة الغربية

199199199199أرض تبادل غزة

44219219350إسرائيل

219219219219سائر العالم

وكما	هو	واضح	من	الجداول	2-4،	بالرغم	من	أنه	سيبدو	تأثير	أية	اتفاقية	ممكنة	على	المنطقة،	اال	أنه	
من	المحتمل	جداً	أن	يبدو	التأثير	الرئيس	في	الضفة	الغربية	وأرض	تبادل	غزة.	وهكذا	فإن	الوكالة	الدولية	
لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	في	جهودها	للتأكد	من	التنفيذ	الناجح	ستدير	مشاريع	محددة	للمناطق	

المختلفة	مع	مصادر	مناسبة.	12

التموضع: اعادة   .2.3

قدرنا	على	نحو	منفصل	تكاليف	تمويل	برامج	النقل	إلى	أماكن	جديدة	تضم	هؤالء	الالجئين	الذين	يقررون	تغيير	
مكان	اإلقامة	وتكاليف	برامج	التأهيل	التي	تغطي	هؤالء	الذين	يقررون	أن	ال	يغيروا	مكان	اإلقامة.	وفي

			تركز	عدة	دراسات	على	تقدمي	تقديرات	كمية	ملثل	هذه	النتائج	على	االقتصاد	الفلسطيني	في	الضفة	الغربية	)البنك	 12

الدولي،	أنظر	كرافت،	ن.	و.	علوان،	أ.	)2003(،	"سيناريوهات	اإلسكان	والبنية	التحتية	لالجئني	والنازحني"	مقدمة	
في	مؤمتر	ستوكتيكينغ	حول	أبحاث	الالجئني	الفلسطينيني	في	أوتاوا،	كندا،	حزيران	-17-20 2003.

http://www.arts.mcgill.ca/mepp/new_prrn/activities/index.htm	:أنظر
وأرنون	و	كنفاني	في	)2004(.	أنظر	أيضًا	مراجعة	الدراسات	لالحتاد	األوروبي	في	دامبر،	م.	)2003(،	"دراسة	إحتاد	
أوروبي	حول	عودة	واندماج	الالجئني	الفلسطينيني	وأشخاص	الشتات:	تلخيص"،	مقدمة	في	مؤمتر	ستوكتيكينغ	حول	

أبحاث	الالجئني	الفلسطينيني	في	أوتاوا،	كندا،	17-20،	2003.
http://network.idrc.ca/uploads/user-S/�0576730890Session_6-_Mick_Dumper-_Paper.doc
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اننا	عّرفنا	"النجاح"	في	االستيعاب	على	أنه	القدرة	على	الحفاظ	على	مسار	يرفع	مستويات	المعيشة	في	
االقتصاد	الفلسطيني	بينما	يتم	استيعاب	الالجئين.	ولتقدير	التكاليف	فقد	طرحنا	االفتراضات	التالية:

إن	هيكلية	االقتصاد	هي	تلك	التي	لالقتصاد	الفلسطيني	قبل	أزمة	عام	2000.

كان	من	المفترض	أن	ينتعش	االقتصاد	بعد	تحقيق	اتفاقية	سالم	دائم	انسجامًا	مع	افتراضات	مجموعة	إكس	
في	خريطة	الطريق	االقتصادية	)أعدت	عام	2004(.

ولكي	نبسط	األمور،	افترضنا	أربعة	سيناريوهات	حول	أعداد	الالجئين	الذين	يغيرون	أماكن	إقامتهم.

900,000  ::

1,200,000 	::

1,500,000  ::

1,800,000	13  ::

لقد	تم	تقديم	اإلطار	االقتصادي	بشكل	موجزاً	في	الملحق	ج.	وافترضنا	أن	التطبيق	سيتم	على	مدى	10	
سنوات	ووضعنا	أربعة	احتماالت:	الصرف	الحكومي	العالي	والصرف	الحكومي	المتدني،	ممول	بضرائب	
عالية	أو	ضرائب	متدنية	14.	وتحسب	الموارد	اإلضافية	الضرورية	التي	تضمن	عملية	استيعاب	ناجحة	
افتراض	أنه	لن	يتم	إعادة	توطين	لالجئين؛	 التطويري	االيجابي	على	 بحيث	تضع	االقتصاد	على	مساره	
وهكذا،	فقد	قدرنا	"التكاليف"	الضرورية	للحفاظ	على	معدالت	نمو	لسيناريو	مستوى	إيجابي،	بعد	أن	
ينتهي	النزاع	ويبدأ	االستيعاب.	إن	القناتين	الرئيسيتين	اللتين	تدعمان	نمو	االقتصاد	كي	يواجه	التدفق	
الداخلي	للسكان	هما	زيادة	في	رأس	المال	تتجاوز	تلك	التي	في	أوضاع	ما	قبل	االستيعاب،	وإنفاق	عام	
أعلى	يتم	تمويله	من	المصادر	الخارجية.	وهكذا	توفر	الحسابات	تقديرات	تقريبية	لما	هو	ضروري	ماليًا	
المختلفة،	بمعنى	أن	تكون	منسجمة	ومتالئمة	 السيناريوهات	 كمصادر	إضافية	من	أجل	"أن	تعمل"	
مع	توجهات	خريطة	الطريق	االقتصادية:	بالتالي	توفير	مستويات	معيشة	مرتفعة	حيال	المهمة	الضخمة	

للتسهيل	على	الالجئين

			هذه	األرقام	هي	األعداد	املّدورة	من	السيناريوهات	األربعة	في	جدول	4	إجمالي	الالجئني	العادين	/	املتوطنني	/	املنتقلني	 13

إلى	أماكن	جديدة.	ال	نعمل	صلة	هنا	بتكاليف	التأهيل.
			السيناريوهات	مبنية	على	أساس	حسابات	النمو	لكل	عامل.	ويفترض	الصرف	احلكومي	العالي	صرفًا	حكوميًا	اضافيًا	 14

2,500	دوالر	فقط.	إن	 املتدني	مبلغ	 5,000	دوالر	للشخص	لكل	شخص	إضافي؛	ويفترض	الصرف	احلكومي	 مببلغ	
التكاليف	اإلضافية	معّيرة	للعامل	املتوسط	في	االقتصاد.	مت	افتراض	الضرائب	العالية	املتدنية	على	أنها	20%.



��

الالجئون	الفلسطينيون	

للنجاح )بماليين  الالزمة  اإلضافية  والخاصة  العامة  التكاليف  االستيعاب:  تقدير   :5 جدول 
)2007 الدوالرات، أسعار عام 

سيناريو	4سيناريو	3سيناريو	2سيناريو	1
عدد	الالجئين
المتوطنين

900,0001,200,0001,500,0001,800,000

االستثمارات
الخاصة
اإلضافية

2,402,0253,082,7024,003,3804,804,057ضرائب	عالية

2,987,0563,720,2324,693,4075,546,582ضرائب	متدنية

المصاريف
الحكومية
اإلضافية

4,828,0025.851.1788,180,1749,888,451ضرائب	عالية

7,568,2358,763,74211,265,06913,145,677ضرائب	متدنية

المجموع
7,230,0278.933.88012,183,55414,692,508ضرائب	عالية

10,555,29112.48397415,958,47618,692,259ضرائب	متدنية

القطاع	العام
المتدني

االستثمارات
الخاصة
اإلضافية

1,952,0252.542.7023,253,3803,904,057ضرائب	عالية

2,537,0563.180.2323,943,4074,646,582ضرائب	متدنية

المصاريف
الحكومية
اإلضافية

2,414,0012.925.5894,090,0874,944,225ضرائب	عالية

5,154,2345.838.1537,174,9828,201,452ضرائب	متدنية

المجموع
4,366,0265.468.2917,343,4678,848,283ضرائب	عالية

7,691,2909.018.38511,118,38912,848,034ضرائب	متدنية

يجب	تفسير	النتائج	بحذر.	إنها	ال	تعكس	جميع	المبادالت	الموجودة	في	اقتصاد	يواجه	مثل	هذا	التحدي	
الضخم.	كما	وتستطيع	الحكومة	أن	تختار	بين	الصرف	العالي	والمتدني	وأيضًا	بين	اعتماد	أعلى	أو	أقل	على	
الضرائب	المحلية	فقط	ألننا	افترضنا	أنه	ليس	ثمة	تأثير	على	األساسيات،	ألن	لالقتصاد	الفلسطيني	امكانيات	
استمرار	تدفق	الدعم	المالي	من	الخارج.	ولذلك	فإن	أي	قراراً	بفرض	ضرائب	أقل	سيجعل	بالضرورة	الدعم	
الخارجي	أكثر	أهمية	وكذلك	أكبر	في	الحجم.	وكما	يظهر	في	الجدول،	فإن	"الضرائب	المتدنية"	تزيد	
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من	التكاليف	اإلضافية	التي	تّمول	من	المصادر	الخارجية	وهي	بين	%30	وأكثر	من	%70	وذلك	يعتمد	على	
افتراضنا	أن	نفقات	القطاع	العام	"عالية"	أو	"متدنية".	وبالطبع	فإن	مستوى	الدعم	الخارجي	الالزم	هو	أعلى	
للقطاع	العام	"العالي"	قياسًا	بالنسبة	إلى	القطاع	العام	"المتدني"،	ولكن	التغير	في	ذلك	الدعم	عندما	تكون	
الضرائب	أدنى	هو	تغير	دراماتيكي	أكثر.	وبكلمات	أخرى،	إن	حساسية	"التكاليف	اإلضافية	الضرورية"	هي	

نسبيًا	أعلى	لسيناريوهات	القطاع	العام	"المتدني".	وتتراوح	التغيرات	من	%30	إلى	75%.

على	أية	حال،	من	المهم	التأكيد	أنه	مع	مصادر	كافية،	فإن	جميع	السيناريوهات	التي	تم	تناولها	بالتالي	
فإن	السؤال	هو	من	يتحمل	العبء	والذي	له	تبعات	أكبر	من	تلك	التي	يمكن	حسابها.

التأهيل  .3.3

ثمة	منهجية	مختلفة	تستعمل	في	دراسات	أخرى	تقدر	التكاليف	المباشرة	الستيعاب	وتأهيل	عدد	معين	
من	الالجئين.	وتصف	الدراسات	15	اإلمكانيات	المختلفة	والمواقع	المختلفة	وتشمل	اإلسكان	والبنى	
الدراسات	فإن	االستنتاج	هو	أن	 التحتية	االجتماعية.	وبناًء	على	هذه	 البنى	 العامة	وتكاليف	 التحتية	
التكاليف	لكل	1,000	الجئ	تتراوح	بين	9	و	14	مليون	دوالر	أميركي،	وذلك	يعتمد	على	الموقع	ودرجة	

التأهيل	الالزمة.

نقدم	في	جدول	6	أربعة	سيناريوهات	يكمل	بعضها	بعضًا	وتقدر	تكاليف	تمويل	التأهيل	لهؤالء	الالجئين	
الذين	لن	ينتقلوا	إلى	أماكن	جديدة.	وقد	افترضنا	أن	معدل	التكلفة	يختلف	بين	الالجئين	الذين	يعيشون	
في	المخيمات	وهؤالء	الذين	يعيشون	خارج	المخيمات.	وبناًء	على	دراسات	مختلفة،	فقد	افترضنا	أن	
التكلفة	 الواحد	ومعدل	 12,000	دوالر	أميركي	للشخص	 المخيمات	هو	 للتأهيل	داخل	 التكلفة	 معدل	
للتأهيل	خارج	المخيمات	أنه	3,000	دوالر	أميركي	للشخص.	وزيادة	على	ذلك،	فقد	افترضنا	أنه	سيكون	
لالجئين	في	المخيمات	ميل	لالستقرار	من	جديد	أو	تغير	الموقع	أكثر	من	الالجئين	خارج	المخيمات،	
على	سبيل	المثال،	وبناًء	على	هذه	االفتراضات،	تقدر	النفقات	اإلجمالية	لتأهيل	المناطق	السكنية	في	

المخيمات	وخارجها	كما	اتضح		في	جدول	6.

سيكون	الالجئون	الذين	يقررون	عدم	تغيير	إقامتهم	جزءاً	من	برامج	التأهيل	المختلفة.	وقد	قدرنا	تكاليف	
التأهيل	في	ظل	افتراضات	مختلفة	تميز	بين	برامج	التأهيل	لالجئين	الذين	يعيشون	في	المخيمات	وأولئك	
الذين	يعيشون	خارج	المخيمات.	وافترضنا	أن	االحتمال	في	ان		يقرر	الالجئون	المقيمون	في	المخيمات	

بأن	ينتقلوا	إلى	أماكن	جديدة	هي	أعلى	من	تلك	لالجئين	القاطنين	خارج	المخيمات.	16

التحتية	لألشخاص	الالجئني	والنازحني"	في	 البنية	 )2007(،	"سيناريوهات	 			أنظر	املسح	في	كرافت،	ن.	وعلوان،	أ.	 15

براينن،	ر.	وروال،	إي.	)محرران(	الالجئون	الفلسطينيون،	حتديات	اإلعادة	إلى	الوطن	والتطوير،	لندن:	تاوريس	2007.				
http://www.idrc.ca/openebooks/23�-0

			في	األردن	والضفة	الغربية	وغزة	مت	افتراض	بأن	احتمالية	انتقال	الجئي	املخيمات	إلى	أماكن	جديدة	بأنها	ضعفي	تلك	 16

الالجئني	خارج	املخيمات.	في	سوريا	كانت	%25	أعلى؛	في	لبنان	افترضنا	أن	جميع	الجئي	املخيمات	سوف	ينتقلون	
إلى	أماكن	جديدة	في	جميع	السيناريوهات	وأنه	إذا	قرر	الالجئون	في	لبنان	أن	يبقوا،	فإنهم	سيكونون	الجئني	خارج	

املخيمات	)السيناريوهات	3	و	4	فقط(



��

الالجئون	الفلسطينيون	

المخيمات )بماليين  المخيمات وخارج  في  والنفقات  التأهيل  تكاليف  تقدير   :6 جدول 
الدوالرات، أسعا ر2007؛ عدد الالجئين بين أقواس(.

"سيناريو "د "سيناريو "ج "سيناريو "ب "سيناريو "أ
2,435,000 2,814,000 2,179,000 2,210,000

5,289,000
)441,000(

6,690,000
)558,000(

4,297,435
)358,000(

4,438,000
)370,000( تأهيل	المخيمات

5,953,000
)1,984,000(

6,768,000
)2,256,000(

5,463,000
)1,821,000(

5,512,000
)1,840,000( التأهيل	خارج	المخيمات

11,242,000 13,458,000 9,760,000 9,950,000 التكاليف	اإلجمالية
األردن

1,207,000
)101,000(

2,503,000
)209,000(

1,207,000
)101,000(

1,207,000
)101,000( المخيمات

3,003,000
)1,001,000(

3,780,000
)1,260,000(

3,003,000
)1,001,000(

3,003,000
)1,001,000( 			خارج	المخيمات

الضفة الغربية

1,060,000	)88,000(
1,166,000
)97,000(

1,166,000
)97,000(

1,306,000
)109,000( المخيمات

1,152,000
)384,000(

1,190,000
)397,000(

1,190,000
)397,000(

1,239,000
)413,000( خارج	المخيمات

غزة
2,608,000
)217,000(

2,608,000
)217,000(

1,838,000
)153,000(

1,838,000
)153,000( المخيمات

1,137,000
)379,000(

1,137,000
)379,000(

1,031,000
)344,000(

1,031,000
)344,000( خارج	المخيمات

سوريا
414,000
)35,000(

414,000
)35,000(

87,000
)7,000(

87,000
)7,000( المخيمات

418,000
)139,000(

418,000
)139,000(

239,000
)80,000(

239,000
)80,000( خارج	المخيمات

لبنان
0
)0(

0
)0(

0
)0(

0
)0( المخيمات

243,000
)81,000(

243,000
)81,000(

0
)0(

0
)0( خارج	المخيمات

األرقام	توازي	سيناريوهات	إعادة	التوطني
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السيناريوهات	األربعة	التي	نقدمها	هنا	وانسجامًا	مع	االفتراضات	التي	وضعنا	خطوطها	العريضة	أعاله،	تأخذ	
بالحسبان	أعداد	الالجئين	في	المخيمات	وخارج	المخيمات	ألن	هذه	األرقام	ستقرر	تكاليف	التأهيل.	فعلى	
سبيل	المثال،	في	األردن،	من	بين	الـ	316,000	الجئ	يعيشون	في	المخيمات	)2006،	أرقام	األونروا(،	فإن	
بين	100,000	و	200,000	سيغادرون	المخيمات	وذلك	يعتمد	على	اختيارات	الالجئين	في	إعادة	التوطين	/	
النقل	إلى	أماكن	جديدة	مشروحة	أعاله.	وبناًء	على	ذلك،	فإن	1,000,000	إلى	1,250,000	خارج	المخيمات	
سيختارون	البقاء	حيث	هم.	أما	في	الضفة	الغربية	فإن	من	بين	185,000	الجئ	في	المخيمات	سوف	يقرر	
ما	بين	82,000	و	109,000	الجئ	أن	يبقوا	حيث	هم؛	ومن	بين	520,000	الجئ	خارج	المخيمات	فإن	نحو	

400,000	سيبقون	حيث	هم.

لقد	حسبنا	تكاليف	التأهيل	في	المخيمات	وخارج	المخيمات	في	كل	سيناريو.	وستصل	النفقات	اإلجمالية	
حسب	هذه	السيناريوهات	إلى	ما	بين	9,76	و	13,5	مليار	دوالر	أمريكي.
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المفقودة الالجئين  أمالك  4.مطالب 

إن	تسوية	المطالب		بأمالك	مفقودة	عمرها	ستون	عامًا		قضية	معقدة	جداً.	وبموجب	القانون	الدولي	ومثل	
برامج	تعويض	أخرى	جرى	إتباعها	في	مواقف	أخرى،	يمكن	أن	تأخذ	التعويضات	أشكااًل	كثيرة.	وقد	
ناقشت	مجموعة	إكس	اختيارات	إعادة	األمالك	إلى	أصحابها	أوالتعويض.	وهذه،	ضمن	خيارات	أخرى،	
الفلسطينيين.	وقد	قدمت	المجموعة	مفهوم	"تعويض	 هي	أشكال	مناسبة	للتعويضات	على	الالجئين	
شامل	وعادل"	ليتم	تقديره	على	نحو	موضوعي	من	ِقَبل	مجلس	من	الخبراء	مرتبط	بالوكالة	الدولية	لالجئين	
الفلسطينيين	)IAPR(	ألنها	ستدير	عملية	ادارة	موضوعة	"مطالب	األمالك	المفقودة".	وسيتم	األخذ	بعين	
االعتبار	إعادة	األمالك	إلى	أصحابها	فقط	في	تلك	الحاالت	التي	لم	يتم	تقديم	"تعويض	شامل	وعادل	عنها"	

وحيث	توجد	في	شكل	يمكن	أن	يجعل	من	إعادتها	أمراً	عمليًا	وعاداًل.

التعويضـات  .1.4

إن	قضية	التعويضات	أو	إصالح	الضرر	عن	الخسائر	أو	المعاناة	أمر	منفصل	عن	قضية	مكان	اإلقامة	والتأهيل.	
الالجئين	من	وجهة	 إنهاء	مسألة	 الموضوع	يعتبر	عاماًل	أساسيًا	في	تحقيق	 إن	االستعداد	لمعالجة	هذا	
النظر	اإلسرائيلية	والفلسطينية	أيضًا.	فيما	يلي	نناقش	الحجم	التقديري	للمطالب	بشأن	وحدات	السكن	

والمناطق	المزروعة	والممتلكات	األخرى.

التعويضات تمويل عملية  1.4.أ. 

يجب	تأمين	األموال	إلى	"مفوضية	المطالبات"	على	أن	يكون	لها	القدرة	بأن	تحكم	قضائيًا	في	المطالب	
وتقدم	التعويضات	بإشراف	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR.	ويجب	وضع	برنامج	يجري	
بموجبه	تحويل	األموال	إلى	المفوضية	ومنهجية	لتقييم	الخسائر	اإلجمالية	لالجئين	الفلسطينيين.	لقد	
سيطرت	إسرائيل	على	األمالك	المتنازع	عليها	واستفادت	منها	منذ	عام	1948.	ال	توجد	كثير	من	األمالك	
اليوم	في	الحالة	التي	كانت	عليها	عام	1948:	فكثير	منها	تغير	شكله،	وكثير	منها	يستغله	أو	يسيطر	عليه	
مالكون	جدد،	وليس	من	الواضح	كم	منها	يمكن	تحديده	دون	لبس.	لذلك	فإن	إعادة	األمالك	يمكن	أن	
تكون	مستحيلة	من	حيث	المبدأ	في	حاالت	كثيرة.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	إسرائيل	قد	رفضت	على	
إلى	أصحابها	 إعادة	األمالك	 إذا	رفضت	إسرائيل	 إلى	أصحابها.	ولذلك	 إعادة	األمالك	 إمكانية	 نحو	دائم	
كما	فعلت	ذلك	عبر	السنين،	فإن	من	مسئولية	إسرائيل	أواًل	وقبل	كل	شيء	أن	تضمن	أن	تتوافر	األموال	

لتعويض	"شامل	وكامل".
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اإلجمالي المالي  البعد  تقدير   .2.4

توجد	عدة	محاوالت	لمعالجة	قضية	التعويض	عن	المطالب	باألمالك	المفقودة	لالجئين	الفلسطينيين:

1.	إن	محاولة	إلقاء	نظرة	إلى	الوراء	وتقرير	أسعار	األمالك	المقدرة	حاليًا	على	أساس	قيمتها	في	الماضي.	وهكذا	
يتم	احتساب	القيم	الحالية	لألمالك	والتعويض	"الشامل	والعادل"	على	أساس	األسعار	التاريخية	لألمالك	التي	

ُتعاد	إلى	قيمتها	الحالية	من	خالل	صيغ	القيمة	الحالية	العادية.
2.	إن	المحاولة	الثانية	هي	تقرير	القيمة	اإلجمالية	لألمالك	على	أساس	اجمالي.	وهذه	المقاربة	جيدة	ألغراض	التخطيط	

وال	صلة	لها	بالحاالت	الفردية.	غير	أنها	يمكن	أن	تساعد	في	تقرير	األشكال	الجماعية	للتعويض.
3.	أما	المحاولة	الثالثة	فهي	تقييم	قيمة	األمالك	في	ظل	ظروف	اقتصادية	مشابهة؛	وهذه	مقاربة	غير	مباشرة.	ويمكن	

استعمال	هذه	الطريقة	لتقييم	القيمة	اإلجمالية	لألمالك	ولكن	ال	يمكن	استعمالها	للمطالب	الفردية.

المفقودة األمالك  الخلفية حول  الحقائق   .3.4

إن	مسح	نتائج	الدراسات	المختلفة	سيساعد	في	الوصول	إلى	تقديرات	تقريبية	حول	حجم	مجموع	التعويض	
المالي	عن	األمالك	المفقودة.

وقد	حاولت	عدة	دراسات	منذ	عام	1948	أن	توّثق	وتقّيم	وتقيس	حجم	األمالك	المفقودة	وقيمتها.	في	المسح	
الموجز	أدناه،	نعتمد	على	الدراسات	الشاملة	التي	قام	بها	فيشباخ	)2003،	2006(.	إن	أهم	مجموعة	من	
المعطيات	كانت	تلك	التي	أعدتها	عام	1964	مفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	في	فلسطين	)البرنامج	
الفني	UNCCP(	تشمل	نحو	450,000	مطلب	مسجل	ألمالك	داخل	إسرائيل.	ومجموعة	المعطيات	هي	

اآلن	محوسبة	وتمتلكها	عدة	سلطات.

وحسب	فيشباخ		17	تتباين	تقديرات	المجموع	المحتمل	للتعويض	تباينًا	واسعًا	بين	الفرقاء	الذين	قدروا	
األمالك	)تقديرات	األمم	المتحدة،	التقديرات	اإلسرائيلية	والتقديرات	العربية(.	وينتج	االختالف	بين	هذه	
التقديرات	عن:	1(	التعريف	المفهومي	لألرض	)هل	يجب	أن	يتضمن	التعريف	األمالك	الخاصة	المسجلة	
فقط،	أو	األراضي	المملوكة	جماعيًا	غير	المسجلة؟(؛	و	2(	القيم	المعينة	أو	المحددة	المختلفة	)هل	
يجب	أن	تكون	القيمة	مبنية	على	عوامل	السوق	أو	تقييم	نظام	الضرائب, ومتى	أصبحت	إسرائيل	مسئولة	

عن	التعويض	– فوراً	بعد	أن	غادر	الالجئون	أم	بعد	أن	سيطرت	السلطة	اإلسرائيلية؟(.

المتحدة األمم  تقديرات  3.4.أ. 

1.	وزعت	وكالة	غوث	الالجئين	الفلسطينيين	التابعة	لألمم	المتحدة	)األونروا(	استبيانات	في	الخمسينيات	من	
َل	340,000	الجئ	تقريبًا.	وكشفت	 القرن	الماضي	على	84,000	شخص	كانوا	أرباب	أسر	الالجئين	وهذا	مثَّ
الدراسة	أن	%34	من	عائالت	الالجئين	في	األردن	والضفة	الغربية	فقدت	بيوتاً	بينما	فقدت	%66	من	العائالت	

األمالك	 عن	 للتعويض	 املطالب	 تناول	 الفلسطينيني:	 الالجئني	 ومطالبات	 السالم	 عملية	 	،)2006( ر.م.	 فيشباخ،	 			 17

وإعادتها	ألصحابها،	واشنطن،	دي.	سي:	مطبعة	معهد	السالم	في	الواليات	املتحدة
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أراضيها.
2.	في	عام	1951،	ّقَيَمت	مفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	في	فلسطين	)UNCCP(	التقييمات	حسب	التعريف	
التالي	لألراضي	المتروكة	)وهو	تعريف	أوسع	بكثير	من	التعريف	الذي	تستعمله	إسرائيل(:	وقد	تضمن	كل	
األراضي	التي	كان	يملكها	العرب	بشكل	رسمي	ثم	انتقلت	إلى	السلطة	اإلسرائيلية.	وقد	قرر	التقييم	ِقيَّم	
األراضي	منذ	بداية	القتال	باالستفادة	من	أرقام	ضريبة	األراضي	البريطانية.	وكان	هنالك	أيضاً	تقسيم	بين	األصول	
غير	المنقولة	واألصول	المنقولة.	وتضمنت	األصول	غير	المنقولة	أيضاً	األراضي	غير	المزروعة	ولكن	لم	يعّين	

قيمة	لها.	وقدرت	األصول	المنقولة	حسب	ثالث	طرق	مختلفة	ونتج	عنها	تقديرات	متشابهة.
أ.	افتراض	نسبة	ثابتة	بين	األصول	غير	المنقولة	واألصول	المنقولة،	بناًء	على	النسب	الفعلية	ألصول	الالجئين	

في	أنحاء	أخرى	من	العالم.
ب.	افتراض	أن	قيمة	األصول	المنقولة	هي	نسبة	ثابتة	)%	40(	من	الدخل	القومي	للقطاع	العربي	من	فلسطين	في	

أثناء	السنوات	األخيرة	من	الحكم	البريطاني.
ج.	التقدير	المباشر	لقيمة	األنواع	المختلفة	من	األصول	التي	تركها	الالجئون	وراءهم.

3.	البرنامج	الفني	UNCCP،	ودراسة	األمم	المتحدة	عن	أمالك	الالجئين	التي	تم	القيام	بها	خالل	أعوام	-1952
1964،	هو	أكثر	التقييمات	شمواًل	لألمالك	حتى	هذا	اليوم.	وقد	شملت	الدراسة	جميع	األراضي	التي	يملكها	
العرب	في	إسرائيل	عام	1948	حسب	السجالت	البريطانية	ولم	تفرق	بين	الالجئين	الفلسطينيين	الذين	بقوا،	
أو	بين	العرب	الفلسطينيين	والعرب	األجانب	الذين	امتلكوا	أراضي	في	فلسطين	في	ذلك	الوقت.	وبالرغم	من	
أن	مفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	في	فلسطين	لم	تتمكن	من	التوثيق	لكل	قطعة	أرض،	فإن	دراسة	األمم	
المتحدة	هذه	تبقى	المصدر	األكثر	تفصياًل	للسجالت	حتى	اليوم.	وكانت	منهجية	المكتب	الفني	أن	تلجأ	إلى	
سجالت	األراضي	الرسمية	وسجالت	ضرائب	األراضي	من	اإلدارة	البريطانية	في	فلسطين	وتقرر	قيمة	األمالك.	
وكانت	قيمة	أراضي	الالجئين	المتروكة	في	إسرائيل	حسب	البرنامج	الفني	لمفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	
في	فلسطين،	عام	1964،	أقل	من	نصف	التقدير	الشامل	لمفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	في	فلسطين	لعام	
1951	ألنه	لم	يتضمن	لواء	بئر	السبع	كأمالك	عربية	صادرتها	إسرائيل.	وبقيت	التفاصيل	على	المستوى	الضيق	
حول	أمالك	األفراد	سرية	)استعملت	نفس	اإلجراءات	الثالثة	كما	في	الدراسة	السابقة	لمفوضية	األمم	المتحدة			

للمصالحة	في	فلسطين(،	وكانت	اإلحصائيات	على	المستوى	الكبير	فقط	هي	التي	توافرت	للجمهور.

اإلسرائيلية التقديرات  3.4.ب. 

َبل	لجنة	حكومية	عام	1948	ونشرت	تقديراً	تحت	اسم	"تقرير	توطين	 1.	تم	القيام	بأول	دراسة	إسرائيلية	من	ِقِ
الالجئين	العرب".	وقد	حصر	التقدير	تعريف	األراضي	باألراضي	المملوكة	الخاصة،	وليست	األراضي	التي	
كانت	مملوكة	جماعيًا	من	ِقَبل	القرى	ككل	واألراضي	شبه	الجافة	غير	المزروعة	خارج	القرى	أو	األمالك	

المنقولة.
َرت	ثالث	وكاالت	إضافية	ضمن	الحكومة	اإلسرائيلية	تقديرات	أخرى	بعد	بضع	سنوات	بعد	عام	1948:	 2.	طوَّ
1(	حارس	أمالك	الغائبين.	وكانت	أرقام	هذه	الوكالة	مبنية	على	التقارير	السنوية	فيما	يتعلق	بحجم	األراضي	
التي	تحت	سيطرتها،	2(	وزارة	الزراعة	التي	استعملت	تعريفا	أوسع	بكثير	لألمالك	"المتروكة"،	3(	وزارة	
الخارجية	التي	قدمت	تقديرات	إلى	حكومة	الواليات	المتحدة	عام	1953.	وأخيراً	أصدر	قسم	تقييم	األراضي	
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التابع	لوزارة	العدل	تقديراً	داخليًا	في	عام	1962	مجاراًة	لدراسة	األمم	المتحدة	حول	هذا	األمر.

العربية التقديرات  3.4.ج. 

1.	تم	تقدير	األرقام	األولى	ألمالك	الالجئين	المتروكة،	من	قبل	اثنين	من	المالكين	الالجئين	الفلسطينيين،	
َم	الثاني	قيمة	 َم	األول	األصول	التي	تم	فصلها	للبنايات	واألراضي.	وَقيَّ طنوس	)1951(	وبيدس	)1951(.	وقد	قيَّ
َن	األرض	 األراضي	ومنها	األرض	غير	القابلة	للزراعة	والبنايات	بناًء	على	قيمة	اإليجار	المتوقعة.	وبما	أنه	ضمَّ
غير	القابلة	للزراعة	والتي	تم	استثناؤها	في	معظم	الدراسات	اإلسرائيلية،	فقد	كان	مجال	األرض	المفقودة	

ضعفي	مجال	أعلى	التقديرات	اإلسرائيلية.
2.	أصدرت	اللجنة	العربية	العليا	وجامعة	الدول	العربية	تقديرات	مضادة	لتلك	التي	أصدرتها	مفوضية	األمم	المتحدة	
للمصالحة	في	فلسطين	في	أواسط	الخمسينات	من	القرن	الماضي.	وقد	تضمنت	هذه	التقييمات	عدة	عناصر	

إضافية:	ليس	فقط	األراضي	والبنايات	وإنما	أيضاً	األمالك	المنقولة	المتروكة	واألصول	المالية	أيضاً.
3.	قام	صايغ	)1967(	وهداوي	وقبرصي	)1988	و	2000(	بإجراء	تقيمين	آخرين	وكانا	أكثر	تفصيال	وأفضل	توثيقا.	
ولقد	أدخال	عنصرين	جديدين	في	تقييميهما	للخسائر:	أنواع	مختلفة	من	العقارات	سواء	أكانت	مملوكة	

من	قبل	القطاع	الخاص	أم	القطاع	العام،	ومجال	أوسع	من	األصول	المنقولة.
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وقيم  والعربية حول مجال  المتحدة واإلسرائيلية  لألمم  المقارنة  التقديرات   :7 جدول 
المتروكة األراضي 

 القيمة1 )بالدوالر 
األمريكي(

المجال 
)بالدونمات(

السنة الدراسة

ال	شيء
ال	شيء

404,546,448	

824,780,808	

3,508,540

51,981

19,083,921

6,057,032

1951

1951

1964

تقديرات	األمم	المتحدة
1.	مسح	األونروا	

)البنايات(
2.	مفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	في	فلسطين

UNCCP	الفني	لبرنامج	3.

328,445,000	

ال	شيء
36,681,935

ال	شيء
ال	شيء

ما	يزيد	عن	564,200,000

2,008,114

16,593,000

3,299,447

3,600,000

4,450,000

ال	شيء

1948

1949

1950

1953

1954

1962

التقديرات	اإلسرائيلية
1.	تقرير	استيطان	الالجئين

	العرب
2.	وزارة	الزراعة

3.	حارس	أمالك	الغائبين
4.	وزارة	الخارجية

5.	حارس	أمالك	الغائبين
6.	وزارة	العدل

)1948$(	129,342,850	

)1951$(	89,866,000

6,553,183,000

)1948$(	7,789,990,999

)1956$(	5,412,400,000

1,625,702,000

954,304,000

2,580,006,000

2,131,467,000

9,150,000

ال	شيء
ال	شيء

6,611,250

173,000

19,031,012

1951

1955

1956

1966

1988

التقديرات	العربية

1.	صائب	بيدس

2.	اللجنة	العربية	العليا
3.	جامعة	الدول	العربية

4.	يوسف	صايغ
البنايات
المجموع

5.	هداوي	– قبرصي	

المصدر: فيشببخ )2006( جدول 21
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التلخيص  .4.4

النقدية	واضح.	 السكنية	وحجم	األراضي	وقيمها	 الوحدات	 للتقديرات	حول	عدد	 الواسع	 المجال	 إن	
يم	حجم	المطالب	الممكنة،	فإن	البرنامج	الفني	لمفوضية	األمم	المتحدة	 ولكن	إذا	كان	على	المرء	أن	ُيقَّ
َدر	لألراضي	في	شمال	إسرائيل	ووسطها	 للمصالحة	في	فلسطين	يبدو	المصدر	األفضل؛	إن	المجال	الُمقَّ
باستثناء	منطقة	الجنوب	)النقب(	المتنازع	عليها،	يتم	احتسابه	ليكون	حوالي	4,170,000	دونم	أو	4170	

كيلومتراً	مربعًا.	18

إن	تحويل	ِقيَّم	ماضية	إلى	ما	يعادلها	في	الحاضر	هو	دائمًا	موضوع	خالف.	وإذا	نظرنا	إلى	البرنامج	الفني	
لعام	1964	كتقدير	وسط،	يصبح	مجال	القضية	واضحًا.	وحسب	ذلك	التقدير	فإن	المطالب	تشير	إلى	أكثر	
من	6	مليون	دونم	أو	6000	كيلومتر	مربعًا	)يشمل	الجنوب(،	والقيمة	بأسعار	عام	1948	هي	أكثر	من	800	
مليون	دوالر	أمريكي.	إن	تقديراً	محافظًا	للقيمة	الحالية	سيضعها	بمبلغ	14	مليار	دوالر	أمريكي.	وهكذا،	
وبدون	أن	نتناول	التغييرات	الضخمة	على	مدى	ال60-	عامًا	الماضية	التي	خلقت	اقتصاداً	إسرائيليًا	مزدهراً	
وسوقًا	لإلسكان	نابضًا	بالنشاط،	فإن	من	الواضح	أن	علينا	أن	نفهم	أننا	نتكلم	عن	عشرات	المليارات	من	

الدوالرات.

األمالك. لقيمة  الجزئية  المقاييس  4.4.أ. 

على	مدى	العقد	الماضي،	تم	القيام	بعدة	محاوالت	لتقييم	قيمة	األمالك	المفقودة	عبر	محاوالت	جزئية	
تم	القيام	بها.	لكنه	لم	يتم	نشر	الكثير	عنها	أو	عن	الباحثون،	وعندما	تتم	مناقشة	النتائج،	ُيشيرون	إلى	
طرق	أكثر	مما	يشيرون	إلى	تقديرات	فعلية	19	ويبدو	أن	مصدر	المعطيات	لهذه	الدراسات	كان	القوائم	
التي	أعدها	البرنامج	الفني؛	وقد	َبيََّنت	الجهود	بنجاح	قطع	األراضي	المحددة	ووحدات	السكن	وقدرت	
قيمتها	باستعمال	خبراء	عقارات.	نحن	نفهم	بأن	مثل	هذه	الجهود	قد	بذلت	من	قبل	الفرق	الفلسطينية	
واإلسرائيلية.	ولكن	التقديرات	تختلف:	تشير	التقديرات	اإلسرائيلية	الى	ان	قيمة	األمالك	المفقودة	هي	
نحو	10	مليارات	دوالر	أمريكي	بينما	تصل	الدراسات	الفلسطينية	األخيرة	إلى	تقديرات	بين	44	مليار	و	
60	مليار	دوالر	أمريكي	وأكثر،	وذلك	يعتمد	إلى	حد	كبير	على	القيمة	الحالية.	20	ويبدو	أن	االختالفات	
الرئيسية	تنجم	عن	الطرق	المستخدمة	الحتساب	القيم	الحالية	خالل	هذه	الفترة	الطويلة،	ولكن	أيضًا	
إلى	 آلية	مهنية	متفق	عليها	للوصول	 نناقش	أدناه،	ينبغي	وضع	 من	قضايا	منهجية	أخرى.	لذلك،	كما	

تقييمات	متفق	عليها.

			محتسبة	من	فيشباخ	)2006(	صفحة	41 18

			ولكن	أنظر	ناثانسون،	ر.	)2003(،	"مسح	املمتلكات	العقارية	لالجئني	الفلسطينيني	في	إسرائيل:	آليات	قانونية	بعد	عام	 19

بناًء	على	 الفلسطينيون	ومنوذج	تعويض	مقترح	 التي	ميتلكها	الالجئون	 الدقيق	للعقارات	 التحديد	 التي	متكن	من	 	1948

ذلك،	ورقة مقدمة	في	مؤمتر	ستوكتيكينغ	حول	أبحاث	الالجئني	الفلسطينيني	في	أوتاوا،	كندا،	20-17	حزيران	2003.
http://network.idrc.ca/uploads/user-S/�0576734600Session_7-_Roby_Nathanson-_Paper.DOC

لقد	اجتمعت	مجموعة	العمل	حول	الالجئني	مع	الدكتور	ناثانسون	في	كانون	الثاني	2007.
			لقد	قدم	الفلسطينيون	نتائجهم،	ولكنهم	لم	ينشروها	بعد. 20
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األمالك لقيمة  اإلجمالية  المقاييس  4.4.ب. 

من	أجل	الوصول	إلى	تقدير	تقريبي	لقيمة	األمالك	المفقودة،	يستطيع	المرء	أن	ينظر	إلى	القيمة	اإلجمالية	
لقيم	المساكن	واألراضي	الزراعية.	ال	توجد	مصادر	كثيرة	لمثل	هذه	المعطيات	وتتباين	التقديرات	حسب	
المفقودة	 إلى	تقدير	تقريبي	لقيمة	األمالك	 الوصول	 الخ.	وهكذا	فإن	محاولة	 حالة	االقتصاد	وهيكليته	
آخذين	باالعتبار	قضايا	عامة	وكلية.	ومن	المعطيات	حول	أنواع	متطورة	من	االقتصاد	حيث	يتم	تسجيل	
قيمة	المساكن	واألراضي،	وبالتالي	نستطيع	تقييم	قيمة	األراضي	والمساكن	بالنسبة	إلى	الناتج	المحلي	
اإلجمالي.	وفي	كندا	وفرنسا	وهولندا	تبدو	قيمة	المساكن	قريبة	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي؛	إن	قيم	
األراضي	التي	تتباين	أكثر،	هي	بين	%15	و	%50	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي.	21	إن	مدى	هذه	المقاييس	
واسع،	ومن	الواضح	أن	النسب	في	الدول	األقل	تطوراً	يمكن	أن	تكون	مختلفة	تمامًا.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	
حتى	ولو	كانت	النسب	متشابهة،	على	المرء	أن	يقرر	القاسم	المشترك	بين	ذلك	الذي	يخص	االقتصاد	
اإلسرائيلي	والذي	يخص	أنواع	االقتصاديات	الفلسطينية	والمجاورة.	على	أن	نعرف	أن	مثل	هذه	النسب	

موجودة	في	أنواع	االقتصاد	األخرى.

			املعطيات	هي	من	OECD:	كندا،	املساكن	%79	من	الناجت	احمللي	اإلجمالي	عام	1995،	%80 في	عام	2004؛	األراضي	 21

%43	في	عام	1995،	%54	في	عام	2004.	فرنسا،	املساكن	%121	في	عام	1995	و	%139	في	عام	2005.	بينما	

األراضي	%48	في	1995	و	%170	في	عام	2005.	هولندا،	املساكن	%95	في	عام	1995،	%112	في	عام	2004؛	
األراضي	%14	في	عام	1995	و	%16	في	عام	2004.
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اللجوء حالة  	.5

يجب	أن	يتناول	نوع	مختلف	من	الترتيبات	المالية	حالة	اللجوء،	بمعنى	المطالب	المقدمة	عن	وسائل	
النوع	من	 الفلسطينيين	ومعاناتهم.	ثمة	خالفات	حول	هذا	 الالجئين	 المفقودة	وألم	 المعيشة	 كسب	
التعويض؛	ولكننا	نعتقد	أنه	بما	أن	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	ستدير	عمليات	االختيار	
فيما	يتعلق	بمكان	اإلقامة	والمطالب	عن	األمالك	المفقودة	كما	هو	موصوف	،	فإن	عليها	أيضًا	أن	تكون	
مسئولة	عن	توزيع	الدفعات	إلى	األفراد	من	الالجئين	حتى	ولو	لم	يكن	لديهم	مطالب	باألمالك.	وهكذا،	
نعتقد	أنه	يجب	على	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	IAPR	أن	تقدم	مبالغ	مالية	موحدة	للفرد	

الواحد	إلى	جميع	الالجئين.

أنه	يجب	أن	 الالجئين	مطالب	باألمالك.	نعتقد	 الملكية،	لن	يكون	ألغلبية	 المعطيات	حول	 وحسب	
الواحد	كدفعة	موحدة	 للفرد	 الدوالرات	 الفلسطينيين	مبلغ	"س"	من	 الدولية	لالجئين	 الوكالة	 تثبت	
لجميع	الالجئين.	وباإلضافة	إلى	ذلك	نوصي	أن	يتم	دفع	مبلغ	"ص"	من	الدوالرات	إلى	السلطة	حيث	

يختار	الالجئ	أن	يعيش	في	ظلها.
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الخاتمة  .6

إن	مجموعة	العمل	حول	الالجئين	التابعة	إلكس،	بعد	مناقشة	األبعاد	الرئيسية	لحل	متفق	عليه	لالجئين،	
استنتجت	أن	حل	قضية	الالجئين	الفلسطينيين	على	أساس	الخطوط	الرئيسية	الموصوفة	أعاله،	بالرغم	
من	كونه	مهمة	ضخمة،	هو	أمر	ممكن.	وحسب	االفتراضات	المعقولة	يمكن	أن	تصبح	عملية	االختيار	
واالتفاقيات	بين	الجانبين	والسيناريوهات	الناتجة	عن	اعادة	االنتقال	إلى	أماكن	جديدة	أو	التأهيل	والتي	

وصفناها،	تجربة	إيجابية	وهي	أيضًا	ممكنة	من	وجهة	نظر	اقتصادية.

يجب	أن	يكون	الحل	لقضية	الالجئين	الفلسطينيين	على	المدى	البعيد	مبنيًا	على	جميع	قرارات	األمم	
المتحدة	ذات	الصلة	ومن	ضمنها	قرار	الجمعية	العمومية	رقم	"194"	مع	اإلدراك	أن	تطبيقًا	حرفيًا	لهذا	
القرار	ليس	ممكنًا	إذا	أخذنا	في	الحسبان	التغييرات	الكبيرة	على	األرض.	وكما	هو	الحال	في	المعايير	
الثابتة	لكلينتون،	ستتفق	األطراف	ان	اإلجراءات	تنفذ	القرار	"194".	وتعتبر	مجموعة	إكس	أن	حق	الالجئين	
ل	ومحدود	مع	اإلجراءات	األخرى	التي	تمت	مناقشتها	في	هذه	 في	العودة	إلى	وطنهم،	حتى	بمعنى	معدَّ
الورقة	يجب	أن	تكون	عنصراً	أساسيًا	في	إغالق	هذه	القضية.	وفي	التنفيذ	الفعلي	يجب	على	كل	من	
الطرفين	اإلسرائيلي	والفلسطيني	األخذ	بعين	االعتبار	الحقائق	على	األرض،	كما	فعلنا	في	هذه	الورقة.	
إن	مضي	الزمن	ال	يلغي	هذا	القرار	ولكنه	يتطلب	أن	نفحص	تطبيقه	العملي	مما	يستوجب	مزيجًا	من	

اإلجراءات	التي	ذكرناها.

وستصبح	التجربة	أقل	إيالمًا	عندما	تقل	حاالت	الشك	المرتبطة	بالعملية؛	وكلما	كانت	البيئة	السياسية	
مستقرة	والمصادر	المالية	مضمونة،	كانت	احتماالت	النجاح	أفضل.	ومن	الواضح،	أن	القرارات	التي	يتخذها	
الالجئون	واألطراف	في	االتفاقيات	والمجتمع	الدولي	أساسية.	يجب	أن	تتناول	االتفاقيات	اهتمامات	جميع	

هؤالء	الذين	يمكن	أن	يتأثروا	بها،	والالجئون	أولهم،	وتخلق	الحوافز	التي	تضمن	النجاح.

ومن	وجهة	نظر	اقتصادية	سيكون	من	المهم	جداً	تقدير	عدد	أماكن	إعادة	االنتقال	الجديدة	المحتملة	في	
أقرب	وقت	ممكن،	وترتيب	وقت	إعادة	التوطين	مع	الالجئين	أنفسهم.	وبالرغم	من	أن	من	المستحيل	
التخطيط	الكامل	لمثل	هذا	المجهود،	فيجب	التوصية	ببعض	الخطوط	العريضة،	ويجب	إيجاد	عدة	وكاالت	
تكون	قادرة	على	تنفيذ	هذه	البرامج	على	نحٍو	فعال	تحت	ظروف	غير	مؤكدة.	وستحتاج	برامج	النقل	إلى	
أماكن	جديدة	والتأهيل	إلى	الجهود	المنسقة	لكثير	من	الوكاالت	القوية	والقادرة	والمرنة.	ويجب	أن	تتم	

تسوية	مطالب	األمالك	المفقودة	بطريقة	عادلة	وفعالة	من	ِقَبل	أناس	مهنيين	موضوعيين.

إننا	نقترح	دون	تردد	إيجاد	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	)IAPR(	إلدارة	وتنسيق	الجهود	السياسية	
واالقتصادية؛	وهذه	الوكالة	ضرورية	جداً	لنجاح	هذه	الجهود.	ومن	خالل	هذه	المؤسسة	ستكون	االتفاقيات	
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العالقة.	ويمكن	أن	يكون	لمثل	هذه	 المباشرة	ذات	 باألطراف	 الجنسيات	وليست	محصورة	 متعددة	
المؤسسة	إسهام	مهم	في	جمع	األموال	الالزمة.

إن	مجموعة	العمل	المختصة	بالالجئين	التابعة	إلكس،	وبعد	مراجعة	التقديرات	المنشورة	المختلفة	التي	
أعدت	عبر	السنوات	من	قبل	الخبراء	الفلسطينيين	واإلسرائيليين	والدوليين،	وبناًء	على	عملها	الخاص،	حاولت	
أن	تقيم	المبالغ	المالية	الالزمة	لتنفيذ	حل	شامل.	وبطبيعة	الحال	فإن	مثل	هذه	التقييمات	متاحة	للنقد	ألنها	
مبنية	على	افتراضات	و	"افتراضات	تخمينية".	ولكن	من	وجهة	نظرنا،	فإنه	من	األفضل	أن	تكون	هناك	أرقام	
محددة.	وتتعلق	التقديرات	األكثر	اختالفًا	باألمالك	المفقودة	ألن	المبادئ	األساسية	التي	يبنى	عليها	هذا	
التقييم	موضع	جدل.	ويمكن	للمرء	أن	يعلن	أنه	ال	يوجد	جانب	اقتصادي	"بحت"	لذلك	الجزء	من	الناحية	
النظرية	إذا	أثبتت	المطالب،	فإن	إعادة	األمالك	إلى	أصحابها	ليس	لها	بعد	مالي.	وكما	شرحنا،	فقد	تبنينا	

.)IAPR(	الفلسطينيين	لالجئين	الدولية	الوكالة	تقرره	الذي	والشامل"	"العادل	التعويض	مفهوم

وهكذا:

ذ	برامج	إعادة	توطين	شاملة،	تحتاج	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	الى	أموال	 لكي	ُتَنفَّ
بمبلغ	يتراوح	بين	8	مليارات	و	19	مليار	دوالر	أمريكي	خالل	عشر	سنوات،	حيث	يعتمد	

على	عدد	الالجئين	الذين	يقررون	أن	يستقرو	أو	ينتقلوا	إلى	أماكن	جديدة.
لكي	تنفذ	برامج	التأهيل،	تحتاج	الوكالة	الدولية	لالجئين	الفلسطينيين	إلى	أموال		تتراوح	
الذين	 الالجئين	 14	مليار	دوالر	أمريكي،	وذلك	يعتمد	على	أعداد	 10	مليارات	و	 بين	
يقررون	عدم	التوطين	أو	النقل	إلى	أماكن	جديدة،	ويعتمد	أيضًا	على	عدد	الذين	يقررون	

ذلك	ويعيشون	حاليًا	في	مخيمات	أو	خارج	المخيمات.
قدرت	األموال	الضرورية	لالستجابة	لمطالب	تعويضات	األمالك	"العادلة	والشاملة"	بأنها	ما	

بين	51	مليار	و	03	مليار	دوالر	أمريكي.
الدولية	 الوكالة	 المسجلين	مبالغ	موحدة؛	كل	الجئ	يسجل	مع	 الالجئين	 يتلقى	جميع	
لالجئين	الفلسطينيين	)IAPR(سيتلقى	مبلغ	"س"	من	الدوالرات،	وهناك	مبلغ	"ص"	من	
الدوالرات	سيتم	توزيعه	بواسطة	السلطة	العامة	حيث	يختار	الالجئ	أن	يقيم	فيها.	وسوف	

يتطلب	هذا	الصندوق	نحو	22	مليار	دوالر	أمريكي.
وهكذا	فإن	حجم	األبعاد	المالية	لحل	متفق	عليه	لالجئين		كبير	جداً.	ونحن	نقدر	أنه	بين	55	مليار	و	85	
مليار	دوالر	أمريكي	خالل	فترة	التنفيذ.	يتم	شرح	التقديرات	المالية	في	النص؛	على	المرء	أن	يتذكر	أن	
إعادة	توطين	أو	نقل	إلى	أماكن	جديدة	أو	تأهيل	أربعة	ونصف	مليون	شخص	تقريبًا	وتسوية	مطالب	مالية	

عمرها	60	سنة	حول	أمالك	مفقودة	هي	مهمة	ضخمة.

1948	وتجعل	جميع	الالجئين	 العملية	معاناة	الالجئين	والوضع	الخاص	لهم	منذ	عام	 ُتنهي	 ويجب	أن	
مواطنين	ذوي	حقوق	كاملة

■

■

■

■
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للجانبين  قراءتها  تمت  لكلينتون كما  الثابتة  المعايير  | من  الالجئون  أ:  ملحق 
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أحس	أن	االختالفات	تتعلق	أكثر	بالصياغات	وأقل	بما	سيحدث	على	المستوى	العملي.

أعتقد	إن	إسرائيل	مستعدة	لإلقرار	بالمعاناة	المعنوية	والمادية	التي	لحقت	بالشعب	الفلسطيني	نتيجة	
لحرب	عام	1948	والحاجة	لمساعدة	المجتمع	الدولي	في	تناول	المشكلة.

يجب	إنشاء	هيئة	دولية	لتنفيذ	جميع	القضايا	التي	تنجم	عن	اتفاقيتكم:	التعويض	والتوطين	والتأهيل،	
الخ.	والواليات	المتحدة	مستعدة	لقيادة	مجهود	دولي	لمساعدة	الالجئين.

إن	الفجوة	األساسية	هي	كيفية	معالجة	مفهوم	حق	العودة.	أنا	أعرف	تاريخ	القضية	وكم	سيكون	من	الصعب	
على	القيادة	الفلسطينية	أن	تبدو	أنها	تتخلى	عن	هذا	المبدأ.

ال	يستطيع	الجانب	اإلسرائيلي	أن	يقبل	أية	إشارة	إلى	حق	عودة	ُيَلِمح	إلى	حق	الهجرة	إلى	إسرائيل	في	
تحدي	للسياسات	األجنبية	إلسرائيل	ولقبولها	أو	الذي	سوف	يهدد	الطابع	اليهودي	للدولة.

يجب	أن	يتناول	أي	حل	الحاجتين	كلتيهما.	يجب	أن	يكون	الحل	منسجمًا	مع	مقاربة	الدولتين	التي	
قبل	بها	كل	من	الجانبين	كطريقة	إلنهاء	النزاع	الفلسطيني	– اإلسرائيلي:	دولة	فلسطين	كوطن	للشعب	

الفلسطيني	ودولة	إسرائيل	كوطن	للشعب	اليهودي.

البؤرية	 النقطة	 الفلسطينية	ستكون	 الدولة	 المرشد	أن	 المبدأ	 الدولتين،	يجب	أن	يكون	 في	ظل	حل	
إمكانية	أن	تقبل	إسرائيل	بعض	هؤالء	 المنطقة	دون	استبعاد	 إلى	 العودة	 الذين	يختارون	 للفلسطينيين	

الالجئين.

أعتقد	أننا	بحاجة	لتبني	صياغة	حول	الحق	في	العودة	يجعل	من	الواضح	أنه	ليس	ثمة	حق	عودة	محدد	إلى	
إسرائيل	نفسها	ولكنه	ال	ينفي	تطلع	الشعب	الفلسطيني	للعودة	إلى	المنطقة.

في	ضوء	ما	ورد	أعاله،	أقترح	بديلين:

1.	يعترف	كال	الجانبين	بحق	الالجئين	الفلسطينيين	في	العودة	إلى	فلسطين	التاريخية،
أو

2.	يعترف	الجانبان	كالهما	بحق	الالجئين	الفلسطينيين	في	العودة	إلى	وطنهم.
باألوطان	 قائمة	 الدولتين.	وستعمل	 العام	بطريقة	تنسجم	مع	حل	 الحق	 االتفاقية	تنفيذ	هذا	 ستحدد	

المحتملة	الخمسة	لالجئين:

1.	دولة	فلسطين.

			املعايير	الثابتة	لكلينتون،	23	كانون	األول	2000،	أنظر:	 22
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2.	مناطق	في	إسرائيل	يتم	نقلها	إلى	فلسطين	في	عملية	تبادل	األراضي.
3.	التأهيل	في	بلد	مضيف.

4.	إعادة	التوطين	في	بلد	ثالث.
5.	القبول	بالعودة	إلى	إسرائيل.

الغربية	وقطاع	غزة	والمناطق	 الضفة	 إلى	 العودة	 الخيارات،	ستوضح	االتفاقية	أن	 قائمة	بهذه	 عند	عمل	
التي	يتم	الحصول	عليها	في	عملية	تبادل	األراضي	ستكون	من	حق	جميع	الالجئين	الفلسطينيين،	بينما	
سوف	يعتمد	التأهيل	في	البلدان	المضيفة	وإعادة	التوطين	في	بلدان	ثالثة	واالستيعاب	داخل	إسرائيل	على	

سياسات	هذه	البلدان.

يمكن	إلسرائيل	أن	تبين	في	االتفاقية	أنها	تنوي	وضع	سياسة	بحيث	يتم	استيعاب	بعض	الالجئين	داخل	
إسرائيل	بشكل	ينسجم	مع	القرار	السيادي	إلسرائيل.

أعتقد	أنه	يجب	إعطاء	األولوية	إلى	السكان	الالجئين	في	لبنان.

سوف	يتفق	الجانبان	بأن	هذا	الموقف	ينفذ	القرار	"194".
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الالجئون  .3

الجانبين	أن	 بأنها	أساس	جيد	للمحادثات.	وقد	ذكر	كال	 اعتبرت	 التي	 الغير	رسمية	 تبادل	األوراق	 تم	
قضية	الالجئين	الفلسطينيين	مركزية	في	العالقات	اإلسرائيلية	– الفلسطينية	وأن	حاًل	شاماًل	وعاداًل	هو	
أساسي	إليجاد	سالم	دائم	يلتزم	المبادئ	األخالقية	وقد	اتفق	الجانبان	على	تبني	المبادئ	والمرجعيات	

التي	تسهل	تبني	اتفاقية.

وكأساس،	فقد	اقترح	الجانبان	أنه	يجب	أن	تتفق	األطراف	على	أن	التسوية	العادلة	لمشكلة	الالجئين	وفق	
قرار	مجلس	األمن	في	األمم	المتحدة	رقم	"242"	يجب	أن	يؤدي	إلى	تنفيذ	قرار	الجمعية	العمومية	لألمم	

المتحدة	رقم	"194".

السرد )الحديث(  .1.3

الجانب	 ناقش	 الفلسطينيين.	وقد	 الالجئين	 الجانب	اإلسرائيلي	سرداً	مشتركًا	مقترحًا	لمأساة	 وضع	
الفلسطيني	السرد	المقترح	وكان	هنالك	الكثير	من	التقدم،	بالرغم	من	أنه	لم	يتم	الوصول	إلى	اتفاقية	في	

محاولة	لتطوير	سرد	تاريخي	في	النص	العام.

2.3. العودة، اإلعادة إلى الوطن، النقل إلى أماكن جديدة والتأهيل

انهمك	الجانبان	في	مناقشة	األمور	العملية	لحل	قضية	الالجئين.	وقد	كرر	الجانب	الفلسطيني	أنه	يجب	
أن	يكون	لالجئين	الفلسطينيين	الحق	في	العودة	إلى	ديارهم	وفق	تفسير	قرار	الجمعية	العمومية	لألمم	
َر	الجانب	اإلسرائيلي	عن	تفهمه	بأنه	يجب	تنفيذ	الرغبة	في	الوعد	كما	جاءت	 المتحدة	رقم	"194".	وقد	عبَّ

في	كلمات	قرار	الجمعية	العمومية	لألمم	المتحدة	رقم	"194"	ضمن	إطار	أحد	البرامج	التالية:

أ. العودة واإلعادة إلى الوطن

1.	إلى	إسرائيل
2.	إلى	منطقة	تبادل	األراضي	في	إسرائيل

3.	إلى	الدولة	الفلسطينية.

			موراتينوس	)2002(	اإلحتاد	األوروبي	"الال-ورقة"	أنظر	شبكة	أبحاث	الالجئني	الفلسطينيني: 23

http://www.arts.mcgill.ca/mepp/new_prrn/research/papers/moratinos.htm

)مت	الدخول	إلى	املوقع	بتاريخ	25/9/2006(.
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أماكن جديدة إلى  التأهيل واالنتقال  ب. 

1.	التأهيل	في	البلد	المضيف
2.	إعادة	االنتقال	إلى	بلد	ثالث

البرامج	إلى	السكان	الالجئين	الفلسطينيين	في	لبنان.	وقد	أكد	الجانب	 يجب	اإلشارة	في	جميع	هذه	
الفلسطيني	أنه	يجب	أن	يكون	البرنامج	المذكور	أعاله	مشروطًا	باالختيار	الحر	لالجئين	وأن	ال	يضر	بحقهم	

في	العودة	إلى	ديارهم	وفق	تفسيره	في	قرار	الجمعية	العامة	لألمم	المتحدة	رقم	"194".

وقد	اقترح	الجانب	اإلسرائيلي،	بشكل	غير	رسمي،	برنامج	استيعاب	ذا	ثالثة	مسارات	مدته	15	عامًا،	وقد	
تمت	مناقشته	ولكن	لم	يتفق	عليه.	وقد	أشار	المسار	األول	إلى	االستيعاب	في	إسرائيل.	ولم	يتم	االتفاق	
على	أرقام،	ولكن	"بال-ورقة"	تشير	إلى	25,000	في	السنوات	الثالث	األولى	لهذا	البرنامج	)لم	يظهر	الرقم	
40,000	في	السنوات	الخمس	األولى	لهذا	البرنامج	في	"الال-ورقة"	ولكن	تمت	اإلشارة	إليه	شفهيًا(.	وأشار	
المسار	الثاني	إلى	استيعاب	الالجئين	الفلسطينيين	في	األراضي	اإلسرائيلية،	التي	سيتم	نقلها	إلى	السيادة	

الفلسطينية،	وأشار	المسار	الثالث	إلى	استيعاب	الالجئين	في	سياق	خطة	جمع	شمل	العائالت.

لم	يقدم	الجانب	الفلسطيني	رقمًا،	ولكنه	ذكر	أنه	لم	يمكن	بدء	المفاوضات	دون	إبداء	موقف	إسرائيلي.	
وأكد	الجانب	الفلسطيني	أنه	يجب	أن	ال	يضر	قبول	إسرائيل	بعودة	الالجئين	بالبرامج	الموجودة	في	إسرائيل	

مثل	جمع	شمل	العائالت.

التعويض  .3.3

اتفق	الجانبان	على	تأسيس	مفوضية	دولية	وصندوق	دولي	كآلية	للتعامل	مع	التعويض	في	جميع	جوانبه.	
واتفق	كال	الجانبين	أنه	يجب	دفع	تعويض	"مبلغ	– صغير"	إلى	الالجئين	في	إجراء	"المسار	– السريع"،	
وأن	تكون	مطالب	التعويض	عن	األمالك	المفقودة	بمبلغ	معين	خاضعة	إلجراءات	"المسار	– السريع".

وكان	هنالك	تقدم	حول	التعويضات	اإلسرائيلية	عن	الخسائر	المادية	واألراضي	واألصول	التي	صودرت،	
وشمل	ذلك	اتفاقية	حول	دفعة	من	مبلغ	إجمالي	إسرائيلي	أو	مبلغ	مناسب	يتفق	عليه	ويصب	في	الصندوق	
الدولي.	وحسب	الجانب	اإلسرائيلي	سيكون	احتساب	هذه	الدفعة	على	أساس	مسح	اقتصادي	ذي	حجم	
كبير	لتقييم	األصول	من	أجل	الوصول	إلى	قيمة	منصفة.	ولكن	الجانب	الفلسطيني	قال	إنه	يجب	احتساب	
هذا	المبلغ	على	أساس	سجالت	مفوضية	األمم	المتحدة	للمصالحة	في	فلسطين	وحارس	أمالك	الغائبين	

ومعطيات	أخرى	ذات	صلة	وذلك	باستعمال	مضاعف	للوصول	إلى	قيمة	منصفة.
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4.3. األونروا

وافق	كال	الجانبين	أنه	يجب	حل	األونروا	على	مراحل	وفقًا	لجدول	زمني	متفق	عليه	مدته	خمس	سنوات	
للتأكد	أن	هذا	سيكون	 الفترة	 لتلك	 الفلسطيني	تعدياًل	محتماًل	 الجانب	 كفترة	مستهدفة.	وأضاف	
مشروطًا	بتنفيذ	الجوانب	األخرى	من	االتفاقية	التي	تتعلق	بالالجئين	وبإنهاء	وضع	الالجئين	الفلسطينيين	

في	المواقع	المختلفة.

اليهود سابقًا الالجئون   .5.3

طلب	الجانب	اإلسرائيلي	االعتراف	بقضية	تعويض	الالجئين	اليهود	سابقًا	من	الدول	العربية	مع	القبول	
بأن	ذلك	لم	يكن	مسئولية	فلسطينية	أو	قضية	ثنائية.	وأكد	الجانب	الفلسطيني	أن	هذا	ليس	موضوعًا	في	

اتفاقية	ثنائية	بين	الفلسطينيين	واإلسرائيليين.

6.3. إعادة األمالك إلى أصحابها

أثار	الجانب	الفلسطيني	قضية	إعادة	أمالك	الالجئين	إلى	أصحابها	ورفض	الجانب	اإلسرائيلي	هذا.

المطالب انتهاء   .7.3

قرار	 كاماًل	ونهائيًا	مع	 المطالب،	واقترح	أن	ينسجم	تنفيذ	االتفاقية	تنفيذاً	 انتهاء	 تمت	مناقشة	قضية	
الجمعية	العمومية	لألمم	المتحدة	رقم	"194"	وبذلك	فإنه	ينهي	جميع	المطالب.
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التوطين الكلي إلعادة  التصور  ملحق ج: 

إن	دينامكية	اعادة	التوطين	والتطورات	الكلية	)كما	تم	تلخيصها	في	جدول	رقم	5(	وذلك	باستعمال	
نموذج	النمو	المعياري،	الذي	يلخص	تطورات	االقتصاد	فيما	يتعلق	بالناتج	المحلي	اإلجمالي	للفرد	عبر	

الزمن	ومسار	تراكم	رأس	المال	والقطاع	الخاص	والقطاع	العام.

تم	أواًل	تقدير	مقياس	أداء	االقتصاد	بناًء	على	أدائه	السابق	قبل	عام	2000	بافتراض	أنه	ال	توجد	تغييرات	
خارجية	المنشأ	في	السكان	وإنما	فقط	نمو	طبيعي.	افترضنا	أن	االقتصاد	كان	ال	يزال	خارج	حالته	الثابتة	
وينمو	نمواً	أسرع	كنتيجة	للبيئة	الجديدة.	ثم	تم	تغيير	الظروف	األولية	لالقتصاد	بسبب	الزيادة	في	السكان	
الناتجة	عن	استيعاب	الالجئين.	لذلك،	فإن	من	منظور	النمو	الطبيعي	للسكان	الذي	هو	4	بالمائة	)ر	=	
%4(	المفترضة	إذا	لم	تتم	عودة	الالجئين،	فإن	السيناريوهات	المختلفة	افترضت	نمواً	سكانيًا	أعلى	بعودة	

الالجئين:	600,000؛	900,000؛	1,200,000, 1,800,000.

إن	االفتراضات	المحددة	التي	استعملها	النموذج	هي:

y -	الناتج	المحلي	اإلجمالي	لكل	عامل
k – الرأسمال	لكل	عامل
n – النمو	السكاني	)%4(
d – نسبة	اإلهتالك	)%5(

g – النفقات	الحكومية	لكل	فرد
s – نسبة	االدخار	)20%(

والمعادالت	التالية:

■

■

■

■

■

■

1

1

1

1

( ) (1 ) ( ) (1 )

( ) (1 ) (1 )

( ) (1 ) (1 )

(1 ) (1 ) (1 )
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جربنا	أربعة	سيناريوهات	بديلة	لكل	من	التغييرات	السكانية	األربعة:	األول	حيث	كان	اإلنفاق	الحكومي،	
المقياس	بأنه	اإلنفاق	اإلضافي	لكل	الجئ،	عاليًا،	وهو	مبلغ	5000	دوالر	أميركي	للفرد،	والثاني	حيث	كان	
اإلنفاق	متدنيًا،	بمبلغ	2500	دوالر	أميريكي.	وقد	أخذنا	باالعتبار	أيضًا	تموياًل	داخليًا	أكثر	من	خالل	
الضرائب	)%25(	وتموياًل	أقل	)%20(.	وحسبت	السيناريوهات	الرأسمال	المفقود	والمصادر	المالية	المفقودة	

للحكومة	والتي	هي	ضرورية	للحفاظ	على	كون	االقتصاد	يجري	في	مساره	القياسي.
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الالجئين واستيعاب  تأهيل  لتكاليف  الجزئية  التقديرات  د:  الملحق 

من	مقاربة	طموحة،	فإن	تقدير	تكاليف	تأهيل	الالجئين	واستيعابهم	هي	ذات	صعوبة	شديدة	في	تقييمها	
ألن	التكاليف	مبنية	على	أساس	العدد	اإلجمالي	لالجئين	الذين	ستقبل	بهم	كل	بلد،	ويعتمد	بدوره،	بين	
عوامل	أخرى،	على	خيارات	لالجئين.	وبافتراض	أن	العامل	االقتصادي	هو	عامل	مسيطر	وسيقرر	خيارات	
الالجئين	حول	رغبتهم	في	البقاء	أو	االنتقال	إلى	بلد	آخر	)وإلى	أي	بلد(،	فإنه	سيكون	لكمية	األموال	التي	
ستتلقاها	كل	بلد	تأثير	حاسم	على	عدد	الالجئين	الذين	يودون	قبولهم	في	ذلك	البلد.	وهكذا	فإن	الصعوبة	
في	تقييم	نتائج	أية	اتفاقية	ممكنة	تنتج	عن	اللبس	الذي	ال	يمكن	تجنبه	الكامن	في	العملية:	ليس	فقط	
ألن	تفاصيل	االتفاقيات	غير	معروفة	حتى	اآلن،	ولكن	ستبقى	ردود	فعل	الالجئين	حول	االتفاقيات	أمراً	
غير	مؤكد	ويمكن	تخمينها	في	أفضل	األحوال.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	ردود	الفعل	يمكن	أن	تعتمد	
إلى	حد	كبير	على	التطورات	االقتصادية	للمنطقة	التي	لن	تكون	معروفة	لالجئين	أنفسهم	في	بداية	عملية	

تنفيذ	االتفاقيات.

سوف	تتناول	المقاربة	الطموحة	أواًل	وتكلفة	تأهيل	الالجئين	واستيعابهم	لكل	ألف	شخص	في	مواقع	
الالجئين	الرئيسية	)الضفة	الغربية،	قطاع	غزة،	األردن،	لبنان	وسوريا(،	بما	يتعلق	بالبنى	التحتية	العامة	
إن	قيمة	األراضي	سوف	يتم	تقديرها	خاصة	تلك	 واالجتماعية	ودفعات	االستيعاب	واإلسكان	األولية.	

المملوكة	من	القطاع	العام	خاصة	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.

وتأهيلهم الفلسطينيين  الالجئين  استيعاب  تكاليف 

حيث	تشمل	النواحي	االقتصادية	للسكان	الراغبين	في	البقاء	واالستقرار	في	أماكن	إقامتهم	الحالية	)بشكل	
أساسي	في	الدولة	الفلسطينية،	األردن،	سوريا	ولبنان(	كما	يشمل	تكاليف	تحسين	وتطوير	بعض	مخيمات	
الالجئين	واالرتقاء	بها	إلى	مستوى	الخدمات	المقدمة	من	البلديات،	كذلك	تطوير	وتوسيع	بعض	القرى	

الحالية	والمدن	باإلضافة	إلى	إقامة	مدن	جديدة.

إن	التحليل	مبني	على	أساس	عدة	دراسات	قام	بها	البنك	الدولي:	)1(	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة:	البنى	التحتية	
واإلسكان	)2000(.	)2(	سيناريوهات	اإلسكان	والبنية	التحتية	لالجئين	والنازحين	24	)2003(.	إن	دراسات	
البنك	الدولي	مستمدة	من	خبرته	في	تحسين	المخيمات	ومناطق	اإلسكان	غير	الرسمية	وتطوير	مناطق	
سكنية	جديدة.	ويعتمد	التحليل	الحالي	أيضًا	على	الخبرة	اإلسرائيلية	في	تكاليف	استيعاب	المهاجرين	

الجدد	حسب	ميزانية	وزارة	استيعاب	المهاجرين	اإلسرائيلية	لسنة	2001.

إن	أشكااًل	مختلفة	أو	تطوير	جديد	يمكن	أن	يعرض	وسوف	ُيشار	إليها	بـ	"االختيارات"،	بالرغم	من	أنه	
ينبغي		الفهم	أنه	يمكن	حصول	أي	منها	أو	كلها	:

حتاليل	 تناولت	 والتي	 	2002 عام	 من	 الدولي	 البنك	 بها	 قام	 أخريني	 دراستني	 مع	 األولى	 الورقة	 الدراسة	 هذه	 تلخص	 			 24

مستشارين	بتنسيق	وزارة	التخطيط	والتعاون	الدولي:	1(	"استيعاب	الالجئني	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة:	إمكانية	
وخيارات	 القضايا	 للعائدين:	 اإلسكان	 متويل	 	)2 مختارة"،	 دراسة	 مناطق	 في	 العامة	 األراضي	 على	 اإلسكان	 توفير	

السياسة.
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االختيار	1:	تحسين	المخيمات.	تتراوح	الخيارات	لتحسين	المخيمات	ما	بين	التحسين	
األدنى	والذي	يتناول	توفير	الخدمات	غير	الموجودة	للمكان	الموجود	للمخيمات	)النوع	
1(،	والتحسين	الكامل	و/أو	إعادة	التطوير	التي	تتعلق	بهدم	أجزاء	من	المخيم	وإعادة	بنائها	

حسب	المعايير	البلدية	)نوع	7(.
االختيار	2	:	تحسين		المناطق	غير	الرسمية	خارج	المخيمات.

االختيار	3:	مناطق	توسع	حضرية	إلعادة	التوطين	/	العائدين.	تم	تصميم	وحدتين	لتكونا	
مجاورتين	لقرية	موجودة	وبلدة	أكبر	موجودة.	وكالهما	مبني	على	أساس	خطة	التطوير	ذات	
ال-30	هكتار.	تركز	الوحدة	"أ"	على	القطع	الفردية	)تستوعب	12,500	شخص	بكثافة	400	
شخص	للهكتار(،	ووحدة	"ب"	على	شقق	سكنية	)تستوعب	20,500	شخص	بكثافة	630	

شخص	للهكتار(.
االختيار	4:	مجتمعات	جديدة.	حسب	هذا	الخيار،	يفترض	أن	يتم	إعادة	التوطين	بعيداً	
عن	مكان	السكن	الحالي،	مما	يتطلب	بنية	تحتية	واسعة	تشمل	القدرة	البلدية	والبنايات	
البلدية	والطرق	الموصلة	إلى	بلدات	أخرى	الخ.	إن	إنشاء	بلدة	جديدة	مبني	على	أساس	
استيعاب	50,000	شخص	في	موقع	ذي	حد	أدنى	وهو	240	هكتاراً،	وإنشاء	مدينة	جديدة	

مبني	على	أساس	استيعاب	250,000	شخص	في	1,200	هكتار	على	األقل.
الموقع	وبنية	تحتية	اجتماعية	واإلسكان	 بنية	تحتية	عامة	على	 إلى	خمس	فئات	25.	 التكاليف	 تقسم	
ودفعات	االستيعاب	األولى	وتكاليف	استثمار	في	البنية	التحتية	خارج	الموقع.	وهذه	يعبَّر	عنها	بالدوالرات	

األمريكية	لكل	1,000	الجئ.

بنية	تحتية	عامة	في	الموقع:	ُتشير	التكلفة	المقدرة	للبنية	التحتية	إلى	إنشاء	الطرق	وممرات	
الهاتف،	لتحسين	األشغال؛	 المشاة	والمجاري	وتصريف	مياه	األمطار	والطاقة	وخطوط	
تباينًا	كبيراً	 البناء	 تتباين	تكاليف	 الطريق	أعرض	والكثافة	للمساكن.	 وللعمل	في	جعل	
وذلك	يعتمد	على	الطبوغرافية	ونوع	التربة	وشروط	سوق	المقاوالت.	ويتم	تقدير	التكاليف	

حسب	تكاليف	البناء	التي	تمت	مالحظتها	في	األردن.
البنية	التحتية	االجتماعية.	تتضمن	البنية	التحتية	بناء	مدارس	ومراكز	صحية	وبنايات	مجتمعية	
في	مناطق	التوسع	الحضري	الجديد.	وتقديرات	التكاليف	مبنية	أيضًا	على	التكاليف	التي	

تمت	مالحظتها	في	األردن.
الحجم	 إلى	 بالنسبة	 افتراضات	معينة	 اإلسكان.	تم	تقدير	تكاليف	اإلسكان	على	أساس	
المتوسط	لألسرة،	معايير	البناء	وتكاليف	البناء	في	المنطقة	)انسجامًا	مع	اإلسكان	"النموذجي"	
في	المنطقة(.	وقد	تم	تقدير	تكاليف	بناء	اإلسكان	على	أساس	120	متر	مربع	من	السكن	
7	أشخاص.	وفي	المخيمات،	فإن	 إلى	 	6 المبني	لكل	أسرة	والذي	يوفر	سكنًا	ألسرة	من	

			تختلف	قيم	األراضي	بشكل	كبير	في	منطقة	الدراسة،	وهكذا	سيتم	تقدير	تكاليف	األراضي	بشكل	منفصل	فقط	 25

لألراضي	اململوكة	للقطاع	العام	في	مواقع	محددة	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.

■

■

■

■

■

■

■



�0�
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الكثير	من	اإلسكان	الموجود	أدنى	من	المعايير	المطلوبة	وبحاجة	لتوسع	أو	تعديل	أو	إعادة	
بناء	حسب	المعايير	البلدية.

الخبرة	اإلسرائيلية	في	تكاليف	 الدفعات	مبنية	على	أساس	 دفعات	االستيعاب	األولي.	
استيعاب	المهاجرين	الجدد	26.	وحسب	وزارة	استيعاب	المهاجرين	هذه،	ُتشير	التكاليف	

إلى	المساعدة	في	التوظيف	وذلك	ضمن	افتراض	مبدئي	بوجود	بطالة	نسبتها	40%.
تكاليف	االستثمار	في	البنية	التحتية	خارج	الموقع.	قدرت	هذه	التكاليف	بناًء	على	متطلبات	
المياه	والمياه	العادمة	والمواصالت	في	خارج	الموقع	في	عدة	أنواع	من	مواقع	الدراسة	المختارة	
في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	27.	كان	االفتراض	فيما	يتعلق	بتكاليف	المياه	والمجاري	ان	
مستويات	الخدمة،	التي	هي	حاليًا	أدنى	بكثير	من	المقاييس	المقبولة	بشكل	عام،	سوف	
تزداد	تدريجيًا	للسكان	الحاليين	وللعائدين.	وقد	تم	تحديد	التكلفة	المتوسطة	لبناء	الطرق	
بشبكة	طرق	الوصول	المفترضة	التي	تربط	مناطق	التطوير	اإلسكاني	المحتملة	في	كل	موقع	

للدراسة	بشبكة	الطرق	الموجودة	ومفارق	الطرق	المرتبطة	بها.

			التكاليف	مبنية	على	أساس	ميزانية	وزارة	استيعاب	املهاجرين	اإلسرائيلية	من	عام	2001.	ويتم	إعطاء	هذه	الدفعات	إلى	 26

املهاجرين	اجلدد	في	السنة	األولى	إلقامتهم.
			كانت	مناطق	الدراسة	عدة	مراكز	حضرية	ذات	مناطق	توسع	ممكنة	والتي	ُتشير	إلى	خيار	التوسع	احلضري:	جنني،	أريحا،	 27

نابلس،	ترقوميا	وطوباس،	ومواقع	ثالثة	محتملة	"لبلدات	جديدة"	في	مناطق	وادي	األردن	واللطرون	ورفح.

■

■
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البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

الغربية وقطاع غزة الضفة  والتكاليف في  األراضي  توافر 

تختلف	قيم	األراضي	اختالفًا	بّينًا	في	مناطق	الدراسة،	ولهذا	تقدر	التكاليف	فقط	ألراضي	القطاع	العام	
في	مواقع	محددة	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	ويعتمد	هذا	القسم	على	الورقة	الثانية	للبنك	الدولي	التي	

:)MOPIC(	الدولي	والتعاون	التخطيط	وزارة	نسقتها	دراسات	ثالث	تلخص

نجم،	خليل،	"القدرة	االستيعابية	في	محافظات	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة:	األراضي	وأراضي	األوقاف."	
أيلول	2001.

أسعد،	عبدالكريم	وعنان	جيوسي،	االستثمار	في	المياه	والمياه	العادمة	لالجئين"	حزيران،	2001،.	و

زيدان،	خالد	"تقدير	تكاليف	الطرق	المرتبطة	باستيعاب	الفلسطينيين	العائدين	إلى	الضفة	الغربية	وقطاع	
غزة،"	أيلول	2001.

وقد	تم	اقتصار	التحليل	على	األراضي	العامة	في	مناطق	الدراسة	28.	ووجدت	عدة	مناطق	لتكون	خيارات	
لنقل	العائدين	إلى	أماكن	جديدة	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	ألن	فيها	أراضي	عامة	"فارغة"	كافية	الستيعاب	
عدد	كبير	من	الساكنين	)تقريبًا	300,000	مهاجر	في	أرض	عامة	في	الحد	األدنى	بمساحة	2000	متر	مربع(.	
إن	مساحة	مناطق	الدراسة	تشمل	خمس	بلدات	/	قرى	موجودة:	جنين،	نابلس،	طوباس،	أريحا	وترقوميا،	
وثالثة	مواقع	محتملة	"لمدن	جديدة":	واحد	في	القسم	الشمالي	من	وادي	األردن؛	وواحد	في	غرب	القدس	

/	رام	اهلل	في	منطقة	اللطرون؛	وواحد	في	الجزء	الجنوبي	الشرقي	لقطاع	غزة	قرب	مطار	رفح.

وقد	تم	تحليل	مناطق	األراضي	بخصوص	قدرتها	على	استيعاب	ساكنين	جدد	آخذين	بالحسبان	اإلرشادات	
المتعلقة	بالنمو	السكاني	وكثافة	استعمال	األراضي	ومناطق	التوسع	الحضري	ومتطلبات	التخطيط	والبناء	
في	كل	موقع.	وتم	عمل	ثالثة	سيناريوهات	باستخدام	افتراضات	مختلفة	الستعمال	األراضي	)التوسع	

األفقي(	ونوع	وارتفاع	المباني	)التوسع	العمودي(:

سيناريو	1:	يتم	استعمال	األراضي	العامة	إلى	الحد	األقصى؛	أي	حسب	متطلبات	التخطيط	
والحد	األقصى	لنسب	البناء	المسموح	به	وعدد	الطوابق	المفترضة.

سيناريو	2:	يتم	استعمال	%50	من	األراضي	العامة	المتوافرة	فقط؛	لكن	يتم	افتراض	متطلبات	
الحد	األقصى	للتنظيم	لكل	قطعة	أرض.

سيناريو	3:	يتم	استعمال	جميع	األراضي	العامة	المتوافرة،	ولكن	يفترض	أن	أنواع	المساكن	
هي	مزيج	من	البيوت	المنفردة	والبنايات	ذات	الطوابق	المتعددة.

واعتماداً	على	كون	الكثافة	السكانية	المفترضة	وما	إذا	تم	شمل	المواقع	داخل	و/أو	خارج	الحدود	البلدية،	

			يعكس	هذا	االفتراض	وجهة	نظر	االستثمار	العام	املباشرة	لهذه	الدراسة	على	وجه	اخلصوص،	وميكن	أن	تكون	حاجة	 28

لعمل	افتراض	متوفر	بسرعة	فيما	يتعلق	باألراضي	التي	فيها	خدمات	)مع	أو	بدون	إسكان(،	على	سبيل	املثال،	ملساعدة	
العائالت	التي	ليس	لها	خيار	في	البقاء	في	البلدان	املضيفة	حاليًا.	لم	تؤخذ	أراضي	األوقاف	في	احلسبان	ألنها	وجدت	

بشكل	كبير	بأنها	إما	مستقلة	أو	ذات	حجم	صغير.

■

■

■
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فقد	وجد	أنه	يمكن	لهذه	القرى	/	البلدات	الخمس	الموجودة	أن	تستوعب	من	حوالي	51,000	إلى	211,000	
ساكن	جديد	على	األراضي	المملوكة	للقطاع	العام.	وافترض	أن	مواقع	المدن	الثالثة	الجديدة	يمكنها	أن	

تستوعب	ما	بين	130,000	إلى	165,000	شخص	على	األراضي	العامة	29.

البلدات  أو بالقرب من  العامة في  المواطنين الجدد على األراضي  9: احتمال استيعاب  جدول 
الجديدة البلدات  في  الموجودة 

منطقة الدراسة
األعداد المحتملة للسكان الجدد

ضمن الحدود 
البلدية

خارج الحدود 
البلدية

داخل وخارج الحدود 
البلدية

113,22545,28758,512جنين
35,88120,13926,020

16,02855,35161,379أريحا
33,29930,29533,594

154,8953,41658,311نابلس
331,75311,01332,765

17,90310,80618,708ترقوميا
34,0163,8447,861

114,248014,248طوباس
35,92405,924

196,299114,860211,158المجموع

األعداد	المحتملة	للساكنين	الجددالمناطق	المختارة	/	الكثافةالبلدات	الجديدة
شمال	الضفة	الغربية:	

المالح
36,364كثافة	عالية

21,557كثافة	متدنية

77,778كثافة	عاليةاللطرون

57,082كثافة	متدنية

50,000كثافة	عالية	أو	متدنيةشرق	رفح

			إن	القدرة	االستيعابية	ملواقع	البلدات	اجلديدة	املتضمنة	في	الدراسة	من	احملتمل	أن	تكون	أكبر	بكثير	)أكثر	من	300,000	 29

في	مستويات	كثافة	متدنية(	إذا	مت	األخذ	باالعتبار	بجميع	األراضي	العامة	املتوفرة	في	قطاع	غزة	شرق	رفح	بداًل	من	العدد	
احملدد	الذي	هو	50,000	املستعمل	لذلك	املوقع.
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الدراسة   مناطق  في  الجدد  للسكان  واإلسكان  التحتية  للبنية  التوضيحية  التكلفة  تقديرات   :10 الجدول 
)من:	كرافت	وعلوان	)2007((

التكلفة التقديريةالبلدة

للبنية التحتية

البنية التحتيةبناء المساكن

وبناء المساكن
ماليين	الدوالرات	لكل	
العمود	 1000	شخص،	
)6(،	الجدول10,7	)أ(

التكلفة	)ب(	

)ماليين	الدوالرات	لكل	
1000	شخص(

التكلفة	)ج(	

)ماليين	الدوالرات	لكل	
1000	شخص(

10.36		3.526.84جنين

		9.17		3.016.16أريحا

14.19		5.988.21نابلس

10.84		4.006.84ترقوميا

12.72		5.886.84طوباس

بلدة	جديدة،	شمال	وادي	
األردن

2.978.23		11.20

2.6410.6413.28بلدة	جديدة،	اللطرون

		9.78		2.447.34بلدة	جديدة،	شرق	رفح

)أ(	يشمل	تكاليف	تحسين	البنية	التحتية	للمياه	/	المياه	العادمة	للساكنين	الحاليين،	من	جدول	
.10,7

)ب(	تقديرات	تكلفة	اإلسكان	مأخوذة	من	الملحق	3	في	المرحلة	2	تقرير	المستشار	)نجم	2001(

)ج(	بما	أن	األرقام	الخاصة	بالبلدات	الموجودة	تشمل	تكاليف	تحسين	خدمات	المياه	والمياه	العادمة	
للساكنين	الحاليين	والتكاليف	التقديرية	للبلدات	الجديدة	ال	تأخذ	في	الحسبان	أية	اعتبارات	لها	عالقة	
ببناء	مجتمعات	جديدة	قابلة	للحياة،	فإن	األرقام	الخاصة	بالبلدات	الحالية	ال	يمكن	مقارنتها	بالتقديرات	

الخاصة	بالبلدات	الجديدة	في	العمود	نفسه	من	الجدول.
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تنفيذي ملخص 

يفحص	هذا	الفصل	مجاالت	متنوعة	يمكن	فيها	لالقتصادين	أن	يتعاونا	وأن	يستخدما	بشكل	متبادل	
الوطني	 المستوى	 التحتية	على	 البنية	 القائمة	والمخطط	لها.	وبشكل	عام،	فإن	مشاريع	 التحتية	 البنية	
مكلفة،	ولذلك	فإنها	عادة	ما	تكون	ضخمة.	عند	األخذ	باالعتبار	متطلبات	البنية	التحتية	المستقبلية	
الموجودة.	 الحديثة	 التحتية	اإلسرائيلية	 البنية	 المرء	أن	يتجاهل	مزايا	استخدام	 لفلسطين	ال	يستطيع	
ومن	جهة	أخرى،	فإن	السيطرة	وإنشاء	بنى	تحتية	خاصة	أساسية	تقلل	االعتماد	على	إسرائيل	وتزيد	من	
السيادة.	وعلى	فلسطين	وإسرائيل	إيجاد	التوازن	بين	السيادة	واالعتماد	وفي	نفس	الوقت	التفكير	بقدرة	

البنية	التحتية	الحالية	وخطط	التوسع.

اخترنا	أن	نركز	على	مجالين	من	التعاون	بين	االقتصادين:	المواصالت	والكهرباء.	يستهل	هذا	الفصل	
بسلسلة	من	االفتراضات	فيما	يتعلق	بالحدود	المستقبلية	لفلسطين	وحجم	السكان	ومراكز	المدن	الكبرى	
ووصالت	البنية	التحتية	المطلوبة.	ولكل	مجال	وضعنا	مميزات	البنية	التحتية	القائمة	ومن	ثم	افترضنا	

إستراتيجية	لتنميتها	لتلبي	الحاجات	المستقبلية	تفسير	الفوائد	المتبادلة	للتعاون	لكال	االقتصادين.

يتناول	قسم	المواصالت	البنية	التحتية	المطلوبة	للطرق	في	فلسطين	ومجاالت	التعاون	الممكنة	مع	إسرائيل.	
ويذكر	هذا	القسم	أيضًا	بعض	األنواع	األخرى	من	البنية	التحتية	للمواصالت	مثل	الموانئ	والمطارات	في	
فلسطين.	إن	البنية	التحتية	الحالية	للطرق	هي	في	حالة	خراب،	لذلك	نوصي	بإنشاء	نظام	طرق	على	ثالثة	
مستويات:	)1(	نظام	طرق	وطني	طولي	يمكن	أن	يخدم	كعمود	فقري	للشبكة	ككل	والذي	سيربط	بين	
غزة	والضفة	الغربية؛	)2(	رابط	ثانوي	من	الشرق	إلى	الغرب	يقع	معظمه	في	الضفة	الغربية	ويصل	فلسطين	
بالدول	المجاورة	ويربط	المدن	ذات	الحجم	المتوسط	ببعض؛	)3(	شبكة	طرق	محلية	وإقليمية	تربط	البلدات	
الصغيرة	والقرى	بمستوى	الربط	الثاني	ونؤكد	أن	إنشاء	نظام	قطارات	سيكون	أكثر	تكلفة	في	التنفيذ	وأقل	

مرونة	في	االستخدام.	

وضمن	هذا	المجال	نناقش	مستويين	من	التعاون.	يتعلق	األول	بالبنية	التحتية	على	مستوى	الشبكة	)البنية	
التحتية	بحد	ذاتها(.	نناقش	الربط	بين	غزة	والضفة	الغربية	واستخدامه	إلنشاء	مجموعة	متكاملة	من	البنى	
التحتية	مثل	الكوابل	وخطوط	الكهرباء	وأنابيب	الغاز.	وباإلضافة	إلى	ذلك	نناقش	تمديد	وتوسيع	الطريق	رقم	
واحد	من	تل	أبيب	إلى	عمان	عبر	األراضي	الفلسطينية	والحاجة	إلنشاء	العشرات	من	المحطات	الحدودية	على	
طول	نقاط	الربط	لشبكات	الطرق	في	إسرائيل	وفلسطين.	إننا	بحاجة	لمثل	هذه	المحطات	الحدودية	لكي	
تساعد	في	إيجاد	حدود	يمكن	السيطرة	عليها	من	جهة	ومن	جهة	أخرى	إيجاد	نظام	عبور	حدودي	يكون	
فعااًل	وإنسانيًا.	ويتعلق	المستوى	الثاني	بحركة	السير،	ونناقش	الجوانب	المختلفة	لالندماج	بين	شبكتي	
الطرق	مثل	لغة	عالمات	الطريق	وترخيص	السيارات	واالتجار	بالسيارات	المستعملة	وسياسات	االستيراد،	
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الخ.	ونوصي	بتشكيل	لجنة	ثنائية	من	البلدين	والتي	ستتناول	هذه	الجوانب	من	االندماج	المروري.

ل	ألسباب	النوعية	السيئة	إلمدادات	الكهرباء	في	فلسطين.	 يفتتح	القسم	المتعلق	بالكهرباء	بوصف	مفصَّ
بأن	 المستقبلي	للكهرباء.	ويجد	تحليلنا	 للطلب	 القائمة	ونجري	تقديراً	 الكهربائية	 نناقش	اإلمدادات	
الطلب	على	الكهرباء	في	فلسطين	يتجاوز	حجم	التزويد.	زد	على	ذلك،	فإن	توقعاتنا	حول	تزايد	الطلب	
على	الكهرباء	توحي	بأنه	توجد	حاجة	الستثمار	إضافي	في	قدرة	التزويد	بالكهرباء	ونقدر	بأن	قدرة	التزويد	
المطلوبة	ستصل	إلى	2300	ميغاواط	على	األقل	بحلول	عام	2020.	وهذا	يوحي	بأنه	توجد	ثمة	حاجة	عاجلة	
لتوسيع	محطة	توليد	كهرباء	غزة،	وحتى	مع	هذا،	فإننا	ال	نتوقع	بأن	تتمكن	فلسطين	من	تقليل	اعتمادها	
على	استيراد	الكهرباء	من	إسرائيل	من	%90	حاليًا	إلى	حوالي	%50	بحلول	عام	2020.	وبما	أن	االعتماد	
الفلسطيني	على	استيراد	الكهرباء	من	إسرائيل	سيستمر	لمدة	طويلة،	فإننا	نوصي	بمناقشات	مكثفة	حول	

اتفاقية	االتجار	بالكهرباء	على	المدى	البعيد	بين	فلسطين	وإسرائيل.

وباإلضافة	إلى	ذلك،	يناقش	هذا	القسم	إستراتيجية	تنمية	تساعد	في	تخفيض	الخسائر	الكبيرة	في	إمداد	
ناقل	كهرباء	قطري	 بإنشاء	 إنشاء	نظام	توزيع	جديد.	نوصي	 الكهرباء.	وتتضمن	اإلستراتيجية	 وتوزيع	
التوصيات	فيما	 الكهرباء،	كما	نقدم	سلسلة	من	 المستقبلي	على	 الطلب	 تلبية	 القدرة	على	 له	 تكون	
يتعلق	بشكل	المنظمات	البيروقراطية	والحلول	التكنولوجية	التي	ستساعد	في	تقليل	الخسائر	وتحسن	

نوعية	التزويد	بالكهرباء.

ونختتم	باقتراح	أشكال	مختلفة	للتعاون	في	البنية	التحتية	للكهرباء	بين	فلسطين	وإسرائيل	وتشمل	أنواع	
التعاون	هذه	اتفاقية	االتجار	بالكهرباء	على	المدى	البعيد	المذكورة	أعاله	وإنتاج	للكهرباء	يكون	مالئما	

للبيئة	وإنتاج	كهربائي	مشترك	باستخدام	احتياطي	الغاز	الطبيعي	الفلسطيني.



�2�

البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

مقدمة  .1

تختلف	إسرائيل	وفلسطين	بشكل	كبير	– ثقافيًا	واجتماعيًا	واقتصاديًا	وسياسيًا.إذ	ثمة	فجوات	واسعة	في	
مستوى	النمو	بين	البلدين	وداخلهما،	واختالفات	واضحة	في	مستويات	الدخل	ومستويات	المعيشة	وفارق	
كبير	في	مستوى	الدخل	أيضًا.	وأما	على	المستوى	العملي،	يجب	أن	يأخذ	بعين	االعتبار	نموذج	مناسب	
لمزيد	من	التعاون	االقتصادي	بين	إسرائيل	وفلسطين،	حيث	يجب	أن	تأخذ	هذا	االختالف	في	المستقبل	

وعلى	أن	يعمل	على	تضييق	فجوات	التنمية	فرديًا	وجماعيًا	وأن	تضيق	فجوة	التوازن	بينهما.

وبسبب	اإلهمال	الطويل	لتطوير	البنية	التحتية،	فإن	الفلسطينيين	يعتمدون	بشكل	كبير	على	البنية	التحتية	
اإلسرائيلية.	بل	أن	خطط	التطوير	السريعة	لن	تقود	فلسطين	إلى	االكتفاء	الذاتي	في	العقود	القادمة.	إن	
تقليل	االعتماد	الفلسطيني	على	إسرائيل	كمزود	رئيسي	يمكن	أن	يضع	عبئًا	ثقياًل	على	كاهل	االقتصاد	
الفلسطيني.	لذلك	فكرنا	بخطوات	تؤدي	إلى	تحسن	في	شؤون	التجارة	الفلسطينية	بتحسين	البنية	التحتية	

وتوفير	حل	بعيد	المدى	يضمن	السيادة	وفوائد	التعاون	مع	إسرائيل.

السرعات	تسمح	لفلسطين	 المسارات	ومتعددة	 السيناريوهات	واقعية	سيكون	مقاربة	متعددة	 إن	أكثر	
وإسرائيل	أن	يقوما	بالتعاون	اإلقليمي	حسب	حاجاتهما	الخاصة	ومستويات	التطوير	واعتبارات	السيادة.	
مثاًل،	يمكن	أن	يكون	أكثر	فعالية	للفلسطينيين	أن	يؤجلوا	اإلنتاج	الذاتي	من	الكهرباء	وأن	يعتمدوا	على	

استيراد	الكهرباء	من	إسرائيل	واألردن	ومصر،	وهكذا	يقوون	موقفهم	التفاوضي.

إن	السياسات	التي	تقرب	فلسطين	أكثر	من	تلبية	حاجاتها	من	البنية	التحتية	ال	تتناقض	مع	التعاون	مع	إسرائيل؛	
بل	العكس	هو	الصحيح،	إذ	يمكن	أن	تساهم	في	تقوية	العالقات	االقتصادية	اإلسرائيلية	– الفلسطينية.	
تقترح	هذه	الدراسة	أواًل	أن	فلسطين،	كشعب	ذي	سيادة،	يمكنها	تزويد	سكانها	بحاجاتهم	األساسية	
من	البنية	التحتية	غير	أن	هذا	ال	يوحي	بإنشاء	مشاريع	بنية	تحتية	تتجاهل	فوائد	استعمال	البنية	التحتية	
الموجودة	في	إسرائيل.	ويمكن	للبنية	التحتية	اإلسرائيلية	في	بعض	الحاالت	أن	توفر	الخدمة	لكل	من	
إسرائيل	وفلسطين.	وفي	نفس	الوقت	يمكن	إلسرائيل	أن	تستفيد	من	تطوير	بنية	تحتية	معينة	في	الدولة	
الفلسطينية.	إن	اندماج	مصر	واألردن	في	أنظمة	مثل	الكهرباء	يمكنه	أن	يفيد	المنطقة	كلها.	إن	المقاربة	
المقدمة	هنا	مبنية	على	افتراض،	إنه	باإلضافة	إلى	اعتبارات	السوق	الحرة،	ينبغي	أن	يكون	التعاون	مبنيًا	
على	التبادلية،	وتحسين	المواقف	التفاوضية	لجميع	األطراف	واعتبارات	األمن	الوطني	عند	تقديم	الحاجات	

األساسية	الضرورية.

تسيطر	إسرائيل	حاليًا	على	البنى	التحتية	األساسية	لفلسطين	مما	يجعل	الفلسطينيين	معرضين	للمقاطعة	
التي	توقف	النشاط	االقتصادي	وتوريد	الحاجات	األساسية.	وثمة	مبدأ	مهم	يتم	تقديمه	في	هذه	الوثيقة	
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هو	إستراتيجية	تطوير	مقترحة	لتغيير	عالقات	القوة	المشوهة	وتشجيع	تعاون	أكثر	توازنًا	للمصالح	المتبادلة	
لكال	الجانبين.

تركز	هذه	الوثيقة	على	موضوعتي	الطرق	والكهرباء	لتبيان	إمكانيات	التعاون	في	مشاريع	بنية	تحتية	أخرى.	
مثاًل،	بتطبيق	المنهجية	المقترحة	على	حالة	البنية	التحتية	للطرق،	سيكون	لدى	الفلسطينيين	بديالن	للسفر	
بين	قطاع	غزة	والضفة	الغربية.	البديل	األول،	وهو	أساسي	ألداء	فلسطين،	يجب	أن	يكون	طريقًا	يسيطر	
عليها	الفلسطينيون	مباشرة.	وهذا	ال	يستبعد	إمكانية	تمكين	اختيار	ثاٍن	يعبر	األراضي	التي	تسيطر	عليها	
إسرائيل.	لذلك	لن	تكون	الحركة	الحرة	بين	كل	أنحاء	فلسطين	عرضة	لـِ	"حسن	نية"	إسرائيل.	وينطبق	
نفس	الشيء	على	إنشاء	ميناء	بحري	في	غزة،	إذ	نتوقع	أن	تتم	التجارة	الخارجية	الفلسطينية	عبر	كل	من	
غزة	والموانئ	البحرية	اإلسرائيلية	بالقدر	الذي	نتوقع	فيه	أن	يستخدم	التجار	اإلسرائيليون	خدمات	ميناء	
غزة	البحري.	ولكن	إذا	فرضت	إسرائيل	على	الفلسطينيين	قيوداً	على	استعمال	الموانئ	البحرية	اإلسرائيلية،	

سيتمكن	الفلسطينيون	من	االستمرار	في	التجارة	عن	طريق	ميناء	غزة	البحري.

لذلك	فإن	أية	محاولة	لتطوير	البنى	التحتية	الحديثة	في	فلسطين	يجب	أ	ن	تبدأ	من	االفتراضات	اآلتية:

ستشمل	فلسطين	جميع	األراضي	التي	احتلتها	إسرائيل	عام	1967	مع	بعض	المبادالت	الطفيفة	
في	األراضي.	وسيسكن	دولة	فلسطين	بين	5-6	ماليين	فلسطيني	عام	2020،	وذلك	اعتماداً	
على	مستويات	انخفاض	معدالت	الخصوبة	وعدد	الالجئين	الذين	سيستوعبون	في	الدولة.	
كما	ستنعم	الدولة	الفلسطينية	بنمو	اقتصادي	سريع	عندما	يحرر	السالم	من	العوائق	التي	
وضعها	القانون	العسكري	اإلسرائيلي	وعندما	يشرع	الرأس	المال	الدولي	بالقدوم	لالستثمار	
في	فلسطين	ويشمل	أيضًا	تعويضات	الالجئين،	حيث	سوف	يستثمر	كل	ذلك	في	عملية	

التنمية	االقتصادية.
الكبرى	وغزة.	 القدس	 القومي	لفلسطين	حول	مركزين	رئيسيين:	 المجال	 سيتم	تطوير	
وستشمل	منطقة	القدس	العاصمة	الكبرى	رام	اهلل	وبيت	لحم.	ستكون	هذه	المدن	ضمن	
العاصمة	السياسية	للدولة	ومركز	األعمال	التجارية	واإلدارة	االقتصادية	والحياة	االجتماعية	
والثقافية.	وسوف	تتطور	غزة	حول	الميناء	الدولي	والمطار	الدولي،	ومراكز	توزيع	وإنتاج	
الطاقة	ومشروع	كبير	لتحلية	مياه	البحر	الخ.	ومن	المتوقع	أن	تتطور	حول	هذه	البنى	التحتية	
مناطق	صناعية	ومراكز	ذات	نفوذ	قابلة	للتطور	)وغالبًا	المنتوجات	الموجهة	للتصدير	خاصة	

إلى	السوق	األوروبية(.
المدن	األخرى	لتصبح	مدن	 القدس	وغزة،	يجب	تطوير	 الكبريين:	 المركزين	 باستثناء	
متكاملة.	وتمكين	العدد	الصغير	من	المدن	المتكاملة	من	تطوير	قطاع	المواصالت	العامة	
فيها	لتصبح	أكثر	تنافسية؛	وفي	دولة	مزدحمة	بالسكان	مثل	فلسطين،	يمكن	ترك	بعض	
المساحات	مفتوحة	بين	المناطق	الحضرية.	إن	هذه	المساحات	المفتوحة	تعتبر	أساسية	
لجودة	الحياة	في	الدولة	الجديدة.	ويجب	حصر	االمتداد	الحضري	وتوسع	الضواحي	وخاصة	
البني	التحتية	للمستوطنات،	وخالفًا	لذلك	يجب	بناء	األحياء	المزدحمة	ومراكز	العمل	على	

أطراف	المدن	الموجودة.

■

■

■
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سوف	تتطور	حدود	الدولة،	حيث	يمكن	توطين	الالجئين	فيها،	بمحاذاة	السفوح	الشرقية	
للضفة	الغربية	ووادي	األردن.	وتشمل	األراضي	التي	تملكها	الدولة	على	خزانات	جوفية	
من	المياه	غير	المستعملة.	وهذه	مع	المناخ	الدافئ	تشكل	ظروف	مثالية	للزراعة	واإلنتاج	

للتصدير	إلى	دول	الخليج	العربي	وأوروبا.
إن	إتاحة	حرية	الحركة	الفعالة	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	أمر	أساسي	لنجاح	فلسطين	كدولة	
موحدة.	من	جهة،	والسيما	وأن	الدول	المقسمة	إقليميًا	لم	تكن	ناجحة	في	الماضي.	ومن	
جهة	أخرى	فإن	الحجم	الصغير	لألراضي	اإلسرائيلية	بين	المنطقتين	يمكن	عبوره	ضمن	
20	دقيقة	إذا	سمحت	بذلك	التسهيالت	السياسية	والبنية	التحتية.	إننا	نعتقد	أنه	إذا	تمكن	
مواطن	فلسطيني	أوصاحب	مشروع	تجاري	من	العبور	من	منطقة	في	فلسطين	إلى	أخرى	دون	
عبور	الحدود،	وإذا	تحرر	االقتصاد	من	تهديد	اإلغالق	والمقاطعة،	فإن	االعتبارات	اإلقليمية	

لن	تضع	عبئًا	على	قابلية	الدولة	الفلسطينية	للحياة	ووحدتها.
يجب	ربط	سائر	المناطق	الواقعة	على	مناطق	األطراف	بالمدن	األكبر	كمراكز	للتطوير	االقتصادي،	
لذلك	يجب	إعطاء	األولوية	إلنشاء	طرق	حديثة	تربط	الضواحي	بالمراكز	الرئيسية،	بداًل	من	
تطوير	هذه	المناطق	كمراكز	صناعية.	وبسبب	صغر	حجم	الدولة،	فإن	جميع	الضواحي	تقع	
ضمن	المسافة	التي	يقطعها	المرء	يوميًا	في	سفره	من	وإلى	مكان	عمله،	من	المناطق	المركزية	

بطريقة	سوف	تجعل	من	الممكن	لها	أن	تنضم	إلى	سوق	العمل	الحديث	في	المدن.
إن	هذا	الجزء	من	الدراسة	يتوقع	الحاجة	إلى	تطوير	المواصالت	والكهرباء	للعقدين	القادمين،	وتركز	على	
الهدف	هي	وضع	مميزات	 الدولي	بين	فلسطين	وإسرائيل.	والخطوة	األولى	لتحقيق	هذا	 التعاون	 فرص	
البنية	التحتية	الحالية	واقتراح	إستراتيجية	عامة	لتطويرها	لتلبية	الحاجات	المستقبلية.	وبعد	ذلك،	يمكن	

استنباط	مشاريع	للتعاون.

وفيما	يلي	بعض	المبادئ	العامة	التي	تنطبق	على	كال	القطاعين:

األولوية	المعطاة	للبنية	التحتية	الحالية	من	خالل	إصالحها	وتأهيلها.
برامج	استثمار	مبنية	على	قابلية	الحياة	االقتصادية	للمشاريع.
يجب	أن	يكون	التعاون	مبنيًا	على	أساس	المصالح	المتبادلة.

■

■

■

■

■

■
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المواصالت  .2

1.2	عام

إن	مرافق	المواصالت	الموجودة	في	فلسطين	غير	قادرة	على	توفير	خدمة	فعالة	ومجدية	للمنطقة	وتحقيق	
بناء	شرق	أوسط	مندمج	 إن	تطوير	شبكة	طرق	شاملة	هو	أحد	األسس	في	 الكاملة	لتطورها.	 اإلمكانية	
ومتطور	اقتصاديًا.	إن	استغالل	البنية	التحتية	الحالية	في	كل	من	فلسطين	وإسرائيل	والتخطيط	المشترك	
لتطوير	الشبكة	المندمجة	سيفيد	على	نحو	متبادل	كال	الجانبين.	وستوفر	شبكة	مواصالت	فعالة	فرصًا	
لمشاريع	تجارية	جديدة	على	المستوى	اإلقليمي	لالستفادة	من	نفقات	اإلنتاج	والتوزيع	المخفضة	للبضائع	

المحلية	والمستوردة.

إذا	قام	التعاون	بالنسبة	إلى	البنية	التحتية	للطرق،	فإن	المبدأ	الذي	يوجهنا	هو	أن	اتفاقية	الوضع	الدائم	حول	
الدولتين	ستوجد	بيئة	يتمكن	فيها	الناس	من	قيادة	المركبات	بين	فلسطين	وكل	الدول	المجاورة	لها	ومن	

ضمنها	إسرائيل	عبر	المعابر	الحدودية	والعودة	ثانية	من	خاللها	بسالسة.

التطوير إستراتيجية  1.2.أ. 

إن	الوضع	الحالي	للشبكة	التي	تخدم	السكان	الفلسطينيين	يعاني	من	العطب،	وبحاجة	إلى	الترميم.	هذا	
العطب	ناتج	عن	السنوات	الطويلة	من	االحتالل	وعدم	الصيانة	واالستثمار	دون	المستوى.	إن	نحو	50%	
من	الطرق	في	قطاع	غزة	غير	معبد،	بينما	%40	من	شبكة	الطرق	في	الضفة	الغربية	دون	مستوى	الخدمة	
المقبولة	1.	تمر	مقاطع	كبيرة	من	الشبكة		خالل	مناطق	مأهولة	بكثافة.	أما	الشبكة	اإلسرائيلية	ففي	وضع	

أفضل	إلى	حد	بعيد.

إن	الطول	اإلجمالي	لشبكة	الطرق	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	هو	2,206	كلم	و	294	كلم	بالتوالي.	وبعد	
إعالن	المبادئ	عام	1993	بدأ	اإلسرائيليون	ببناء	الطرق	االلتفافية	على	نحو	مكثف.	وتم	بناء	هذه	الطرق	
على	أراٍض	صودرت	من	الفلسطينيين.	وقد	أّثر	بناء	هذه	الطرق	سلبًا	في	المجتمع	الفلسطيني	بتحويل	
والتطوير	االجتماعي	 األراضي	 فأثر	في	استخدام	 إلى	كيانات	جغرافية	مقطعة	األوصال	 المجتمعات	

			مؤمتر	األمم	املتحدة	حول	التجارة	والتطوير: 1
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جتارة	الترانزيت	وتسهيل	النقل	البحري	لتأهيل	وتطوير	االقتصاد	الفلسطيني،	صفحة	4.
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– االقتصادي	للضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	فقد	بني	ما	مجموعه	818	كلم	من	الطرق	االلتفافية	منها	768	
كلم	في	الضفة	الغربية	والباقي	في	قطاع	غزة	2.

ومن	الجدير	بالمالحظة	أن	معايير	الشبكة	الفلسطينية	تتطلع	ان	تكون	مشابهة	للشبكة	اإلسرائيلية.	إال	
أن	تنفيذ	هذه	المعايير	تم	على	نحو	سيء	بسبب	النقص	في	الموارد.	وفي	حالة	تطوير	شبكة	مواصالت،	

يجب	األخذ	باالعتبار	عدة	عناصر	منها:

التبادل	بين	وسائل	المواصالت	المختلفة
التبادل	بين	تكلفة	تطوير	البنية	التحتية	وتكلفة	استعمال	البنية	التحتية

المميزات	الطبوغرافية	والمميزات	المادية	األخرى	للبيئة.
إن	الجدليه	األولى	تتعلق	بالمنفعة	المتبادلة	بين	الخطوط	الحديدية	وطرق	السيارات.	ومن	المعلوم	أن	
االستثمار	الثابت	في	الخطوط	الحديدية	أعلى	من	طرق	السيارات.	وفي	الطوبوغرافية	الجبلية	لفلسطين	
يمكن	أن	تكون	االختالفات	قريبة	من	الضعف.	لعربات	سكة	الحديد	قدرة	على	نقل	حموالت	أثقل	وأكبر	
لمسافات	أطول	بأسعار	أقل.	لكن	المركبات	تعتبر	أكثر	مرونة	ويمكنها	نقل	بضائع	إلى	أهدافها	وتستغرق	
وقتًا	أقل	في	الوصول	إلى	أهدافها	النهائية.	وبما	أنه	يتم	التنبؤ	بأن	معظم	النقل	عبر	فلسطين	سيتألف	من	
ركاب	ومنتوجات	الصناعات	الخفيفة،	وبما	أن	المسافات	قصيرة	بشكل	عام	)ال	تتجاوز	بضع	عشرات	

من	الكيلومترات(،	فإن	لمواصالت	الطرق	ميزة	كبيرة	على	الخطوط	الحديدية.

وبناًء	على	تكلفة	بناء	القطار	من	تل	أبيب	إلى	القدس	الذي	يقطع	طبوغرافيا	جبلية،	فإن	من	المتوقع	أن	
315	مليار	دوالر	 أو	 21	مليون	دوالر	أمريكي	 الحديدية	 التحتية	للخطوط	 البنية	 يكلف	ميل	واحد	من	
بناء	نظام	 إلى	ذلك،	يوصي	تقرير	راند	3,	حول	 150	ميل(.	وباإلضافة	 الطريق	)حوالي	 أمريكي	لكامل	
سكة	حديد،أنه	يجب	تكامله	مع	نظام	طرق	سيارات.	وسوف	يكلف	نظام	طرق،	مبني	على	أساس	تكلفة	
شارع	6	في	إسرائيل،	حوالي	13,4	مليون	دوالر	أمريكي	للميل	الواحد،	أو	حوالي	2	مليار	دوالر	أمريكي	
كمجموع.	وبافتراض	أن	طريقًا	أعرض	سوف	تكلف	حوالي	%50	أكثر	مع	األخذ	بعين	االعتبار	الحاجة	
لبناء	محطتين	نهائيتين	في	كل	من	المدن	األكبر	– واحدة	للقطارات	وأخرى	للباصات	– بتكلفة	حوالي	
30	مليون	دوالر	أمريكي	لكل	منها،	فإن	هذا	يجعل	نظام	سكك	الحديد	مكلفًا	جداً.	كما	أن	تقديراً	
تقريبيًا	يؤدي	إلى	االستنتاج	بأن	نظام	سكك	الحديد	وطرق	السيارات	سيكلف	حوالي	5,5	مليار	دوالر	

أمريكي،	على	حين	سيكلف	نظام	الطرق	نحو	2,5	مليار	دوالر	أمريكي.

إن	أية	شبكة	مواصالت	يجب	أن	تبنى	على	توازن	األمثل	بين	تكاليف	انشاء	البني	التحتية	ونفقات	من	
يستعملها،	إذ	يهتم	منشئو	الطرق	بربط	جميع	األماكن	المقصودة	عبر	أقصر	طريق	بينما	يكمن	اهتمام	
الزبائن	بأقصر	طريق	بين	أي	مكانين	مقصودين،	مما	يعني	بناء	أطول	نظام	طرق.	ويؤدي	هذا	المأزق	إلى	
حل	واضح	في	فلسطين	يوازن	بين	المصالح	المتباينة.	إن	طريقًا	رئيسة	عبر	قمم	جبال	الضفة	الغربية	توفر	
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اتصاال	أقصر	بين	المراكز	الحضرية	وتربط	نحو	%75	من	السكان	الحضريين	الفلسطينيين	وتخدم	العرض	
والطلب	للطرق.

لذلك	سيكون	نظام	الطرق	الذي	سيعمل	به	مبنيًا	على	أساس	المبادئ	التالية:

1.سيكون	النظام	مبنياً	على	أساس	وصالت	هرمية	على	ثالثة	مستويات:	)أ(	وصلة	وطنية	طولية	سوف	تخدم	
كالعمود	الفقري	للشبكة	ككل؛	)ب(	وصلة	شرق-غرب	ثانوية	يقع	معظمها	في	الضفة	الغربية	وتربط	
فلسطين	بالبلدان	المجاورة	وتمر	بين	المدن	ذات	الحجم	المتوسط؛	)ج(	شبكة	طرق	محلية	وإقليمية	تربط	

البلدان	الصغيرة	والقرى	بالمستوى	الثاني	الشبكة.
2.يجب	أن	يشجع	النظام	تطوير	المدن	القائمة	بشكل	متكامل.

3.يجب	أن	يشجع	النظام	تطوير	الحد	الشرقي	الجديد	إلى	جانب	طرق	المستويات	الثانية	والثالثة.
4.يجب	أن	يشجع	النظام	ربط	الشبكة	بالبلدان	المجاورة.

سيتم	بناء	البنية	التحتية	لشبكة	المواصالت	حول	طريق	وطنية	شمال	– جنوب	بين	جنين	وقطاع	غزة	
وعلى	طول	بقية	الضفة	الغربية	من	خالل	نابلس	ورام	اهلل	والقدس	وبيت	لحم	والخليل	وغزة	وخان	يونس	
ودير	البلح	ومطار	رفح	ورفح.	وستمر	الطريق	باألراضي	اإلسرائيلية	عبر	ممر	وتمكن	من	العبور	الحر	دون	

نقاط	تفتيش	أو	مراكز	حدود	دولية.

سوف	تتبع	الطريق	الرئيسية	البنى	التحتية	لشارع	60	عبر	الضفة	الغربية	وشارع	4	عبر	قطاع	غزة.	ولكن	من	
أجل	تجنب	االزدحام	المروري،	يجب	أن	تعبر	الطريق	المدن	األكبر	في	جوانبها	الشرقية	وتكون	أقرب	ما	
يمكن	لمراكز	المدن.	وسيكون	للمدن	الكبيرة	مخرجان	أو	ثالثة	مخارج	بينما	سيكون	للمدن	األصغر	
مخرج	واحد	فقط	وسيتم	بناء	محطة	مواصالت	عامة	محاذية	للمحطة	المركزية	في	كل	مدينة.	وهذا	يعني	
أنه	ستبنى	11	محطة	مواصالت	و	20	إلى	25	مخرجًا	على	طول	الطريق.	وسيكون	على	المدن	األصغر	أن	
ترتبط	بالطريق)60(	الذي	يشكل	العمود	الفقري	خالل	هذه	المخارج	فقط.	وهذا	لن	يشجع	عملية	االمتداد	

الحضري	وإنشاء	الضواحي	حول	مراكز	التجمعات	السكانية.	

إن	هناك	ثمة	سؤاالن	حول	الطريق	الوطنية:	أواًل،	هل	يجب	أن	تكون	سكة	حديد	أو	طريق	للسيارات؟	
ثانيًا،	أين	يجب	أن	يكون	موقع	الطريق؟	بالنسبة	إلى	السؤال	األول،	نحن	نقترح	تطوير	طريق	سريع	ذات	
ثالثة	مسارب	أو	أربعة	في	كل	اتجاه	مما	يتيح	انتقال	الشاحنات	والباصات	والسيارات	الخاصة	على	نحو	
فعال	وبسرعة	عالية	)140	كلم	للساعة(.	والمجمع	الذي	سيكون	عرضه	120	متراً	سيضم	أيضًا	الخطوط	
الوطنية	للكهرباء	واالتصاالت	والوقود.	وسيمّكن	العدد	الصغير	من	المخارج	من	االنسياب	السلس	لحركة	

المرور	على	طول	الطريق.

سيكون	نظام	سكة	الحديد	أكثر	تكلفة	في	التنفيذ	وأقل	مرونة	في	االستخدام	بالرغم	من	متطلبات	االستثمار	
الرئيسية.	ستكون	محطات	الباصات	أقرب	إلى	مراكز	المدن.	وستغادر	الباصات	المحطات	بشكل	متتالي	
ِدر	أن	 مما	يتطلب	وقت	انتظار	أقل	من	قبل	المسافرين	وسيتاح	الوصول	السهل	بالسيارات	الخاصة.	ُنقَّ
يتمكن	المسافرون	من	قلب	العاصمة	القدس	من	الوصول	إلى	المطار	الدولي	في	رفح	أو	إلى	مركز	المدينة	

في	غزة	في	الوقت	المعقول	الذي	هو	أقل	من	ساعة	واحدة.
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وبالنسبة	الى	موقع	الطريق،	يمكن	اعتبار	ثالثة	بدائل:

1.	الطريق	60	الموجودة	في	الضفة	الغربية	والطريق	4	في	قطاع	غزة.	إن	هذا	البديل	هو	األرخص	في	البناء.	
ولكن	له	جانبًا	سلبيًا	كبيراً	وهو	زيادة	االختناق	المروري	إلى	مستويات	عالية.

2.	البديل	الثاني	هو	استعمال	المناطق	غير	المأهولة	نسبيًا	على	طول	المنحدرات	الشرقية	للجبال	في	
الضفة	الغربية.	يمكن	تنفيذه	كمحفز	لبناء	بلدات	حديثة	جديدة	على	بعد	15-10	كم	شرقي	كل	
من	المدن	األكبر	في	فلسطين،	وربط	المدن	الجديدة	بالمدن	القديمة	بطريق	واسعة.	ويعتقد	واضعي	
تقرير	راند	أن	مثل	هذا	المشروع	الوطني	الكبير	سيحسن	مستويات	المعيشة	ويعمق	الهوية	الوطنية	
و	الكبرياء	وروح	التقدم.	نعتقد	ان	هذا	البديل	الطموح	والمكلف	سيكون	عبئًا	اقتصاديًا	واجتماعيًا	
وثقافيًا	أكثر	منه	حافز	للتقدم.	إنه	مبني	على	اعتقاد	أعمى	بالفكرة	المحدثة	للتقدم	وقوة	التخطيط	
العقالني	الشامل	الذي	يؤدي	إلى	التقدم.	إال	أننا	نفضل	أن	ندخر	رأس	المال	اإلضافي	لخلق	وظائف	
دائمة	وموجهة	للربح.	وإن	استعمال	طرق	التخطيط	العقالني	الشامل	أثبت	أنه	مدمر	للثقافة	الحضرية	
والتقاليد	وتبلور	الهوية	االجتماعية	– الثقافية.	إذ	يبني	مهندسو	المدن	بيوتًا	وبنى	تحتية	ولكن	ليس	
أنماط	حياة	حضرية	وثقافات	تنمو	على	نحو	عضوي.	نقدر	أن	يؤدي	هذا	البديل	إلى	تدهور	المدن	
القديمة	مع	مزاياها	الثقافية	المحلية	إذ	تضم	األسواق	الشعبية	القديمة	واألسواق	الحيوية.	وسيكون	
له	تأثير	ضخم	على	الفجوات	االجتماعية	– االقتصادية،	الخ.	ويمكن	أن	تؤدي	المدن	الجديدة	إلى	
الشعور	باالغتراب	وفقدان	الهوية	على	نحو	مشابه	لمشاريع	التجديد	في	المدن	الغربية	ومحاوالت	

بناء	عواصم	جديدة	مثل		برازيليا.
3.	البديل	الثالث	هو	استخدام	الطريقين	60	و	4	على	أوسع	مدى	وبناء	أقسام	من	الطرق	االلتفافية	و/أو	
أنفاق	تحت	المدن	المركزية.	سيكون	الجزء	األكثر	إشكالية	في	القدس	وهو	جزء	سيحتاج	إلى	عناية	

وتخطيط	خاص	نظراً	للنواحي	الوظيفية	والسياسية	للخطة.
الحجم	 المدن	ذات	 التي	سوف	تربط	 – الغرب	 الشرق	 الطرق	على	طرق	 الثاني	من	 المستوى	 وسيركز	
ُبِنَيت	للمستوطنين	 التي	 الطرق	اإلسرائيلية	 إن	 المجاورة.	 بالدول	 الوطنية	وفلسطين	 بالطريق	 المتوسط	
ستقدم	األساس	لشبكة	المستوى	الثاني	هذه.	وهذه	الطرق	اآلن	تلتف	حول	المدن	الكبيرة.	وبالرغم	من	
ذلك،	فإنه	ينبغي	بناء	مخارج	لهذه	المدن	من	جديد.		تمكن	من	الربط	السريع	بين	مدن	مثل	طولكرم	

وقلقيلية	وأريحا،	و	طرق	أقصر	إلى	المدن	األصغر	مثل	سلفيت	وطوباس.
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لها المخطط  الطرق  1: شبكة  الشكل 
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الطرق	الرئيسة	التي	تربط	فلسطين	باألردن	ستكون	طريق	القدس	– أريحا،	وطريق	نابلس	– الجفتلك.	
وحاليًا	يتم	بناء	الطرق	التي	تربط	فلسطين	بإسرائيل	على	طول	حوتسيه	شومرون	والطريق	السريع	إلى	القدس	
)طريق	1(.	فيمكن	تحديث	هذه	الطرق	وتحويلها	إلى	طرق	دولية	تعبر	إسرائيل	وفلسطين	من	الغرب	
إلى	الشرق	إلى	األردن.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	سيشمل	المستوى	الثاني	من	الشبكة	ثالث	طرق	طولية	في	
الضفة	الغربية	وطريقًا	إضافية	على	طول	خط	الساحل	في	قطاع	غزة.	وفي	الضفة	الغربية	ستصبح	طريق	90	
في	وادي	األردن	وطريق	ألون	)458(	العمود	الفقري	لمنطقة	تطوير	الحدود	الجديدة،	وستكمل	الطريق	

الغربية	446	الشبكة	مما	يحسن	الربط	ضمن	المناطق	الشرقية	والغربية.

الثالث	في	الهرمية	نظام	الطرق	الفلسطيني.	وسيتم	ربط	معظم	هذه	الطرق	بشبكة	 سيشكل	المستوى	
المستوى	الثاني،	مما	يخلق	شبكة	طرق	داخل	اإلقليم.	وتحتاج	معظم	هذه	الطرق		الى	اعادة	بناء	مكثفة	
بعد	اإلهمال	خالل	االحتالل	اإلسرائيلي	والدمار	الذي	حّل	بها	من	قبل	الجيش	اإلسرائيلي	وعدم	وجودها	

على	سلم	أولويات	التطوير	لدى	السلطة	الفلسطينية.

التعاون 1.2.ب. أشكال 

ضمن	هذا	المجال	وباألخص	على	مستوى	شبكة	الطرق	سيوجد	تعاون	مشترك	على	صعيدين:	)1(	مستوى	
الشبكة	)البنية	التحتية	نفسها(،	و	)2(	مستوى	حركة	السير.

إن	الشبكتين	اإلسرائيلية	والفلسطينية	مفصولتان	حاليًا	وبسبب	االهتمامات	األمنية	فإن	إسرائيل	تسيطر	
االلتفافية	 بالطرق	 اليهودية	مفصولة	 المستوطنات	 فإن	 إلى	ذلك	 القليلة.	وباإلضافة	 الوصل	 على	نقاط	
المغلقة	بوجه	الفلسطينيين.	وعلى	المدى	القصير	يحتاج	الفلسطينيون	على	نحو	ملح	إلى	حرية	الحركة	
بين	المدن	والبلدات	وصلة	إقليمية	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	ويجب	إزالة	جميع	حواجز	الطرق	داخل	
فلسطين	بعد	اتفاقية	السالم	وأن	تفتح	جميع	الطرق	االلتفافية	لالستخدام	الفلسطيني	ويتم	تفعيل	الربط	

بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.

	وستسمح	اتفاقية	سالم	يتم	تصورها	في	المنطقة	بفرض	تعاون	في	مجاالت	كثيرة	معظمها	فني.	وسيسّهل	
مثل	هذا	التعاون	المدعوم	واالتفاقيات	ومعاهدات	االندماج	غير	المفصول		العمل	لكال	الشبكتين.

وتتعلق	أول	مجموعة	من	التوصيات	بالبنى	التحتية:

إن	أكثر	المشاريع	بروزاً	هو	الصلة	التي	سوف	تمكن	من	الحركة	الحرة	للسيارات	بين	الضفة	
الغربية	وقطاع	غزة.	وباإلضافة	إلى	ذلك	ينبغي	أن	تمكن	هذه	الصلة	من	إنشاء	مجموعة	
كاملة	من	البنى	التحتية	مثل	الكوابل	وخطوط	الكهرباء	وخط	غاز	الخ.	ويجب	أن	يسيطر	
الفلسطينيون	سيطرة	كاملة	على	الطريق	ولكن	األرض	فوق	الصلة	ستبقى	أرضًا	إسرائيلية.	
ويجب	ترسيخ	مثل	هذا	الترتيب	في	اتفاقية	رسمية	بين	الدولتين	وسيتضمن	حركة	حرة	

للفلسطينيين	وإتاحة	المجال	أمام	الصيانة.	
سيتم	تحسين	الطريق	1	من	تل	أبيب	إلى	جسر	اللنبي	وكذلك	الطريق	المقترحة	من	عابر	
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السامرة	إلى	جسر	دامية	لتمكن	الوصول	من	تل	أبيب	إلى	عمان	من	خالل	األراضي	الفلسطينية.	
وباإلضافة	إلى	ذلك،	سيطور	الفلسطينيون	محطات	عبور	حدود	حديثة	في	دامية	وأللنبي	
تخدم	المواصالت	اإلسرائيلية	والفلسطينية	وسيتم	تمويل	المشروع	بالضرائب	الحدودية.
المنظور	لثالثة	أسباب:	أواًل،	 المستقبل	 المفتوحة	ليست	واقعية	في	 الحدود	 نعتقد	أن	
يمكن	أن	تشجع	الفجوات	االقتصادية	والسياسات	االقتصادية	المختلفة	محاوالت	لتهريب	
السلع	خالل	الحدود	المفتوحة	)أنظر	الفصل	حول	القدس(.	ثانيًا،	يمكن	أن	يتم	تهديد	
العربية.	 البلدان	 إسرائيل	بالدخول	الضخم	للعمال	المهاجرين	غير	المسجلين	من	جميع	
المجموعات	األصولية	من	 الذي	تهدده	 بالحفاظ	على	األمن	 	 البلدين	 ثالثًا،	سيهتم	كال	
الجانبين.	وفي	ظل	هذه	الظروف،	يجب	أن	يكون	التعاون	بين	الدولتين	مبنيًا	على	إدارة	
الحدود	التي	تمكن	من	عبور	الحدود	المسيطر	عليه	من	جهة،	ولكن	من	خالل	نظام	مرن	

للعبور	من	جهة	ثانية.
ولتلبية	هذه	الحاجات،	يجب	بناء	محطة	عبور	كبيرة	وحديثة.	ويجب	أن	تكون	هذه	المحطة	قادرة	على	
معالجة	أعداد	كبيرة	من	الناس	خالل	نصف	ساعة	في	أوقات	الذروة،	وليس	أكثر	من	خمس	عشرة	دقيقة	
كمعدل،	ويشمل	ذلك	جميع	الفحوص	األمنية.	وتشير	التقديرات	إلى	الحاجة	إلى	40	من	هذه	المحطات	
تقريباً		ذات	نوعين:	نوع	للمسافرين	ذهابًا	وإيابًا	والنوع	اآلخر	للشاحنات.	سيكون	هنالك	حاجة	لثمانية	
محطات	عبور	– اثنتان	في	غزة،	واحدة	في	الحدود	الشمالية	للضفة	الغربية	)جنين(،	واحدة	في	الحدود	
الغربية،	اثنتان	في	القدس	)باتجاه	رام	اهلل	وبيت	لحم(	واثنتان	باتجاه	وسط	إسرائيل.	 الجنوبية	للضفة	
يمكن	إعادة	النظر	في	العدد	بالضبط	حسب	تطور	العالقات	االقتصادية	بين	البلدين.	وسيتم	تخصيص	سائر	
المحطات	للمسافرين.	ويجب	توجيه	تركيز	خاص	لحدود	القدس	حيث	تكون	هناك	حاجة	لمستويات	
أعلى	من	االندماج	والعبور	الحر	للمسافرين	ذهابًا	وإيابًا	وللسياح.	سيعبر	المسافرون	ذهابًا	وإيابًا	وسائقو	
الشاحنات	الحدود	بسياراتهم	األصلية	وستستغرق	الفحوص	األمنية،	إذا	كانت	هناك	حاجة	إليها،	بضع	
دقائق	فقط	وستكون	مبنية	على	التكنولوجيات	الحديثة	مثل	أشعة	إكس	للشاحنات	واألغراض	الشخصية.	
وسيتم	منح	الفيزا	)التأشيرات(	في	المحطة.	وسيتمكن	الناس	والسيارات	التي	تعبر	الحدود	على	نحو	
متكرر،	أن	تفعل	ذلك	عن	طريق	التأشيرات	ذات	المدى	الزمني	الطويل.	وستخدم	المحطات	اإلسرائيليين	
والفلسطينيين	في	ظل	شروط	متساوية	مثل	محطات	الحدود	الدولية	العاملة	في	جميع	أرجاء	العالم.	بالرغم	

أننا	نوصي	بإلغاء	التأشيرات	على	المدى	البعيد.

إلى	 الخروج	 الغربية	وغزة	مما	يمكن	 الضفة	 بين	 الطريق	 ستقام	محطتا	حدود	على	طول	
طريق	6	والطريق	25	التي	ترتبط	أيضًا	بالطريق	4	والطريق	20	على	طول	السهل	الساحلي	

اإلسرائيلي.
ستستخدم	المحطات	الحدودية	أيضًا	لدفع	الضرائب،	وهذا	ينطبق	بالدرجة	األولى	على	
الجمارك	 الفلسطينيون	من	جباية	 إذ	سيتمكن	 الحدود	المخصصة	للشاحنات،	 محطات	

والمقاصة	على	نحو	مستقل	عن	إسرائيل.
بخصوص	إدارة	الشبكة	فإننا	نقترح:

■
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1.2.ب.أ. نظام اشارات المرور: 

إن	نظام	اشارات	المرور	الحالي	متوارث	عن	النظام	اإلسرائيلي	ويتبع	المعايير	الدولية.	لذلك	فإن	التعاون	
على	هذا	المستوى	وتوحيد	كال	النظامين	يتطلب	الحد	األدنى	من	الجهد.

لغة وضع االشارات:	يتم	استعمال	اللغة	العربية	ضمن	نظام	وضع	األشارات	اإلسرائيلي،	إذ	
تعتبر	إسرائيل	اللغة	العربية	لغة	رسمية؛	مما		يشجع	اندماجًا	أسهل	على	المستوى	اإلقليمي	
ألن	العربية		تستخدم	على	نطاق	واسع.	وفي	فلسطين،	ستستخدم	العربية	واإلنجليزية	في	

وضع	األشارات.
وبما	أن	كال	الشبكتين	ستدمجان،	ستظهر	نماذج	جديدة	لحركة	السير؛	ويمكن	أن	يتطلب	
هذا	إنشاء	لجنة	ثنائية	القومية	توصي	بتعديل	شبكة	المواصالت	اإلسرائيلية	وشبكة	المواصالت	

الفلسطينية	حسب	التطورات	الجديدة	التي	بدأ	بها	اندماج	النظامين.
يجب	أن	يكون	تسجيل	ترخيص	السيارات	موحداً	لكل	من	إسرائيل	وفلسطين	لتمكين	الناس	
من	عبور	الحدود	بين	إسرائيل	وفلسطين	بالسيارات.	وإذا	سمحت	إسرائيل	باستيراد	السيارات	
الرخيصة	)منتجة	خصيصًا	لبلدان	العالم	الثالث(،	فإننا	نقترح	تزويد	الفلسطينيين	بنوعين	
من	أرقام	التسجيل	– نوع	بتصريح	للقيادة	فقط	في	فلسطين	والبلدان	األخرى	التي	تسمح	
الرقمان	 بهذه	السيارات،	ورقم	تسجيل	معترف	به	أيضًا	من	قبل	إسرائيل.	وسوف	يتميز	
بألوان	مختلفة.	وتأخذ	هذه	التوصية	بعين	االعتبار	السوق	النامي	للسيارات	البسيطة	في	
بلدان	العالم	الثالث،	وهي	سيارات	لن	تهتم	بها	إسرائيل	في	الغالب	ولكن	يمكن	أن	يهتم	

بها	الفلسطينيون.	
سيسمح	لسيارات	التاكسي	المرخصة	بعبور	الحدود	لخدمة	الركاب	عبر	الحدود.

بالتقدم	بطلب	الحصول	على	حقوق	 إسرائيل	وفلسطين	 الباصات	من	 سيسمح	لشركات	
للعمل	على	خطوط	عبر	الحدود.	وستقدم	هذه	الطلبات	إلى	اللجنة	الثنائية	القومية	المقترحة	
أعاله.	ويمكن	اللمرء	أن	يتوقع	جاذبية	العديد	من	مثل	هذه	الخطوط	ويمكن	أن	يكون	
باص	من	تل	أبيب	عبر	القدس	إلى	أريحا	وعمان	إظهاراً	للفرص	الجديدة	المفتوحة	لشركات	

المواصالت.
وستنسق	اللجنة	الثنائية	أيضًا	القضايا	االتية:

السيارات.	 المعلومات	عن	سائقي	 السيارات	وقواعد	 السيارات	وأصحاب	 المشاركة	في	
وهذا	أمر	أساسي	عندما	يستخدم	السائقون	من	كال	البلدين	الشبكات	الخاصة	بكليهما	

)في	حاالت	الحوادث،	السرقة،	الخ.(.
آليات	لبيع	وشراء	السيارات	بين	الجانبين.

إدخال	أنظمة	نقل	الحموالت	المغلقة	واألغذية	والمشروبات	والمنتجات	الصناعية	والزراعية	
والمعايير	المتفق	عليها	لنقل	هذه	البضائع.
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إن	الفلسطينيين	مستقلون	فيما	يتعلق	بقضية	الدخول	الدائم	للعربات	وإعادة	تقييم	اتفاقيات	
مع	مصر	واألردن.

إدخال	التعاون	حول	قضايا	األرصاد	الجوية	المتعلقة	بحركة	السير	على	األرض	وفي	البحر	
والجو.

المشاركة	في	المعلومات	عن	حركة	السير	وأنماطها		ضمن	الشبكة.
التأثير	البيئي	ألي	تطوير	للشبكة.

لقد	كرسنا	اهتمامًا	خاصًا	لتطوير	الموانئ	البحرية	والمطارات	ولسياسات	التعاون	في	إدارتها.

المطار  .2.2

ُيشير	فحص	حاجات	المواصالت	المستقبلية	بوضوح	إلى	ضرورة	أن	تعالج	خدمات	النقل	الجوي	حركة	
المسافرين	والشحن	المتوقعة	داخليًا	وبين	فلسطين	واألنحاء	األخرى	من	العالم.	وهذا	يتطلب	إعادة	فتح	
مطار	غزة	الدولي.ويقع	هذا	المطار	على	بعد	40	دقيقة	بالسيارة	من	القدس،	عاصمة	الدولة	الفلسطينية.	
وال	يسبب	مطار	دولي	في	غزة	صعوبات	خاصة	في	تنسيق	حركة	الطيران	مع	إسرائيل	ومصر	إضافة	لتنظيمات	
النقل	الجوي	المألوفة.	وبعكس	مطار	غزة،	فإن	مطاراً	في	القدس	يسبب	قضايا	تنسيق	معقدة	مع	إسرائيل.	
لذلك	فإننا	نوصي	بأن	يؤخذ	باالعتبار	مطار	ثانوي	صغير	للطائرات	الصغيرة	فقط	هناك.	ألنه	سيخدم	رحالت	
الطيران	المحلية	إلى	قطاع	غزة	والدول	المجاورة	وإلى	عمان	في	المقام	األول.	وفي	المستقبل	يمكن	إكمال	
مطار	غزة	الدولي.	ولكن	ال	نعتقد	وجود	مبرر	لتوجيه	استثمار	كبير	في	تطوير	مطار	ثان	في	فلسطين.	
ويجب	ضمان	حق	رحالت	الطيران	الفلسطينية	فوق	إسرائيل	بين	القدس	وغزة	في	االتفاقيات	الثنائية.

البحري الميناء   .3.2

في	غياب	ميناء	فلسطيني،	يتم	حاليًا	خدمة	المنطقة	بكاملها	عن	طريق	الموانئ	اإلسرائيلية	الحديثة	على	
طول	البحر	األبيض	المتوسط.	ويفضل	الفلسطينيون	تطوير	ميناء	بحري	في	قطاع	غزة.	حيث	يجب	أن	يبقى	
مثل	هذا	الميناء	مرنًا	وقادراً	على	التعامل	مع	أنواع	مختلفة	من	الحموالت	والشحنات	بداًل	من	التخصص	في	
شحن	نوع	واحد.	وربما	ضاعف		المنافسة	مع	الموانئ	اإلسرائيلية	ويحسن	موقف	المساومة	للمصدرين	
أرخص،	فإن	ر	رجال	األعمال	اإلسرائيليين	قد	 الفلسطينيين.	وإذا	كان	ميناء	غزة	خياراً	 والمستوردين	

يرغبون	باستخدامه.

نتوقع	 البحري.	 الغربية	وهي	ربطه	بميناء	غزة	 الواصل	بين	قطاع	غزة	والضفة	 للطريق	 ناحية	مهمة	 ثمة	
إذا	كان	االستعمال	 الموانئ	اإلسرائيلية.	ولكن	 الخارجية	لفلسطين	عبر	 التجارة	 أن	يمر	جزء	كبير	من	
الخارجية	لفلسطين	عبر	ميناء	 بالتجارة	 القيام	 للموانئ	اإلسرائيلية	مكلفًا	كثيراً،	فإن	خيار	 الفلسطيني	
الفلسطينيين	 التفاوضي	 الموقف	 الفلسطيني.	مما	يقوي	 غزة	حيث	سيضمن	جدوى	أفضل	لالقتصاد	
وبعض	اإلسرائيليين	الذين	يستعملون	ميناء	أشدود.	ولكي	تزداد	المنافسة	بين	الميناءين،	نقترح	تطوير	
سكة	الحديد	بين	غزة	وأشدود.	ويمكن	توسيع	هذا	الخط	إلى	تل	أبيب	من	خالل	غزة	ورفح	ومّده		إلى	
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مصر	مما	يربط	آسيا	بإفريقيا.	وستكون	هذه	السكة	عودة	إلى	نفس	الطريق	التي	شقها	البريطانيون	أثناء	
انتدابهم	في	المنطقة.

اإلستراتيجية السيناريوهات 

ثمة	ثالثة	سيناريوهات	محتملة	كعالمة	يهتدى	بها	في	هذه	الدراسة	ضمن	الوضع	الحالي.

الوضع الراهن:	هناك	شبكتان	للمواصالت؛	يسيطر	اإلسرائيليون	على	الصالت	بين	المدن	الفلسطينية	
وال	توجد	صلة	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	أما	الشبكة	اإلسرائيلية	فمتطّورة		والشبكة	الفلسطينية	غير	
متطّورة.	ليس	ثمة	ميناء	للفلسطينيين	ولهم	مطار	مدمر	وخدمات	المواصالت	المتطورة	على	الجانب	

اإلسرائيلي	ليست	متاحة	لهم	على	نحو	حر.

ور	لحل الدولتين،	ومن	أجل	تخفيف	آثار	الجدار /  في	جميع	السيناريوهات	الثالثة	اآلتية،	يقوم		تصَّ
حاجز الفصل	إلى	الحد	األدنى	وايجاد	رابط إقليمي	بين	قطاع	غزة	والضفة	الغربية.

تقّيم	هذه	الدراسة	أيضًا	قطاع	المواصالت	من	السيناريوهات	المتوقعة	التالية:

الكامل االندماج   :1 سيناريو 

دولتان	مستقلتان	تضمنان	شبكة	مواصالت	مشتركة	مما	يسمح	بالوصول	الحر	لكل	واحد	إلى	أي	مكان.	
لن	تكون	حاجة	لوصلة	إقليمية	معينة	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	بما	يشابه	االتحاد	األوروبي.

الفصل  :2 سيناريو 

الفلسطينيون	في	فلسطين،	وال	يسمح	 يبقى	 دولتان	مستقلتان	لهما	شبكتا	مواصالت	منفصلتان.	
لإلسرائيليين	بدخول	فلسطين.	يجب	أن	يقوم	ربٌط	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.

الجزئي االندماج   :3 سيناريو 

دولتان	مستقلتان	مع	استخدام	جزئي	مشترك	للوصالت	الرئيسية	مثل	طريق	الشمال	– الجنوب	وبعض	
الطرق	السريعة	المحددة،	بغير	قيود.	يستطيع	المواطنون	من	الدولتين	أن	يقودوا	سياراتهم	في	أي	من	

الدولتين	ولكن	سُيطلب	منهم	الحصول	على	إذن	خاص	)فيزا(.

4.2. الطرق

إن	وضع	شبكة	الطرق	الحالي	ليس	مثاليًا،	هناك	الكثير	من	الطرق	التي	ال	يتم	صيانتها	وهي	مدمرة	ومسدودة.	
وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	الطرق	الواصلة	بين	المدن	الفلسطينية	بحالة	سيئة.
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االفتراضات:

تحتاج	الشبكات	الفلسطينية	إلى	تأهيل	واسع	للوصول	إلى	مستويات	مقبولة	دوليًا.	ويفترض	أن	تشارك	
الدول	المانحة	في	تطوير	شبكة	الطرق.

عند	المشاركة	بالطرق،	سيرتب	مكتب	مشترك	لجباية	ضريبة	طرق	بعد	اعداد	اتفاق	خاص	بذلك.

الطرق المواصالت،  1: سيناريو  جدول 

االندماج الجزئيالفصلاالندماج الكاملالحالي

وسطعاليمتدنيعاليالتكلفة	)−(
عاليعاليمتدنيمتدنياالستقالل	)+(

وسطمتدنيعاليمتدنينقل	التكنولوجيا	)+(
وسطمتدنيعاليمتدنيالفائدة	المتبادلة	)+(
عاليوسطعاليمتدنيفعالية	الشبكة	)+(

إن	أفضل	إستراتيجية	لهذا	القطاع	هي	تنفيذ	االندماج الجزئي ألول	7	–	10	سنوات؛	ثم		تنفيذ	االندماج 
الكامل	تدريجيًا	كحل	ذي	فائدة	قصوى	لإلقليم.

الحديد 5.2. سكة 

الحديد	موجود	في	 بالرغم	من	أن	نظام	سكة	 ال	توجد	حاليًا	خدمات	سكة	حديد	عاملة	في	فلسطين	
إسرائيل.

االفتراضات:

لن	يتم	تنفيذ	شبكة	سكة	الحديد	في	فلسطين	في	المستقبل	القريب.

الحديد	اإلسرائيلية	 للفلسطينيين	استعمال	شبكة	سكة	 3	سيتاح	 1	والسيناريو  السيناريو  في	ظل	
بالتكلفة	نفسها	لإلسرائيليين.
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الحديدية السكك  المواصالت،  2: سيناريو  الجدول 

االندماج الجزئيالفصلاالندماج الكاملالحالي

غير	متوفرعاليوسطغير	متوفرالتكلفة	)−(
متدنيمتدنيمتدنيغير	متوفراالستقالل	)+(

غير	متوفرغير	متوفرغير	متوفرغير	متوفرنقل	التكنولوجيا	)+(
متدنيمتدنيمتدنيمتدنيالفائدة	المتبادلة	)+(
متدنيمتدنيمتدنيمتدنيفعالية	الشبكة	)+(

يقترح	أن	يتم	تنفيذ	االندماج الجزئي	ضمن	قطاع	سكة	الحديد	لفترة	7	–	10	سنوات	والسماح	للفلسطينيين	
باستخدام	شبكة	سكك	الحديد	اإلسرائيلية.	وبعد	هذه	الفترة،	يجب	القيام	بتقييم	حركة	السير	إلعادة 
بواسطة	شركة	سكك	 إلى	فلسطين	 الشبكة	اإلسرائيلية	 تقييم خيار االندماج الكامل،	والتفكير	بمد	

الحديد	الفلسطينية.

6.2.	النقل الجوي

ُيشير	تقييم	حاجات	المواصالت	المستقبلية	بوضوح	إلى	ضرورة	أن	تتوفر	الخدمات	للمسافرين	بجانب	
خصومات	الشحن	إلى	أنحاء	العالم.	مما	يتطلب	إعادة	فتح	مطار	غزة	الدولي	وإنشاء	مطار	ثانوي	آخر	في	

الضفة	الغربية.

االفتراضات:

1.مطار	دولي	في	غزة
2.مطار	وطني	في	الضفة	الغربية

3.في	سيناريو	3،	رحالت	طيران	الترانزيت	مقبولة.
4.في	سيناريوهات	2	و	4	يستطيع	اإلسرائيليون	الطيران	من	غزة	ويستطيع	الفلسطينيون	الطيران	من	مطار	بن	

غوريون.
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الجوي النقل  المواصالت،  3: سيناريو  جدول 

االندماج الجزئيالفصلاالندماج الكاملالحالي

وسطعاليمتدنيعاليالتكلفة	)−(
عاليعاليعاليمتدنياالستقالل	)+(

عاليمتدنيعاليمتدنينقل	التكنولوجيا	)+(
عاليمتدنيعاليمتدنيالفائدة	المتبادلة	)+(
عاليوسطعاليمتدنيفعالية	الشبكة	)+(

اذ	سيتعاونان	ضمن	قضايا	محدودة	ومؤكدة		يرى	 االندماج الجزئي	هو	األفضل	للطرفين	 إن	سيناريو	
الطرفان	أنها	تفيدهما.

البحري النقل   .7.2

بالرغم	من	أن	النقل	البحري	ليس	الحل	االقتصادي	األكثر	فعالية،	فإن	الفلسطينيين	ينظرون	إلى	الميناء	
البحري	كرمز	للسيادة	االقتصادية.

االفتراضات:

Roll on roll off والتفريغ	التحميل	1.
2.	النسبة	المئوية	الستخدام	الميناء	اإلسرائيلي

البحري النقل  المواصالت،  4: سيناريو  جدول 

االندماج الجزئيالفصلاالندماج الكاملالحالي

وسطمتدنيمتدنيعاليالتكلفة	)−(
عاليعاليعاليغير	متوفراالستقالل	)+(

عاليوسطوسطغير	متوفرنقل	التكنولوجيا	)+(
عاليعاليوسطمتدنيالفائدة	المتبادلة	)+(
عاليعاليعاليمتدنيفعالية	الشبكة	)+(

ومرة	ثانية	فإن	االندماج الجزئي	هو	الخيار	األفضل	إذ	سيكون	للفلسطينيين	ميناؤهم	الخاص	غير	أنهم	
يتوقعون	أن	يستمروا	في	استعمال	الموانئ	اإلسرائيلية.	ويجب	أن	يكون	كّل	من	اإلسرائيليين	والفلسطينيين	

قادرين	على	اختيار	ميناء	الشحن	البحري	الذي	يرغبون	فيه	بناًء	على	األسس	االقتصادية.
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الكهرباء  .3

1.3. مقدمة عامة

يتطلب	إمداد	الدولة	الفلسطينية	بالكهرباء	تحلياًل	لإلنتاج	والوقود	المتوافر	واالنتشار	والتوزيع.	وباإلضافة	
إلى	ذلك،	فإنه	يتطلب	فهم	دور	الشركاء	الرئيسيين	– فلسطين،	إسرائيل،	مصر	واألردن	– في	إمداد	فلسطين	
بالكهرباء	بوصفهم	شركاء	في	التعاون	معهم.	وكما	هو	الحال	في	مناقشة	المواصالت؛	فإننا	نميز	بإيجاز	
النظام	الحالي	ونتوقع	الحاجات	المستقبلية	والوسائل	المختلفة	لتلبية	هذه	المطالب	المتنامية	والمشاريع	
الموصى	بها	للتعاون	ودمج	األنظمة	الكهربائية	اإلقليمية.	الحصول	على	الكهرباء	الرخيصة	نسبيا	ًعلى	
نحو	مستقر	وغير	المتقطع	هو	شرط	ضروري	للنمو	االقتصادي	المستديم.	لذلك	ننظر	إلى	تطوير	التعاون	

االقتصادي	المبني	على	العالقات	المتبادلة	كقوة	داعمة	لعملية	السالم	بين	فلسطين	وإسرائيل.

تعتمد	فلسطين	حالياً	على	استيراد	الكهرباء	من	إسرائيل	بشكل	أساسي.أما	اإلنتاج	المحلي	الفلسطيني	
للكهرباء	يعجز	عن	أن	يلبي	الطلب	كما	أن	وضع	الشبكة	حالياً	يبعث	على	اليأس.

الموجودة الفلسطينية  اإلمداد  قدرة   :5 جدول 

قطاع غزةالضفة الغربية

القطرية	 الكهرباء	 سلطة	 	- ميغاواط	 	500
اإلسرائيلية

20	ميغاواط	-	األردن	إلى	أريحا

110	ميغاواط	-	سلطة	الكهرباء	القطرية	اإلسرائيلية

140	ميغاواط	-	محطة	الطاقة	في	غزة

17	ميغاواط	-	مصر	إلى	رفح
267	ميغاواط	-	القدرة	الموجودة	اإلجمالية520	ميغاواط	-	القدرة	الموجودة	اإلجمالية

المصدر:	البنك	الدولي،	مراجعة	قطاع	الطاقة	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة،	أيار2007	.

تعمل	محطة	الطاقة	الكهربائية	الوحيدة	في	غزة	بمحرك	ديزل	وتنتج	كهرباء	مكلفة	نسبيًا.	ويوّزع		اإلنتاج	
في	غزة	فقط.	وهذا	يعني	أن	نسبة	االعتماد	على	استيراد	الكهرباء	من	إسرائيل	تقترب	من	%80	مما	يخلق	
اعتماداً	كاماًل	على	إسرائيل.	أما	االستيراد	من	مصر	واألردن	فهو	هامشي	ومحصور	برفح	وأريحا	فقط.
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إن	أنظمة	النقل	غير	موجودة	تقريبًا.	وتقسم	األراضي	الفلسطينية	إلى	أربع	مناطق	تزود	كل	منها	بخطوط	
نهائية	من	الشبكة	اإلسرائيلية.	ولها	قدرة	نقل	تتراوح	بين	6.6	كيلوفولت	–	33	كيلوفولت.	وتعتبر	الشبكات	
الكهربائية	في	الضفة	الغربية	شبكات	توزيع.	وتزود	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	بالكهرباء	القرى	الفلسطينية	
المجاورة	لخطوطها	العلوية.	هناك	ثالثة	خطوط	رئيسة	في	الضفة	الغربية	وتسع	خطوط	رئيسية	في	قطاع	غزة.	
وقد	خصصت	هذه	الخطوط	لتزويد	المستوطنات	اإلسرائيلية	ومعسكرات	الجيش	اإلسرائيلي	بالكهرباء.	
وخالل	العقود	األربعة	الماضية	تم	تمويل	التركيبات	الكهربائية	من	قبل	السكان	المحليين.	ولهذا	السبب	

فإن	بعض	القرى	الريفية	الواقعة	بعيداً	عن	جنين	أو	الخليل	ليس	لديها	كهرباء.

وقد	ُأِسَست	شركة	الكهرباء	الفلسطينية	عام	1999	و	%33	من	أصولها	لمالكي	األسهم	من	القطاع	العام	
الغربية	دور	شركات	توزيع	 الضفة	 البلديات	في	 الخاص.	وتؤدي	 القطاع	 %67	لمالكي	األسهم	من	 و	
الكهرباء؛	وتوجد	في	بعض	الحاالت	قدرة	إنتاج	محدودة.	ومستويات	صيانة	الخطوط	متدنية	مما	يؤدي	
إلى	معدالت	أعلى	من	الخسائر،	ويسبب	سوء	االستعمال	ارتفاع	حرارة	األسالك	والمحوالت	مما	يؤدي	
إلى	خسائر	وانقطاع	في	اإلمداد	في	نظام	الكهرباء.	زد	على	ذلك،	أنها	تخلق	ضغطًا	كهربائيًا	متدنيًا	في	
خطوط	الكهرباء	خاصةً		بالقرب	من	النهايات.	مما	يؤدي	إلى	كهرباء	ضعيفة	وعمليًا	ال	تصلح	لالستعمال.	
المحافظة	على	 اقتصاديًا	ألنهم	يمنعون	من	 الصناعة	والمستهلكين	األساسيين	اآلخرين	يتضررون	 إن	
وتيرة	إنتاج	عادية	وهم	غير	قادرين	على	تحسين	اإلنتاج	وتطويره	حسب	المعايير	الحديثة.	ونتيجة	لذلك	
يضطر	هؤالء	المستهلكون	إلى	إنشاء	وحداتهم	اإلنتاجية	بالقرب	من	محطات	الكهرباء	وال	داعي	للقول	
بأن	هذا	الحل	المؤقت	يعقد	اإلنتاج	ويجعله	أعلى	تكلفة.	وإجمااًل،	تصل	تقديرات	الخسائر	إلى	المعدل	
المستحيل	لـ	30-%35		4،	ً	بسبب	المعدالت	المتدنية	لدفع	المستحقات	إلى	شركات	الكهرباء	أوال	و	

بسبب	المعايير	المتدنية	للشبكة	ثانيا.

تقدر	النتائج	االقتصادية	لمثل	هذه	الخسائر	بـ	4.29	مليون	دوالر	أمريكي	في	السنة.	مما	يزيد	السعر	للكيلو	
واط	ساعة	)بين	0,1	–	0,5	دوالر	أمريكي(		5	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	السلطة	الفلسطينية	تدعم		األسعار	
كثيراً		بدفع	جزء	من	الجمارك	المتراكمة	عليها	من	قبل	إسرائيل	إلى	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية.	مثاًل	في	3	
كانون	األول	2001،	طلبت	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	من	الحكومة	اإلسرائيلية	أن	تقتطع	مبلغ	20	مليون	
دوالر	أمريكي	من	دفعات	التحويل	)الضرائب	التي	تجمعها	من	العمال	الفلسطينيين	في	إسرائيل(	التي	
تدفعها	إلى	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	وذلك	نتيجة	ديون	الكهرباء	المتراكمة	على	بلدية	غزة.	وقد	هددت	
شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	بقطع	التيار	الكهربائي	بسبب	الطبيعة	"الحرجة"	للوضع	السياسي.	ولكن	في	

حالة	اإلغالق	العسكري،	فإن	مقدار	األموال	المحولة	إلى	السلطة	الفلسطينية	في	حده	األدنى.

وقد	زادت	النسبة	المئوية	للبيوت	الموصولة	بشبكة	الكهرباء	العامة	من	%96.8	في	كانون	الثاني	1999	
إلى	%99.5	في	تموز	2000.	ولكن	هذا	الرقم	مضلل.	وفي	الواقع،	فإن	فقط	%93.1	من	البيوت	فقط	تتلقى	
خدمات	كهرباء	غير	متقطعة	)أربع	وعشرون	ساعة	في	اليوم،	سبعة	أيام	في	األسبوع(	بينما	كانت	خسائر	

			أبو	خير،	أ.	2006.	الوضع	الراهن	لقطاع	الطاقة	في	فلسطني	مع	تركيز	خاص	على	قطاع	الكهرباء،	جامعة	جنيف 4

			مركز	أبحاث	الطاقة	الفلسطينية.	1994	ب.	وضع	خدمات	الكهرباء	في	األراضي	الفلسطينية	وتزويد	الريف	بالكهرباء	 5

وخصائص	احملاوالت	الفنية	للشبكات	الكهربائية.
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نقل	التيار	عالية	جداً	مما	يدل	على	إمداد	ضعيف.	إن	النتائج	السلبية	لنظام	الكهرباء	المعطوب	بالنسبة	
إلى	القطاع	الصناعي	مؤثرة	جداً.	ويعاني	القطاع	الصناعي	من	نقص	في	اإلمداد	على	حين	ترتفع	تكلفة	
الكهرباء	كثيرا	ً	)تقريبًا	%35	من	تكاليف	التشغيل(.	في	عام	2000	وصل	معدل	سعر	الكهرباء	حوالي	
0.30	دوالر	أمريكي	للكيلو	واط		ساعة.	وكان	هذا	أعلى	3	مرات	من	معدل	السعر	في	إسرائيل	أو	األردن،	

ومرتين	أعلى	منه	في	لبنان	و	5	مرات	أعلى	من	معدل	السعر	في	الواليات	المتحدة	األمريكية	6.

الطاقة	 المتوقع	أن	تنظم	سلطة	 الغربية.	ومن	 الضفة	 الكهرباء	على	االستيراد،	السيما	في	 إمداد	 يعتمد	
الفلسطينية	هذا	األمر	في	األراضي	الفلسطينية	في	المناطق	تحت	سيطرتها،	بينما	توزع	شركة	كهرباء	
للتوزيع:	 اعتبار	ثالث	شركات	 اتفاقية	أوسلو	تم	 الكهرباء	للقدس	وما	حولها.	وبعد	 القدس	 محافظة	
الموّزع	 البلديات	بدور	 الشمال.	وتقوم	 الجنوب	وشركة	كهرباء	 مصلحة	كهرباء	غزة،	وشركة	كهرباء	
وتجمع	الدفعات	عن	استعمال	الكهرباء	من	المستهلكين.	ولكن	هنالك	65	تجمعا	ً	سكانيا	ً	في	الضفة	
الغربية	غير	موصولة	بشبكة	الكهرباء	العامة،	ومن	ضمنها	38	تجمعًا	سكانيًا	في	محافظة	الخليل.	ومن	
بين	531	تجمعًا	سكانيًا	موصوال	بالتيار	الكهربائي	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة،	هناك	165	تجمعًا	يأخذ	
الكهرباء	من	شركة	محافظة	القدس	و	215	من	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	و	22	من	مولدات	خاصة	و	68	

من	المجالس	المحلية	و	61	من	مصادر	أخرى	7.

الكهرباء	اإلسرائيلية	ال	تستجيب	 التوزيع،	فإن	شركة	 إدارة	 البائس	للشبكة	وسوء	 الوضع	 إلى	 باإلضافة	
للحاجات	الفلسطينية:

تشتري	البلديات	والمجالس	القروية	كمية	محدودة	من	الطاقة	الكهربائية	من	شركة	الكهرباء	
اإلسرائيلية.	ولكي	تزيد	البلديات	من	إمداداتها	الكهربائية،	عليها	أن	تدفع	مبالغ	كبيرة	من	

المال	اإلضافي	على	شكل	رسوم	إلى	شركة	الكهرباء	القطرية	اإلسرائيلية.
ال	تستجيب	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	على	نحو	إيجابي	لهذه	الزيادة	في	الطلب	إال	إذا	كان	
هناك	سريان	زائد	عن	الحاجة	في	خطوط	نقل	الكهرباء.	وفي	جميع	الحاالت	األخرى،		يجب	

على	هؤالء	الذين	يطلبون	زيادة	في	التيار	الكهربائي	أن	يمولوا	ذلك	بأنفسهم.
تيار	كهربائي	)فولتاج(	 للزبون	اإلسرائيلي.	ويوجد	ضغط	 الخدمة	 ُتعطى	األفضلية	في	

منخفض	على	نحو	متزامن	في	نهاية	خطوط	التغذية.
ُيعزى	الضغط	الكهربائي	المنخفض	في	نهاية	خطوط	النقل	إلى	النظام	اإلشعاعي	المستعمل	
لخطوط	التغذية	الرئيسية	هذه.	مما	يجعل	من	السهل	قطع	التيار	الكهربائي	في	حاالت	مثل	

صيانة	الشبكة،	مما	يجعل	من	الصعب	أن	تتطور	األعمال	التجارية.

			أبو	اخلير،	2006 6

			أبو	اخلير،	أ.	2006 7
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المستقبلي	8 الطلب  تقدير   .2.3

الغربية	وقطاع	غزة	قليل	في	مجموعه	ومتدن	حسب	المقاييس	اإلقليمية	 إن	استهالك	الطاقة	في	الضفة	
للفرد	9.	وبالرغم	من	مشكالت	السنيين	األخيرة،	فقد	استمر	الطلب	على	الطاقة	في	النمو	بشكل	سريع.	وان	
االستهالك	اإلجمالي	للكهرباء	كما	تشير	إليه	مشتريات	الكهرباء	لشركة	كهرباء	غزة	وشركة	كهرباء	محافظة	
القدس	قد	نما	بمعدل	%10	سنويًا	في	األعوام	1999	-	2005.	وُتشير	تقديرات	البنك	الدولي	أنه	حتى	في	
ظل	استهالك	متدنِ	،	فإن	الطلب	سوف	يفوق	قدرة	العرض	بحلول	عام	2008،	وحسب	تقرير	منشور	من	
مشروع	ميدا		MEDA10،	تؤدي	األسعار	العالية	والمصداقية	المتدنية	تلعب	دوراً	هامًا	في	منع	التصنيع.	

باإلضافة	إلى	عدم	االستقرار	السياسي،	فإن	النقص	في	إمدادات	الكهرباء	يحد	من	مجاالت	النمو.

ولكي	يتم	تقدير	االستثمار	المطلوب	في	قدرة	توليد	الكهرباء،	فقد	قارنا	استهالك	الكهرباء	الفلسطيني	
الحالي	بذلك	الذي	إلسرائيل	في	أواخر	سنوات	الخمسينيات	من	القرن	الماضي.	كان	استهالك	الكهرباء	
الفلسطيني	عام	1995	مشابهًا	الستهالك	إسرائيل	عام	1975،	وفي	عام	2001	-	2002	كان	استهالك	الكهرباء	
الفلسطيني	معاداًل	إلسرائيل	عام	1961.		11	وكان	استهالك	الكهرباء	اإلسرائيلي	للفرد	عام	1970	يستعمل	
كمرجعية	لتقرير	استهالك	الكهرباء	الفلسطيني	لعام	2020		12.	وكان	استهالك	الكهرباء	اإلسرائيلي	للفرد	
لهذه	الفترة	1,900	كيلو	واط	في	الساعة.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	الخصائص	التالية	التي	يتفرد	بها	االقتصاد	

الفلسطيني	ُأِخذت	بعين	االعتبار:

1.	من	المتوقع	أن	ينمو	عدد	السكان	العام	بسبب	الزيادة	الطبيعية	وعودة	الالجئين.	إن	المعدل	الحالي	لعدد	
األشخاص	في	األسرة	هو	6.4.	ويتوقع	أن	يهبط	معدل	حجم	األسرة	عبر	الزمن.

2.	إن	التأثير	الهامشي	لحجم	األسرة	على	االستهالك	األساسي	للكهرباء،	أي،	اإلنارة	والثالجات	الخ،	هو	منخفض،	
غير	أنه	سينمو	بالموازاة	مع	التطوير	اإلسرائيلي	خالل	سنوات	المقارنة.

3.	لن	تستعمل	الصناعة	الفلسطينية	الطاقة	بشكل	مكثف	مثلما	تستعملها	إسرائيل.	ولن	يتجاوز	معدل	النمو	
في	استهالك	الكهرباء	من	قبل	القطاع	الصناعي	الفلسطيني	معدل	االستهالك	السكني	للكهرباء.

			مت	إعداد	هذا	القسم	مبساعدة	السيد	شمرياهو	براط،	وهو	مستشار	كهرباء	إسرائيلي	. 8

			لقد	مت	توجيه	بعض	النقد	حول	دقة	أرقام	مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	حول	السكان.	لذلك	ميكن	أن	تعاني	 9

احلسابات	لكل	فرد	من	حتيز	يتجه	لألسفل	)أنظر،	بنيت	زميرمان،	فجوة	املليون	شخص:	السكان	العرب	في	الضفة	الغربية	
وقطاع	غزة.	مركز	بيغن	– السادات	للدراسات	اإلستراتيجية،	جامعة	بار	إيالن.

			برنامج	ميدا	MEDA،	2002.	تطبيقات	الطاقة	احلرارية	الشمسية	في	حوض	البحر	األبيض	املتوسط،	فلسطني. 10

			ذروة	الطلب	الفلسطيني	واإلسرائيلي	على	الكهرباء:2 11

294	ميغاواط	عام	1995	)معادل	إلسرائيل،	1957(

405	ميغاواط	عام	1999	)معادل	إلسرائيل،	1960(

454	ميغاواط	عام	2001	)معادل	إلسرائيل،	1961(

456	ميغاواط	عام	2002	)معادل	إلسرائيل،	1961(

املصدر:	الكتب	السنوية	لشركة	الكهرباء	اإلسرائيلية
			إن	الرقم	هو	3,25	ضعفًا	أكثر	من	االستهالك	الفلسطيني	عام	2000.	وكما	ُذِكَر،	فإن	هذا	مشابه	لالستهالك	اإلسرائيلي	 12

للكهرباء	عام	1961.
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4.إن	المشاريع	التي	تستهلك	الكهرباء	بشكل	مكثف	مثل	قناة	المياه	القطرية	في	إسرائيل	أثناء	الفترة	المختارة	
وإنشاء	مرفق	تحلية	المياه	المالحة	في	غزة	يتم	شرحهما	على	نحو	منفصل.

وبحسب	المزايا	الموصوفة	أعاله،	فلكي	يتم	التنبؤ		باستهالك	الكهرباء	الفلسطيني	مقارنة	باألرقام	اإلسرائيلية،	
فإنه	من	الضروري	خصم		13%25	تقريبًا	من	االستهالك	اإلسرائيلي	المعادل	للفرد.	لذلك	فمن	المتوقع	أن	
يصل	معدل	استهالك	الكهرباء	للفرد	في	فلسطين	إلى	1,400	كيلو	واط	/	ساعة	بحلول	عام	2020،	وهذا	

يوازي	معدل	االستهالك	للفرد	في	إسرائيل	عام	1966	–	1967		14.

بناًء	على	افتراض	أن	استهالك	الفرد	السنوي	للكهرباء		سيبلغ	1,400	كيلو	واط	/	ساعة	بحلول	عام	2020	
وافتراض	أن	عدد	السكان	سيصل	إلى	6	ماليين	15،	فإن	استهالك	الكهرباء	في	قطاع	غزة	والضفة	الغربية	
سيبلغ	نحو	8,4	مليار	كيلو	واط	/	ساعة	في	السنة.	وإذا	افترضنا	خسائر	نظام	الكهرباء	بنسبة	%18،	فإن	

ر	المطلوب	لتلبية	الطلب	المتوقع	سيكون	10.2	مليار	كيلو	واط	/	ساعة	في	السنة. اإلنتاج	الُمَقدَّ

وإذا	افترضنا	أن	عامل	الحمل	16	هو		17%68،	فإن	قدرة	اإلنتاج	المطلوبة	ستكون	1,700	ميغا	واط.	ولكن	
بسبب	األعطال	من	وقت	إلى	آخر	وأعمال	إلصالح	الدورية	وصيانة	وحدات	اإلنتاج،	فإن	األمر	يتطلب	احتياطا	

يتم	 لكي	 للتعديل	 وثمة	حاجة	 املياه.	 الكثيفة	وضخ	 الصناعة	 الفترة	 تلك	 في	 اإلسرائيلي	 الكهرباء	 استهالك	 			يشمل	 13

تصحيح	التحيز	إلى	األعلى	احملتمل.
			مالحظات	وتعليقات	فيما	يتعلق	بالتنبؤات	املبنية	على	معدل	االستهالك	للفرد. 14

)1(	مت	اختيار	هذه	الطريقة	للتنبؤ	بسبب	املعطيات	غير	الكافية.

)2(	تبنى	عادة	التنبؤات	على	أساس	حتليل	االستهالك	والطلب	ملجموعات	االستهالك	املتجانسة	املختلفة.	واخلط	الفاصل	

النموذجي	ملجموعات	االستهالك	هذه:	سكني،	جتاري،	صناعي،	زراعي،	ضخ	املياه	وإنارة	الشوارع.	ويختلف	الطلب	على	
الكهرباء	لهذه	املجموعات	بزمن	االستعمال	في	الفصول	املختلفة	واألسابيع	واأليام	وساعات	اليوم.	ويتم	احلصول	على	تنبؤ	

باالستهالك	والطلب	عادًة	بجمع	وحتليل	املعطيات	ذات	العالقة	بكل	مجموعة	استهالكية.
)3(	إن	استهالك	الكهرباء	األساسي	لإلنارة	والتبريد	الخ	ثابت	فقط	للمستويات	األدنى	للدخل.	لذلك	نفترض	أن	يسبب	

التحديث	وحتسني	مستويات	املعيشة	منواً	في	االستهالك	السكني	بالنسبة	إلى	االستهالك	الصناعي.
الكهرباء	 املتغير	على	 الطلب	 إن	 الكهرباء.	 أن	يقلل	أسعار	 الكهرباء	ميكن	 نقل	 للخسائر	في	 العالي	 املعدل	 تقليل	 إن	 	)4(

هو	عالي	نسبيًا.	لذلك	فسوف	يتأثر	معدل	النمو	في	استهالك	الكهرباء	السكنية	والطلب	عليها	بدرجة	استعمال	الطاقة	
مثل	تكييف	الهواء.	ويتوقع	أن	يكون	معدل	النمو	في	االستهالك	الصناعي	أبطأ	بسبب	احلاجة	إلى	تأسيس	البنية	التحتية	

الصناعية	وبسبب	الطبيعة	غير	الواضحة	بعد	للصناعة	املستقبلية.
)2004(	لم	يكن	هنالك	فرق	واضح	في	استهالك	الكهرباء	طيلة	السنة.	ولكن	مع	 الراهنة	 )5(	أثناء	الظروف	االقتصادية	

استخدام	أجهزة	كهربائية	أكثر	في	التسخني	/	التبريد،	فإنه	من	املتوقع	أن	يتم	مالحظة	فروقًا	واضحة	بسبب	ارتفاع	وانخفاض	
استهالك	الكهرباء	حسب	فصول	السنة.

تؤثر	التعليقات	أدناه	على	التنبؤات	بخصوص	ذروة	الطلب	على	الكهرباء.	ويخدم	ذروة	الطلب	كقاعدة	لتخطيط	اإلنتاج	
الكهربائي	ونقله	وتقرير	التعرفة.

			يقدر	مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	أنه	سيكون	هناك	5,091,314	ساكن	بحلول	عام	2015.	إن	قدرة	اإلنتاج	 15

الهامشية	التي	يحتاج	إليها	مليون	شخص	هي	383	ميغا	واط	)التكلفة	التقريبية	حملطة	طاقة	تعمل	بالفحم	هي	500	
مليون	دوالر	أمريكي،	أو	270	مليون	دوالر	أمريكي	حملطة	طاقة	تعمل	بالغاز.
			عامل	احلمل:	العالقة	بني	معدل	اإلنتاج	السنوي	ومعدل	الطلب	السنوي. 16

			حيثما	يكون	االستهالك	أساسي،	فإن	العالقة	بني	العناصر	املختلفة	املسئولة	عن	خلق	احلد	األعلى	للطلب	هي	أقوى. 17
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ً	تشغيليًا	قدره		18%25.	لذلك	من	المتوقع	أن	يتم	تركيب	القدرة	اإلنتاجية	المطلوبة	لتزويد	فلسطين	
بالكهرباء	التي	يعتمد	عليها	2,300	ميغا	واط.	وهذا	االحتياط	اإلضافي	مطلوب	أيضًا	لكي	يغطي	التحيز	

الممكن	مقارنة	بإسرائيل	19	بسبب	االختالفات	في	المعدل	المتوقع	للطلب	المتزايد	على	الكهرباء.

الحظ:	بسبب	عدم	توافر	معلومات	كافية	والمخاطر	وحالة	عدم	التأكد،	ينبغي	تحديث	التقديرات	قبل	
التطبيق	العملي.	ويجب	تعديل	المعطيات	والتقديرات	حسب	الظروف	واألوضاع	المستحدثة.

بناًء	على	التحليل	المذكور	أعاله،	فمن		المحتمل	أكثر	أن	تكون	المخاطر	على	هذا	التوقع	في	الجانب	
األعلى.	يمكن	أن	يزيد	االستهالك	المستقبلي	عن	توقعنا	بسبب	ضرورة	إنشاء	مرفق	تحلية	مياه	البحر	
في	غزة.	ويمكن	أيضًا	أن	يحدث	تضاؤل	لهذا	التقدير	عندما	يتم	رفع	الحواجز	أمام	النمو	االقتصادي	أو	
إذا	زادت	عودة	الالجئين	الفلسطينيين	عن	افتراضات	النمو	السكاني.	وفي	تقدير	استقرائي	أقل	بـ	10%	
من	النمو	في	السنة،	بناًء	على	أرقام	استهالك	الكهرباء	الحالية،	يتوقع	أن		تتجاوز	متطلبات	االستهالك	

2,700	ميغا	واط	20.

وحتى	لو	كان	توقعنا	أكثر	تواضعاً		،	علينا	أن	نفترض	زيادة	دراماتيكية	في	االستهالك	بسبب	النمو	السكاني	
السريع	والتطوير	االقتصادي.	مما	سيثير	تحديات	ضخمة	أمام	تطوير	مصادر	الكهرباء.	والمشكلة	األكثر	
إزعاجا	بسبب	احتمال	االستيراد	من	الدول	المجاورة		أن	إسرائيل	التي	هي	المزود	الرئيسي	للكهرباء	إلى	
فلسطين،	تواجه	نقصًا	في	اإلنتاج	سيستمر	على	األقل	إلى	السنة	المستهدفة	2020.	لذلك	نستطيع	أن	
نتوقع	أن	إسرائيل	ستكون	مترددة	في	زيادة	التصدير	إلى	فلسطين.	بل	أن	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	فكرت	
في	البدء	بتوقيف	تدريجي	في	إمداد	الكهرباء	إلى	مناطق	مختارة	في	أوقات	الذروة	لكي	تقلل	مخاطر	انهيار	
انقطاع		 إلى	 الفلسطينية	معرضة	 المناطق	 الظروف	يمكن	أن	تكون	 نظام	اإلنتاج	بكامله.	وفي	ظل	هذه	
الكهرباء.	وليس	لألردن	ومصر	من	المرافق	ما	يستطيعان	بها	تصدير	الكهرباء	إلى	فلسطين.	واقترح	بعض	
المستثمرون	المصريون	من	القطاع	الخاص	بناء	محطة	طاقة	تعمل	بالغاز	في	سيناء	لتصدر	الكهرباء	إلى	
فلسطين.	ولكن	الحكومة	المصرية	رفضت	الموافقة	على	االقتراح.	وثمة	مبادرة	أردنية	أكثر	تعقيداً	ألنها	
تعتمد	على	إنشاء	خط	غاز	من	مصر	إلى	األردن	األمر	الذي	يمكن	أن	يكون	مكلفًا	جداً.	وهذا	يؤدي	إلى	
االستنتاج	أن	على	الفلسطينيين	أن	يزيدوا	إنتاجهم	الذاتي	وأن	يزيدوا	من	الجهود	لضمان	اإلمداد	بواسطة	

اتفاقية	رسمية	على	المدى	البعيد	مع	جميع	الدول	المجاورة.

التطوير 3.3. خطة 

إن	االستنتاج	الرئيسي	من	التحليل	هو	أن	البنية	التحتية	للكهرباء	تتطلب	تصرفا	ً	طارئا	ً		في	بناء	شبكة	

			إن	هذا	االحتياطي	اإلضافي	مطلوب	أيضًا	ألن	االحتمالية	العالية	بأن	يزيد	معدل	النمو	الستهالك	الكهرباء	مستقباًل	في	 18

فلسطني	والطلب	عليها	عن	معدل	سرعة	النمو	في	أسواق	الكهرباء	األخرى.
			إن	طرح	%25	من	أرقام	استهالك	الكهرباء	اإلسرائيلي	في	عام	1970	يضيف	عنصراً	من	عدم	التأكد. 19

			مبا	أن	الطلب	احلالي	املكبوت	يزيد	عن	التزويد	بـ	77	ميغا	واط،	فإن	مد	التزويد	احلالي	بعامل	منو	من	%10	في	السنة	 20

يلمح	مبتطلبات	تزويد	تبلغ	2716	ميغا	واط	بحلول	عام	2020.
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النقل	ونظام	التوزيع	والوصول	إلى	مصادر	اإلمداد.	وبغير	ذلك،	تسد	الطريق	أمام	أي	تطوير	اقتصادي.	
وإن	أكثر	المشاريع	إلحاحًا	هي	اآلتية:

ناقل	كهرباء	قطري	يبدأ	من	غزة	وينتهي	في	جنين.	 بناء	 إنشاء	نظام	نقل	جديد:	نقترح	
ليساعد	في	الربط	بالشبكات	اإلسرائيلية	والمصرية	واألردنية.	ويجب	أن	يكون	لمثل	هذا	
الناقل	قدرة	بـ	161	كيلو	واط	/	ساعة	لتلبية	الطلبات	حتى	عام	2020.	وسيصبح	هذا	الناقل	
العمود	الفقري	للشبكة	الفلسطينية	ويجعل	معظم	السكان	أقرب	إلى	خطوط	الضغط	العالي.	
وستدمج	هذه	الخطوط	النظام	وتمكن	من	تعويض	انقطاع	التيار	في	أية	منطقة	في	فلسطين.	
وسيمكن	أيضًا	إنتاج	معظم	الكهرباء	الفلسطينية	في	غزة	التي	هي	قريبة	من	مصادر	الغاز	
واستيراد	المحروقات	وأمام	مرافق	التبريد	المبنية	على	أساس	مياه	البحر.	نعتقد	أن	مثل	هذا	
االختيار	سيكون	أرخص	من	نقل	الغاز	من	غزة	إلى	الضفة	الغربية	إلنتاج	كهرباء	في	الضفة	

الغربية	بناًء	على	أنظمة	تبريد	الهواء.
القطري.	إن	تحسين	نوعية	 بالناقل	 المحلية	واإلقليمية	وربطها	 تحسين	نوعية	الشبكات	
الشبكات	الموجودة	وتقصير	طول	خطوط	اإلمداد	وتخفيض	عدد	المستهلكين	المربوطين	
ل	وتعديل	قسم	الكابل	حسب	الطلب	المتوقع	في	الخط	وجميع	األمور	الفنية	 بكل	ُمَحَوِّ
األخرى	هي	أمور	مطلوبة	لتوفير	إمدادات	كهربائية	عادية	ويعتمد	عليها.	ويمكن	أن	تقلل	

هذه	الخطوات	ثلث	الخسائر	في	الشبكة	الكهربائية.
يتطلب	تقليل	الجزء	الرئيسي	من	الخسائر	إعادة	تنظيم	المنظمات	البيروقراطية	التي	تسيطر	
على	وتجمع	المستحقات	من	المستهلكين.	وقد	أسست	السلطة	الفلسطينية	أربع	شركات	
إقليمية	فشلت	في	فرض	جباية	الرسوم.	يقوم	الزبائن	بتعديل	عدادات	الكهرباء	وبتجاوز	ساعة	
الكهرباء،	أو	بالربط	المباشر	بالشبكة	بدون	إعالم	المزود	)عادًة	السلطة	البلدية	ألن	شركة	
الكهرباء	اإلسرائيلية	تبيع	الكهرباء	إلى	البلديات	بالجملة	ثم	تبيع	البلديات	الكهرباء	إلى	
المستهلكين(.	وبذلك	يقللون	إلى	الحد	األدنى	الكهرباء	التي	قاستها	وسجلتها	الساعة.	

ويمكن	حل	المشكلة	من	خالل	خليط	من	الوسائل.
أواًل،	يجب	تنفيذ	تكنولوجيا	قياس	تيار	جديدة	مبنية	على	نظام	الدفع	المسبق	لكي	تزداد	صعوبة	تجاوز	
الكهرباء	21	مما	 العملية	وتتعلق	بشفرات	يتم	برمجتها	بعداد	 الكهرباء.	وسوف	يتم	حوسبة	كل	 عداد	
الحل	باستخدام	 المستهلكين.	ويمكن	 الكهرباء	من	قبل	 التالعب	في	مستحقات	شركة	 يضمن	عدم	
التكنولوجيا	بأن	تجمع	معلومات	فيما	يتعلق	بقراءات	استهالك	الكهرباء	المنتظم.	وال	بد	من	وجود	إنذار	
عندما	تحدث	تشويشات	سببها	الغش.	وقد	كانت	هذه	األنواع	من	العدادات	ناجحة	بمعالجة	الغش	في	

الكهرباء	في	أجزاء	أخرى	من	العالم.

ثانيًا،	يجب	على	السلطة	أن	تجد	طرقًا	لممارسة	سلطتها	على	الزبائن	وأن	تزود	الشركات	بآليات	فعالة	
لفرض	الدفعات.	يجب	على	السلطة	الفلسطينية	أن	تفرض	سعراً	واحداً	للكهرباء	في	جميع	أرجاء	البالد	

			ثمة	تكنولوجيا	تتعلق	بالدفع	من	خالل	بطاقة	ممغنطة	ميكن	شحنها. 21
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لكي	يتم	تقدير	فرص	متساوية	في	التطوير	لجميع	المناطق	.	كما	نوصي	بتخطيط	الكهرباء	كسوق	مغلقة	
حيث	يتم	استعمال	األرباح	لمزيد	من	االستثمارات	وفي	تطوير	قدرات	الشبكة	واإلنتاج.

يمكن	مواجهة	هذه	التحديات	بواسطة	شركة	وطنية	متحدة	تقوم	بإنتاج	الكهرباء	وتوزيعها.	إن	النتيجة	
الطبيعية	لهذا	التطوير	في	العائدات	من	بيع	الكهرباء	ستبقى	في	القطاع	وتستعمل	في	حاجات	التأهيل	
الملح	والتطوير	والدفع	الكامل	لمشتريات	اإلمداد	بالجملة	للطاقة.	وستستفيد	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	
الدفعات(	عندما	تحسن	 إعادة	 المقاصة	)عند	 التغيير	من	خالل	زيادة	حادة	ودائمة	في	دخل	 من	هذا	
فواتيرهم	لشركة	 المستهلكين	وتمكنهم	من	دفع	 الفواتير	من	 العامة	جمع	 المنفعة	 المؤسسات	ذات	
الكهرباء	اإلسرائيلية.	وسيتلقى	المستهلكون	خدمة	أفضل	مع	األيام	ألن	المؤسسات	المزودة	للكهرباء	

ستستخدم	العائدات		لتحسين	أدائها.

الخاصة	بهم	في	صورة	مستقلة	لشركة	 الكهرباء	 من	 الفلسطينيين	أن	ينتجوا	جزءاً	 على	
الطاقة،	وفي	غزة	يتوفر	لشركة	الكهرباء	احتياط	من	األراضي	لوحدات	يمكنها	إنتاج560		
ميغا	واط.	ولكن	ألغراض	التكاليف	والبيئة،	يجب	تحويلها	من	محطة	عاملة	على	الوقود	
السائل	إلى	الغاز.	إن	األسعار	الحالية	للنفط	والغاز	التي	يتم	مناقشتها	من	قبل	شركة	الغاز	
البريطانية	والحكومة	اإلسرائيلية	والتوفيرات	من	استخدام	الغاز	الطبيعي	يمكنها	أن	تصل	
إلى	38	مليون	دوالر	أمريكي	في	السنة	22.	على	أن	محطة	الطاقة	هذه	لن	تنتج	أكثر	من	ربع	
الطلبات	اإلجمالية	في	فلسطين.	ويمكن	أن	تكون	المحطات	التي	تعمل	بالفحم	أرخص	
الحيز	مما	 كبيرا	ًمن	 بالبنزين،	ولكنها	ستتطلب	بنى	تحتية	تحتل	حيزاًً	 العاملة	 من	تلك	
بيئية	سلبية.	زد	على	 تأثيرات	 لها	أيضًا	 يجعل	من	الصعب	تركيبها	في	غزة.	وسيكون	
العاملة	بالفحم	أكثر	فعالية	عندما	يتم	بناء	محطات	كبيرة	)أكثر	من	 ذلك	أن	المحطات	

800	ميجا	واط(.
من	الصعب	التوقع	كيف	يستطيع	الفلسطينيون	القيام	بمزيد	من	االستثمارات	في	اإلنتاج	
للقرارات	 	ً 2020.	وبالرغم	من	ذلك،	فإنهم	سيبقون	معرضين	كثيرا	 الكهربائي	حتى	عام	
التي	تتخذ	في	إسرائيل	ومصر	واألردن	وهي	بلدان	تعاني	من	الضغط	في	تلبية	احتياجاتها	
الخاصة.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإننا	ال	نستطيع	استخدام	الوقود	البديل	مثل	الريح	والشمس	
كمصادر	رئيسة.	يتوقع	أن	تكون	محطات	الريح	فاعلة	في	ثلث	السنة	فقط	بسبب	نظام	

الرياح،	والمحطات	الشمسية	مكلفة	جداً.
إن	النمو	السكاني	مقابل	ندرة	المياه	العذبة	سيتطلب	في	النهاية	إنشاء	مرفق	تحلية	مياه	البحر	
على	شواطئ	قطاع	غزة.	إن	مرفق	تحلية	المياه	يستخدم	الكهرباء	بكثافة.	وبافتراض	أن	قدرة	
مرفق	تحلية	مياه	البحر	التي	يتم	بناؤها	ستكون	100	مليون	متر	مكعب	مع	قدرة	كهربائية	بـ	
100	ميغا	واط	ووقت	التشغيل	السنوي		8,000ساعة،	فإن	استهالك	المرفق	السنوي	للكهرباء	
سيبلغ	800	كيلو	واط	/	ساعة.	ومرفق	تحلية	مياه	البحر	سيكون	دون	شك	مستهلك	الكهرباء	
الرئيس	واألكثر	أهمية	في	الدولة.	ويمكن	تحديد	إنتاج	المياه	المحالة	بساعات	الطلب	

			البنك	الدولي،	مراجعة	قطاع	الطاقة	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة،	أيار	2007. 22
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المنخفض	على	الكهرباء	مما	يقلل	العبء	على	نظام	الكهرباء	ويخفض	تكلفة	المياه.
يجب	تزويد	الـ	65	بلدية	الريفية	الواقعة	في	منطقة	الخليل	بالكهرباء	ألنها	غير	مربوطة	بالشبكة	
الكهربائية،.	وفي	هذه	المناطق	يجب	التفكير	باستعمال	مصادر	الريح	والطاقة	الشمسية.

التعاون 3.4. أشكال 

بالكهرباء.	 للتزود	 المدى	مع	إسرائيل	 اتفاقية	بعيدة	 إلى	 الفلسطينية	للوصول	 السلطة	 يجب	أن	تكافح	
وبسبب	النقص	في	إسرائيل،	سيكون	من	الصعب	على	الفلسطينيين	زيادة	اإلمدادات	الحالية	على	نحو	
كبير	بالرغم	من	النمو	السريع	المتوقع	في	الطلب.	ومن	مصلحة	الفلسطينيين	أيضًا	أن	يقللوا	من	اعتمادهم	

على	الكهرباء	اإلسرائيلية	إلى	نحو	%50	من	طلبهم	اإلجمالي	لكي	تزداد	ضمانة	المصادر.

إن	الخيار	األفضل	التالي	هو	استيراد	الكهرباء	من	مصر.	وهذا	يتطلب	موافقة	الحكومة	المصرية	أن	يبني	
مستثمرو	القطاع	الخاص		محطة	طاقة	تعمل	بالغاز	في	سيناء.	ونوصي	بدخول	السلطة	الوطنية	في	مفاوضات	

مع	الحكومة	المصرية	فيما	يتعلق	بهذه	االتفاقية.

يمكن	أن	يتم	تخطيط	شبكة	الكهرباء	الفلسطينية	كعنصر	مركزي	في	شبكة	كهربائية	إقليمية.	إن	الربط	
بالشبكة	اإلقليمية	سوف	يفيد	إسرائيل	ألن	التنافس	بين	هؤالء	المنتجين	اإلقليميين	سيحّد	من	احتكار	
اإلنتاج	المخصخص	إلسرائيل.	وسوف	تمكن	مثل	هذه	الشبكة	فلسطين	وإسرائيل	ومصر	واألردن	ومن	
خاللهم	بلدان	إضافية	من	االستفادة	بالتجارة	بالكهرباء	في	الغالب	أثناء	أوقات	التصليح	وساعات	الذروة	

والخ.

التعاون	في	استعمال	الغاز.	إن	احتياطات	الغاز	الفلسطيني	والطلب	عليه	متدٍن	إلى	درجة	أنه	ليس	مثمراً	
أن	يتم	تطويره	للطلبات	الداخلية	فقط.	لذلك	يمكن	التفاقية	مع	شركة	الغاز	اإلسرائيلية	أن	تفيد	كال	
البلدين.	إن	الربط	بأنبوب	الغاز	المصري-اإلسرائيلي	يمكن	أيضًا	أن	يوجد	استعمااًل	أكثر	مرونة	للغاز	

لمنفعة	جميع	األطراف.

بما	أن	إسرائيل	تدعم	اإلنتاج	الكهربائي	الصديق	للبيئة،	يمكن	للجانبين	أن	يفكرا	بإنتاج	الطاقة	الشمسية	
في	فلسطين	لالستهالك	اإلسرائيلي	بشكل	رئيسي	مقابل	تصدير	متزايد	من	الكهرباء	اإلسرائيلية	الرخيصة.	
ويمكن	بناء	محطة	طاقة	بحوالي	200-250	ميغا	واط	في	وادي	األردن	قريبة	من	الخط	الرئيسي	الذي	يربط	
األردن	وفلسطين	وإسرائيل.	ويجب	مالحظة	ان	مثل	هذا	المشروع	يمكن	أن	يكون	عمليًا	فقط	إذا	تم	منح	

استثمار	عاٍل	من	قبل	بلدان	ثالثة	وإذا	التزمت	إسرائيل	بعقد	طويل	األمد	لشراء	الطاقة	الشمسية.

■
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اإلستراتيجية السيناريوهات 

إن	الفوائد	الناجمة	عن	التعاون	في	قطاع	الطاقة	يتم	جنيها	اآلن	في	مناطق	أخرى	من	العالم.	ولكن	من	أجل	
تحقيق	المستوى	المرغوب	من	التعاون،	فمن	الضروري	أن	يكون	هناك	دعم	سياسي	دائم	وعلى	مستوى	
عاٍل	وهيئة	تنسيقية	إقليمية.	إن	إجراءات	بناء	الثقة	بين	البلدان	في	المنطقة	ضرورية.	ولكي	نتحرى	التعاون	

المستقبلي	في	قطاع	الكهرباء،	فقد	تم	اختيار	خمسة	محركات	مهمة	وهي:

البيئة
التكلفة

االستقاللية
نقل	التكنولوجيا
الفوائد	المتبادلة

البدائل	 وقد	وافق	فريق	البحث	على	مناقشة	أربعة	بدائل	للتعاون	االستراتيجي.	ويتم	أدناه	تقديم	هذه	
بإيجاز	كما	يلي:

الراهن الوضع  على  المحافظة  سيناريو1-	

في	هذا	السيناريو،	ستبقى	إسرائيل	المزود	الرئيس	للكهرباء	للفلسطينيين.	وسيتم	ربط	بعض	المناطق	
بالشبكات	األردنية	والمصرية	)ربط	رفح	بالشبكة	المصرية،	وأريحا	بالشبكة	األردنية(.

في	هذا	السيناريو	ستكون	إسرائيل	مسئولة	عن	النمو	الكامل	في	استهالك	الكهرباء	اإلسرائيلي	والفلسطيني.	
وبما	أن	شركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	اآلن	تعمل	بكامل	طاقتها	تقريبًا	وبدون	اتفاقية	تجارة	بعيدة	المدى،	
فإن	فلسطين	ستواجه	نقصًا.	ويمكن	لشركة	الكهرباء	اإلسرائيلية	أيضًا	أن	تستغل	امتيازها	لتطلب	أسعار	

كهرباء	أعلى	من	السلطة	الفلسطينية.

إقليمية %50 وإنشاء شبكة كهرباء  إلى  الكهرباء  اعتماد فلسطين في  تقليل نسبة   -  2 سيناريو 

يفترض	هذا	السيناريو	ان	الفلسطينيين	سوف	يبنون	محطتهم	الخاصة	ويكافحون	لتزويد	ما	نسبته	50%	
من	االستهالك	الفلسطيني	للكهرباء	المتوقع	عام	2020.	وستزود	إسرائيل	الطلب	الفلسطيني	الهامشي	

على	الكهرباء.

في	هذا	السيناريو	حيث	يتم	تخفيض	الضغط	على	قدرة	إنتاج	الكهرباء	في	إسرائيل.	وتستفيد	فلسطين	
الزائد	لتمويل	 العبء	 التحتية،	بينما	تقلل	من	 للبنية	 الذاتي	والسيطرة	على	مصدر	أساسي	 من	اإلنتاج	
استثمار	كبير	جداً.	حيث	أن	إسرائيل	سوف	تربح	عندما	يقوم	أصحاب	المشاريع	التجارية	العرب	باستعمال	

الشبكة	اإلقليمية	لتزويد	إسرائيل	بالكهرباء.

■

■

■

■

■
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األردن  من  الكهرباء  الفلسطينيون  يستورد  لفلسطين.  الكهرباء  إمداد  إسرائيل  تقطع   - 	3 سيناريو 

ومصر

ود	الفلسطينيين	بها.	وسيكون	الفلسطينيون	غير	 في	هذا	السيناريو	تقطع	إسرائيل	بالقوة	الكهرباء	التي	تزَّ
قادرين	على	جمع	األموال	الالزمة	لإلنتاج	الذاتي.	لذلك	يشتري	الفلسطينيون	احتياجاتهم	من	الكهرباء	

من	الدول	العربية	المجاورة.

رئيسًا	 يمكن	أن	يكون	هذا	السيناريو	مدمراً	لالقتصاد	الفلسطيني.	وهكذا	ستخسر	إسرائيل	مستورداً	
لتصدير	الكهرباء	إليه.

إسرائيل إلى  الكهرباء  الفلسطينيون  - يصدر   4 سيناريو 

يفترض	هذا	السيناريو	أنه	سيكون	لدى	الفلسطينيين	قدرة	فائضة	لتصدير	الكهرباء	إلى	إسرائيل.	حيث	
يستخدم	الفلسطينيون	الغاز	في	غزة	ومصر	إلنتاج	الكهرباء.

يتطلب	هذا	السيناريو	استثمارات	ضخمة	تجعل	الدين	القومي	الفلسطيني	يزداد	على	نحو	دراماتيكي.	
إن	اإلنشاء	بمثل	هذا	الحجم	سيجعل	من	المستحيل	تمويل	أي	مشروع	آخر	يتطلب	رأس	مال	بشكل	

مكثف.

اإلستراتيجية السيناريوهات  تقييم 

يحتوي	السيناريو	2	على	معظم	الفوائد	لكٍل	من	فلسطين	وإسرائيل.	ويمكن	لهذا	السيناريو،	في	المستقبل،	
أن	يتطور	إلى	السيناريو	4.	ولكن	إذا	أخذنا	باالعتبار	نقطة	البداية	الضعيفة	الحالية،	فإننا	نوصي	بتقليل	

نسبة	اعتماد	فلسطين	فيما	يتعلق	بالكهرباء	إلى	%50	وإنشاء	شبكة	كهرباء	إقليمية.
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تمهيد

في	محاولة	لتغطية	شاملة	للقضايا	االقتصادية	التي	تتناولها	مجموعة	إكس،	بدءاً	من	الحالة	الراهنة	من	النزاع	
إلى	النتيجة	النهائية	التفاقية	الوضع	النهائي	حول	العالقات	االقتصادية	بين	الطرفين،	ابتكرت	مجموعة	إكس	
ما	يسمى	بـ	"المسار	السريع".	تغطي	مجموعة	العمل	للمسار	السريع	مواضيع	اقتصادية	راهنة	لها	تأثير	

على	تنفيذ	رؤية	المجموعة	للوضع	النهائي	كما	يتم	تقديمه	في	خريطة	الطريق	االقتصادية.

ومؤخراً،	وتحت	مفهوم	المسار	السريع،	فقد	أصدرت	مجموعة	إكس	ثالثة	وثائق.	تتناول	األولى	إيجاد	
نظام	اقتصادي	انتقالي	ليحل	محل	بروتوكول	باريس	حول	العالقات	بين	االقتصاد	الفلسطيني	واالقتصاد	
اإلسرائيلي	في	الفترة	االنتقالية،	حتى	تحقيق	الوضع	الدائم.	وتستكشف	الورقة	الثانية	الحلول	الممكنة	
لقضايا	العمل	التي	يسببها	منع	دخول	العمال	الفلسطينيين	إلى	سوق	العمل	اإلسرائيلي	اما	الثالثة	فتتناول	

التطور	المستقبلي	لوادي	األردن.

قد	تم	تحضير	هذه	األوراق	قبل	األحداث	المؤسفة	التي	قام	بها	الجناح	المسلح	لحماس	في	قطاع	غزة.	ومن	
المهم	مالحظة	أن	مجموعة	إكس	ترى	هذا	بأنه	قضية	فلسطينية	داخلية	ويجب	التعامل	معها	بناًء	على	ذلك.	
ونعتقد	أيضًا	أنه	ال	ينبغي	أال	تغير	هذه	األحداث	من	رؤية	المجموعة	حول	ضرورة	إرساء	"حل	الدولتين"	

حيث	تكون	األراضي	الفلسطينية	)الضفة	الغربية	وقطاع	غزة(	كيانًا	اقتصاديًا	وسياسيًا	واحداً.
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تنفيذي ملخص 

ترك	بروتوكول	باريس	الذي	عفى	عليه	الزمن	والذي	تم	تنفيذه	على	نحو	سيء،	االقتصاد	الفلسطيني	دون	
نظام	تجارة	فاعل	وواضح	في	السنوات	الماضية.	حيث	كان	بروتوكول	باريس	جزءاً	من	اتفاقية	انتقالية	
مؤقتة	وكان	من	المتوقع	أن	يؤدي	في	نهاية	المطاف	إلى	سيطرة	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	على	أسواقها	

الداخلية	وحدودها	الخارجية.	ولكن	هذه	التغييرات	لم	تحدث.

بالرغم	من	األهمية	الكبرى	للمحافظة	على	عالقات	تجارية	إسرائيلية	– فلسطينية	صحية	وأيضًا	الحركة	
الداخلية	الفلسطينية	للبضائع،	إال	أن	قيود	الحركة	الحالية	جعلت	بروتوكول	باريس	يفقد	وظيفته.	وباإلضافة	
إلى	ذلك،	فإن	الوضع	األمني	والسياسي	المتغير	على	نحو	واسع	قد	أحبط	تحسين	العالقات	التجارية.

بالتالي	يرى	كال	الجانبين	"حل	الدولتين"	كأكثر	حلول	الوسط	السياسية	عمليًة.	وضمن	هذا	السياق،	فإن	ثمة	
حاجة	التفاقية	انتقالية	جديدة،	اتفاقية	تدعم	حل	الدولتين.	ويجب	أن	تتجنب	االتفاقية	شراك	بروتوكول	باريس	

بإرساء	اتفاقية	تجارة	حرة	مع	اتفاقيات	قطاعية	أخرى	ستتحرك	إلى	األمام	قلياًل	نحو	تكامل	االقتصادين.

لذا	يجب	أن	تبرز	هذه	االتفاقية	الجديدة	التزام	كال	الطرفين	باقتصاد	سوق	مفتوحة.	والهدف	على	المدى	
القصير	هو	إيجاد	نظام	انتقالي	يكون	متساوقًا	مع	الزمن	والوضع	ويخدم	بشكل	أفضل	مصالح	االقتصاديين.	
التجارة	الداخلية	 الفلسطيني	بمنح	حرية	أكثر	في	 كما	ستفيد	االتفاقية	الجديدة	بشكل	كبير	الجانب	
والخارجية.	وسيستفيد	الجانب	اإلسرائيلي	من	ترتيبات	التجارة	الحرة	وتشكيل	منطقتين	جمركيتين	األمر	

الذي	سيخدم	بالشكل	األفضل	سياسات	االنفصال	األخيرة	التي	تروج	لها	الحكومة	اإلسرائيلية.

إن	عملية	التحرك	نحو	نظام	انتقالي	جديد	سيتطلب	من	كال	الطرفين	إعادة	البدء	بمفاوضات	لكي	يتم	
الوصول	إلى	اتفاقية	ضمن	الحدود	الثابتة	للنظام	الجديد	المقترح.	وستكون	هناك	صعوبات	كثيرة	قبل	
الوصول	إلى	مثل	هذه	االتفاقية.	ولكن	بتحديد	هذه	المعيقات	وتقديمها	على	هذا	النحو،	سيكون	ممكنًا	

تمهيد	الطريق	نحو	تحديد	اإلجراءات	لمعالجتها.

و	سيبدأ	تنفيذ	مثل	هذا	النظام	مع	تنفيذ	االتفاقية	حول	الحركة	وإتاحة	الوصول	)AMA(	وتوقيع	بروتوكوالت	
الجمارك،	وفي	مرحلة	الحقة	يجب	أن	يتفق	كال	الجانبين	على	قواعد	المنشأ.	بالتالي	ستكون	المؤسسات	
الفلسطينية	بحاجة	إلى	بناء	قدراتها	في	مجاالت	مثل	الجمارك	وضبط	الحدود	وعمليات	الحدود	ومكافحة	

التهريب	والمقاييس	والمواصفات	واإلجراءات	الصحية	وشهادات	المنشأ.

يوصى	بأن	يقوم	كال	الجانبين	بإجراء	دراسات	مستقلة	حول	تكاليف	وفوائد	النظام	الجديد.	وسوف	تخدم	
هذه	الدراسات	كأدوات	في	الوصول	إلى	قرارات	تتسم	بالمعرفة	وفي	توضيح	القضايا	المستقبلية.
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المقدمة  .1

إن	الوضع	الراهن	ونظام	التجارة	القائم	ال	يتساوق	مع	بروتوكول	باريس	في	عدة	مجاالت.	وهذا	أكثر	وضوحًا	
في	غياب	الحركة	الحرة	النسبية	للناس	والبضائع	بين	األراضي	الفلسطينية	وإسرائيل.	حيث	تستكشف	
هذه	الدراسة	فوائد	مراجعة	بروتوكول	باريس	أو	التفاوض	على	اتفاقية	جديدة	تأخذ	بالحسبان	التغييرات	
على	األرض.	ويجب	أن	تتناول	مثل	هذه	المراجعة	بالتحديد	لموضوعة	الفصل	االقتصادي	وكيفية	تفعيل	
هذا	الفصل	بحرية	اقتصادية	وتجارية	أكبر	لألراضي	الفلسطينية	بالنسبة	لبلدان	الطرف	ثالث.	والهدف	هو	
إيجاد	ترتيبات	تفيد	االقتصاد	الفلسطيني	على	المدى	القصير	وفي	نفس	الوقت	تجنب	الصدمات	اإلضافية	
الترتيبات	المقترحة	بالحسبان	االهتمامات	 التي	يمكن	أن	تؤدي	إلى	مزيد	من	التدهور.	وسوف	تأخذ	
والمصالح	االقتصادية	اإلسرائيلية.	وتنسجم	التوصيات	مع	تنفيذ	منطقة	تجارية	حرة	في	ظل	مفاوضات	

الوضع	النهائي	كما	هو	مقترح	في	خريطة	الطريق	االقتصادية.

على	حين	يمكن	التفاقية	تجارة	جديدة	أن	تخلق	نموذج	جديداً	للعالقات	االقتصادية،	فإنها	ال	تستطيع	
أن	تتناول	قضايا	الوضع	النهائي	الهامة	مثل	الحدود	والقدس	والالجئين	سواء	على	مستوى	سياسي	عريض	
أو	فيما	يتعلق	بالمغازي	االقتصادية	لهذه	القضايا.	يجب	حل	هذه	القضايا	في	اتفاقية	وضع	نهائي	يتم	
التفاوض	بشأنها.	لذلك،	بينما	تفترض	اتفاقية	التجارة	الجديدة	المقترحة	هذه	حدوداً	اقتصادية،	فإن	موقع	

هذه	الحدود	سوف	يعكس	الوضع	الراهن	فقط	وال	يفترض	ترسيم	أية	حدود	متفق	عليها.

نعتقد	أن	تبني	مجموعة	من	المبادئ	الجديدة	التفاقية	دائمة	)مثاًل	منطقة	تجارة	حرة،	تدفق	العمل	المنظم،	
االستقالل	المالي...	الخ.(	ليحل	محل	تلك	الواردة	في	بروتوكول	باريس،	له	ميزة	إضافية	توضح	مبادئ	

العالقات	االقتصادية	المستقبلية.

1.1. الغرض من بروتوكول باريس

الرابع	 الفلسطينية	كالبروتوكول	 التحرير	 باريس	من	قبل	حكومة	إسرائيل	ومنظمة	 بروتوكول	 تم	تبني	
التفاقية	أوسلو.	وتم	توقيع	بروتوكول	باريس	كتعبير	عن	النظام	المنظم	الذي	يحكم	العالقة	االقتصادية	
الفلسطينية	– اإلسرائيلية	خالل	المرحلة	االنتقالية	حتى	يتم	التوصل	إلى	اتفاقية	وضع	نهائي	مبنية	على	

أساس	إعالن	المبادئ.

كان	المقصود	ببروتوكول	باريس	أن	يكون	أداة	انتقالية	تضمن	عدم	الضرر	في	حالة	تغيير	العالقة	االقتصادية	
والتنظيمية	بالعالقة	االقتصادية	الموجودة	بين	الجانبين.	لذلك	َهَدَف	بروتوكول	باريس	إلى	تجنب	الصدمات	
لألسواق	الفلسطينية	واإلسرائيلية	وذلك	باستمرار	والتوسيع	المحتمل	للعالقة	التعاونية	بين	الجانبين	بحيث	
يتم	التأكد	من	سير	األعمال	التجارية	بسهولة	من	خالل	الفصل	إلى	سوقين.	وقد	أعطى	بروتوكول	باريس	
أيضًا	الفلسطينيين	بعض	السيادة	في	إدارة	سوقهم	الداخلية.	وقد	سمح	أيضًا	بالتنوع	المحتمل	للشركاء	
التجاريين	باالعتراف	بالروابط	التاريخية	بين	السوق	الفلسطيني	واألسواق	العربية	واإلسالمية	التي	قطعت	
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سابقًا	بسبب	االحتالل.	وبشكل	أكثر	أهمية،	كان	المقصود	ببروتوكول	باريس	أن	يضمن	الحركة	الحرة	
للبضائع	بين	الجانبين،	من	خالل	توفير	المرافق	والمقدمات	التحاد	بين	السوقين،	بدون	حدود	اقتصادية.	
وقد	عالج	بروتوكول	باريس	أيضًا	حركة	العمل	كنتيجة	العتماد	االقتصاد	الفلسطيني	على	سوق	العمل	

اإلسرائيلي.	

وقد	تضمن	بروتوكول	باريس	إجراءات	ُقِصَد	بها	خدمة	الحاجات	المالية	للفلسطينيين	فيما	يتعلق	بجمع	
الجمارك	 بواسطة	 المقاصة	 الفلسطينية،	كانت	عملية	 الوطنية	 السلطة	 العائدات.	ولضمان	عمليات	
اإلسرائيلية	وتحويل	العائدات	ستستمر	حتى	تستطيع	الجمارك	الفلسطينية	معالجة	المقاصة	والجمارك	
بشكل	مستقل.	إن	هذا	القسم	من	بروتوكول	باريس	هو	جزء	متكامل	من	االتحاد	الجمركي	خالل	المرحلة	
االنتقالية	وذلك	حتى	يتم	بناء	المؤسسات	الفلسطينية	التي	تستطيع	التعامل	مع	هذه	المسئولية	كما	نص	

على	ذلك	بروتوكول	باريس.

إن	االتحاد	الجمركي	يعتبر	أساس	االتفاقية	وتم	النظر	إليه	في	ذلك	الوقت	على	أنه	أفضل	ترتيب	اقتصادي	
قرار	 الحدود.	وقد	أدى	 النهائي	حول	 الوضع	 االنتقالية.	وخدم	أيضًا	غرض	تجنب	مفاوضات	 للمرحلة	
تنفيذ	إتحاد	جمركي	أيضًا	إلى	تبني	ترتيبات	تجارية	كانت	منسجمة	مع	المصالح	اإلسرائيلية	ولكن	ليس	

بالضرورة	مع	مصالح	االقتصاد	الفلسطيني.

الراهن الوضع  للتطبيق في  باريس  قابلية بروتوكول  عدم  	.2.1

لقد	تم	تخفيض	قابلية	بروتوكول	باريس	للتطبيق	إلى	حد	متدٍن	أضحى	معه	مهماًل	تقريبًا	وذلك	بسبب	
عدم	تنفيذ	العناصر	الرئيسية	له،	والخرق	الشديد	لروح	ونص	االتفاقية	والتغيرات	التي	حصلت	في	السنوات	

الست	األخيرة،	والطبيعة	المؤقتة	والتدريجية	لالتفاقية.

لقد	كانت	عمليات	اإلغالق	لألراضي	الفلسطينية	سارية	المفعول	بين	عامي	1993-1994،	وحسب	التفسير	
اإلسرائيلي	فقد	اتسع	بروتوكول	باريس	لبعض	أشكال	اإلغالق.	لذلك	فإن	القضية	ليست	وجود	أو	درجة	أي	
إغالق	وإنما	هي	التحول	النوعي	في	الطريقة	التي	يتم	بها	القيام	باألعمال	التجارية	ضمن	األراضي	الفلسطينية	
وإسرائيل.	وقد	تسبب	هذا	التحول	في	تغيير	قضية	عدم	تنفيذ	بروتوكول	باريس	من	وضع	توجد	فيه	بعض	
االنتهاكات	واألقسام	غير	المطبقة	إلى	وضع	اإلهمال	الكلي	تقريبًا.	وأصبح	بروتوكول	باريس	تقريبًا	دون	

شك	قانونًا	لم	يعد	نافذ	المفعول	خالل	السنوات	القليلة	الماضية	والسيما	أنه	لم	يتم	تنفيذ	رؤيته.

إن	هذا	التحول	النوعي	هو	نتيجة	لعدة	قضايا.	وهذه	تشمل	االضطراب	السياسي	المستمر	وسياسة	الفصل	
المستمر	في	االستيطان،	 التوسع	 الفصل،	 الجدار	/	حاجز	 بناء	 وفك	االرتباط	اإلسرائيلية	ومن	ضمنها	
القيود	ونظام	اإلغالق	المرتبطة	بذلك	وإنشاء	المعابر	الحدودية	بين	قطاع	غزة	وإسرائيل	وبين	الضفة	الغربية	
التي	تم	تنفيذها	على	مستوى	محلي،	بمجموعها	جعلت	 السياسات	 وإسرائيل.	وكان	هناك	عدد	من	

بروتوكول	باريس	غير	قابل	للتشغيل:

نتج	عن	المستوطنات	اإلسرائيلية	في	الضفة	الغربية	والطرق	المؤدية	إليها،	بشكل	أساسي،	
تقطيع	الضفة	الغربية	إلى	"كانتونات"	مختلفة.	حيث	حدة	من	الحركة	داخل	الضفة	الغربية	

■



���

البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

وخلقت	أيضًا	حواجز	أكبر	بين	سوق	الضفة	الغربية	و	إسرائيل.
ت	من	االستثمار	 إن	القيود	على	دخول	معظم	الفلسطينيين	إلى	وادي	األردن	)الغور(	قد	حدَّ

الفلسطيني	في	هذه	المنطقة	الزراعية	المهمة	جداً	ومن	الفائدة	االقتصادية	منها.
إن	التشغيل	على	مستوى	منخفض	وعمليات	اإلغالق	المتقطعة	لمعبر	الحدود	في	كارني	/	المنطار	
واإلغالق	شبه	التام	لمعبر	رفح	الحدودي	قد	أدى	إلى	شلل	النشاط	االقتصادي	في	قطاع	غزة.

إن		استمرار	فصل	القدس	الشرقية	عن	الضفة	الغربية	بواسطة	النظام	المعقد	للمناطق	والمناطق	
الفرعية	التي	خلقها	الجدار	/	حاجز	الفصل	والحدود	البلدية	التي	حددتها	إسرائيل	ونقاط	

التفتيش	قد	حرمت	الضفة	الغربية	من	مصدر	هام	للتجارة	واألعمال	التجارية.
الجانبين	كما	ورد	في	رؤية	 للبضائع	بين	 الحرة	 أية	إمكانية	مستقبلية	للحركة	 التحوالت	 لقد	أزالت	هذه	
بروتوكول	باريس	وخلقت	معابر	حدودية	تتسم	باألمر	الواقع.	ونتيجة	لذلك	ال	يتم	تنفيذ	المفهوم	األساسي	
لبروتوكول	باريس	حول	الحركة	الحرة	للبضائع	واألشخاص.	وبالرغم	من	أن	األعمال	العدائية	المستمرة	تؤدي	
دوراً	رئيسيًا	في	اإلجراءات	المتخذة	وتخدم	كأساس	لتبريرها،	فإنه	كان	لتنفيذها	الفئوي	وشدتها	أثر	ضار	على	
كامل	االقتصاد	الفلسطيني	والسكان	الفلسطينيين.	ولقد	ازدادت	طبيعة	االغالقات	في	شدتها	وخلقت	نظامًا	
اقتصاديًا	جديداً	يمنع	كال	الجانبين	من	التكامل	االقتصادي.	إن	خلق	حدود	اقتصادية	)الجدار	/	حاجز	الفصل(	
من	جانب	واحد	وكأمر	واقع	وغير	متفق	عليه	قد	جعل	الجانبين	أقرب	إلى	"الفصل	المفروض".	وبدون	شك	فإن	
الفصل	المفروض	هو	أسوأ	خيار	ألنه	يؤدي	إلى	خسائر	اقتصادية	ضخمة.	وهذا	يتعلق	بشكل	خاص	باالقتصاد	
األضعف	/	االقتصاد	الفلسطيني	الذي	عانى	من	أزمات	مستمرة	خصوصًا	من	عام	1994	إلى	عام	1996	عندما	

كانت	اإلغالقات	شديدة	ومرة	ثانية	منذ	عام	2000	عندما	ظهر	نظام	إضافي	لإلغالقات	الداخلية.

إن	األهمية	الكبيرة	الستمرار	عالقات	التجارة	بين	الجانبين،	وكذلك	أهمية	تنويع	التجارة	الخارجية	لالقتصاد	
الفلسطيني	يمكن	رؤيتها	في	حصة	التجارة	بين	الجانبين.	في	عام	2004	كان	%73.7	من	إجمالي	السلع	
الوطنية	 السلطة	 إلى	إسرائيل	من	 المستوردة	 السلع	 المستوردة	من	إسرائيل.	وكانت	حصة	 الفلسطينية	
الفلسطينية	في	عام	2005	منخفضة	نسبيًا	)قريبة	إلى	%1(	بينما	كانت	حصة	التصدير	اإلسرائيلي	من	
التصدير	اإلسرائيلي.	1	 %6.3	من	مجمل	 الفلسطينية	 الوطنية	 السلطة	 إلى	 الماس(	 البضائع	)باستثناء	
وتشير	هذه	اإلحصائيات	على	األمر	الواضح:	سيكون	للمزيد	من	الفصل	والحد	من	التجارة	بين	إسرائيل	
الفلسطيني	وإمكانية	تعافيه.	في	 تأثيرات	سلبية	شديدة	على	االقتصاد	 الفلسطينية	 الوطنية	 والسلطة	
حين	سيواجه	الجانب	اإلسرائيلي	صعوبات	أقل	على	المستوى	الكلي	ولكن	بالرغم	من	ذلك،	فإن	بعض	

القطاعات	سوف	تتضرر.	2	

			بال	تريد	ومركز	بيرس	للسالم	)كانون	األول	2006(.	القدرة	غير	املستعملة.	تل	أبيب:	مركز	بيرس	للسالم. 1

				عند	األخذ	باحلسبان	ان	هذه	األرقام	متثل	االقتصاد	الفلسطيني	في	حالة	ركود	عميق	واحتمالية	التجارة	االقتصادية	لذلك	 2

فإن	اخلسائر	لكال	االقتصادين	هي	أكبر	بكثير.

■

■

■



���

المسار	السريع	-	التجارة

الطريق  التعافي وتحقيق خريطة  إلى  الطريق  انتقالي جديد على  إلى نظام  الحاجة   .2
االقتصادية

قبل	االنتقال	إلى	مناقشة	نوع	النظام	االقتصادي	االنتقالي	الذي	نحتاج	إليه،	فإن	من	األساسي	أن	نأخذ	بعين	
االعتبار	أواًل	أسباب	عدم	تنفيذ	بروتوكول	باريس.	وكما	ناقشنا	أعاله،	فإن	جذور	القضية	هو	ظهور	سياسة	
العداء	واستمرار	 إسرائيلية	جديدة	تتمثل	في	الفصل	من	طرف	واحد	وفك	االرتباط.	مع	استمرار	حالة	
االلتزام	بسياسة	االستيطان	في	الضفة	الغربية	حيث	ال	يتناسب	ذلك	مع	روح	اتفاقية	باريس	)وبشكل	مؤكد	
والحق	مع	اتفاقية	أوسلو(	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فقد	كان	بروتوكول	باريس	عقداً	ناقصًا	وكان	ال	يتماش	
مع	الزمن.	ولكن	من	أجل	أغراضنا	الراهنة،	يكفي	القول	إنه	لم	يتم	تنفيذ	االتفاق	بسبب	النزاع	المستمر	

والمساومة	غير	المتوازنة	بين	الجانبين.

لقد	أصبح	االقتصاد	شكاًل	آخر	من	الضغط	وضحية	لعملية	التفاوض	المؤقتة	والجزئية.	ولسوء	الحظ	فإن	
عملية	التفاوض	هذه	على	األرض	في	ظل	بيئة	سياسية	متغيرة	كثيراً	تستمر	اليوم	وتعطي	سببَا	ضئياًل	لالعتقاد	

أنه	يمكن	إحياء	بروتوكول	باريس	من	وضع	موته	الشرعي	إلى	تنفيذه	الواقعي	على	األرض.

تجنب	مهندسو	بروتوكول	باريس	)وعملية	أوسلو(	في	عام	1993-1994	القضايا	الصعبة	للسيادة	)الدولة،	
الحدود،	االنسحاب،	إزالة	المستوطنات...	الخ.(	بخلق	مفهومًا	غامضًا	للسيادة	الفلسطينية.	لقد	بنوا	
إطاراً	التفاقية	مرحلية	حيث	سيتعايش	المجتمعان	ألول	مرة	في	ظل	حدود	خارجية	تسيطر	عليها	إسرائيل	
ودون	حدود	داخلية	وبغير	صلة	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	وجرى	التصور	بأن	تستمر	العملية	ببطء	
نحو	خلق	دولة	فلسطينية	من	خالل	السيطرة	الفلسطينية	على	الحدود	الخارجية	وإيجاد	ممرات	آمنة	ثم	
الدائم.	 التواصل	اإلقليمي	 الحدود	ومناقشة	 الدائم،	حيث	سيتم	ترسيم	 الوضع	 إلى	مفاوضات	 الدخول	
وقد	وعد	هذا	اإلطار	االنتقالي	الفلسطينيين	بمستويات	معيشية	عالية،	ومع	الزمن	أيضًا	يتم	بناء	قدراتهم	
الداخلية،	لكي	يشغلوا	المؤسسات	وما	يشبه	دولة.	في	عام	1998	)أو	1999	أو	الحقًا	في	عام	2000	وهذا	
يعتمد	على	مصطلحات	الوثائق	المختلفة(	كان	من	المفترض	أن	ينتهي	هذا	اإلطار	وأن	يصل	الجانبان	

إلى	اتفاقية	دائمة،	وهذا	لم	يحدث	قط.

لقد	قدمت	مجموعة	إكس،	التي	تؤيد	حل	الدولتين،	خريطة	الطريق	االقتصادية	المبنية	على	رؤية	المجموعة	
لمستقبل	العالقات	االقتصادية	بين	دولة	فلسطين	ودولة	إسرائيل.	هذه	الرؤيا	مبنية	على	إيجاد	نظام	أو	اطار	
تجارة	حرة	تسهل	نمو	كل	من	االقتصادين	بتلبية	متطلبات	كال	الجانبين	بينما	تفسح	مجااًل	أمام	مستويات	

عالية	من	التعاون	والتكامل	المبني	على	المصالح	المتبادلة.

وكما	ذكر	في	خريطة	الطريق	االقتصادية	لمجموعة	إكس،	فإن	خيار	المدى	الطويل	لنظام	التجارة	الحرة	
المنظمة.	 العمل	 التجارة	حيث	يمكن	تطبيق	سياسة	تجارية	وسياسة	حركات	 يفترض	تحديد	حدود	
وهكذا	فإن	ذلك	يستدعي	حدوداً	اقتصادية	حيث	تنساب	التجارة	والعمل	من	خالل	ممرات	تبنى	بشكل	

جيد	سوف	يشكلها	ويسيطر	عليها	الجانبان	الفلسطيني	واإلسرائيلي.
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وقد	اتفق	الجانبان	بشكل	عام	على	أن	أكثر	حلول	الوسط	السياسية	الممكنة	هو	حل	الدولتين،	وقد	افترضنا	
أن	حل	الدولتين	القابل	للحياة	سوف	يجسد	العوامل	اآلتية:

القوة	لتحديد	أهدافها	واستراتيجياتها	السياسية	وأن	تنفذها	 الفلسطينية	 سيكون	للدولة	
بحرية	ضمن	الحدود	الثابتة	التفاقية	ثنائية	دائمة.

سيتم	التعاون	االقتصادي	بثقة	جيدة	وعالقة	متبادلة	تخلو	من	أي	أهداف	للهيمنة.
ستكون	هنالك	اتفاقيات	واضحة	ال	لبس	فيها	حول	الحدود	ومن	ضمنها	حل	قضايا	القدس	

والمستوطنات.	3	
سيكون	للدولة	الفلسطينية	سلطة	اقتصادية	كاملة	على	حدودها	مع	األردن	ومصر	وإسرائيل،	
التجارة	والعمل	والسياسات	 بمعنى	أن	دولة	فلسطين	وإسرائيل	سوف	تنفذان	سياسات	

المنظمة	األخرى	بطريقة	تالئم	العالقات	الطبيعية	بين	الدول	ذات	السيادة.
سوف	تكون	الدولة	الفلسطينية	متواصلة	األراضي	في	الضفة	الغربية	باإلضافة	إلى	صلة	فعالة	

مع	قطاع	غزة.
المحللون	االقتصاديون	وعبر	 الدولتين	يعني	حدوداً	سياسية	متفقًا	عليها،	وقد	توصل	 لذلك	فإن	حل	
السنوات	القليلة	الماضية،	إلى	االستنتاج	بأن	الحدود	االقتصادية	إذا	تم	إنشاؤها	باالتفاق	بشكل	فعال،	
الدائم	 الوضع	 اتفاقية	 أن	 افترضنا	 اذا	 بالتالي	 االقتصاديين.	4	 بازدهار	 فإنها	ستساهم	بداًل	من	أن	تضر	
ستؤدي	إلى	حل	الدولتين،	لذلك	فإن	أكثر	االتفاقيات	االقتصادية	فعالية	بين	الطرفين	ستكون	من	خالل	
تطبيق	نظام	التجارة	الحرة.	إن	الهدف	على	المدى	القصير	هو	ايجاد	نظام	انتقالي	حيث	يكون	مع	مرور	
فائدة	لمصلحة	االقتصاديين	وبالتالي	يسهل	دخولهم	ضمن	رؤية	 القائم	أكثر	 التشكيل	 الوقت	ومراعاة	

خارطة	الطريق	االقتصادية.

إن	االتفاقية	الجديدة	ستفيد	الجانب	الفلسطيني	بشكل	كبير	حيث	تسمح	له	بتكوين	منطقة	جمارك	
منفصلة	عن	إسرائيل،	وبذلك	يتم	ضمان	تنوع	في	األسواق.	وهذا	بدوره	سيقلل	إلى	الحد	األدنى	من	اعتماد	
الفلسطينيين	على	األسواق	اإلسرائيلية،	على	اعتبار	أنها	األسواق	الوحيدة	لمنتجاتها،	بينما	يعطي	الدولة	
المستوردة	 بأسعار	أقل	من	تلك	 اإلنتاج	والبضائع	االستهالكية	 الفرصة	الستيراد	مدخالت	 الفلسطينية	
من	إسرائيل	ألنها	سوق	مكلف	لبعض	هذه	المصادر.	وعلى	الجانب	اإلسرائيلي،	فإنه	يمكن	خدمة	القرار	
الذي	اتخذته	إسرائيل	باالنفصال	عن	السوق	الفلسطيني	على	نحو	أفضل	وذلك	عن	طريق	صياغة	منطقتين	

جمركيتين	منفصلتين	واقتصادين	منفصلين.

				إن	اجلدار	/	حاجز	الفصل	الذي	هو	حاليًا	قيد	اإلنشاء	إذا	ثبت	أنه	بناء	دائم،	فإنه	سيكون	له	تأثيرات	سلبية	شديدة	على	 3

قابلية	االقتصاد	الفلسطيني	للحياة.	وفي	نظرنا	فإن	دميومته	تناقض	الرؤية	االقتصادية	التي	تعكسها	هذه	الوثيقة.

				أنظر	آستروب،	س.	و	س.	ديسوس	)نيسان،	2002(	"تصدير	العمل	أم	البضائع؟	املغازي	على	املدى	البعيد	لالقتصاد	 4

.29	MENA	عمل	أوراق	سلسلة	سي.:	دي.	واشنطن،	الفلسطيني".

■

■

■

■

■
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انتقالي جديد 3. مبادئ نظام تجارة 

بناًء	على	التحليل	أعاله،	نقترح	مبادرة	يقودها	ويدعمها	الالعبون	الرئيسيون	الدوليون:	اللجنة	الرباعية	
والدول	المانحة	والبنك	الدولي،	وغيرها.	وسيكون	دورهم	مناقشة	ومن	ثم	التفاوض	على	اتفاقية	اقتصادية	
جديدة	بين	إسرائيل	والسلطة	الوطنية	الفلسطينية	وذلك	لملء	الفراغ	الناجم	عن	تالشي	لبروتوكول	باريس	

االقتصادي.

الجديد االنتقالي  التجارة  نظام  العامة وأسس  المظاهر   1.3

انتقالي	جديد	 الراهن،	فإن	هناك	حاجة	التفاق	تجارة	 إذا	أخذنا	باالعتبار	الوضع	السياسي	واالقتصادي	
لخدمة	العالقات	االقتصادية	االنتقالية	اإلسرائيلية	– الفلسطينية	نحو	نظام	تجارة	حرة	في	ظل	حل	يقوم	
على	دولتين.	وستكون	االتفاقية	مزيجًا	من	اتفاقية	تجارة	حرة	واتفاقيات	قطاعية	أخرى	تتحرك	أكثر	قلياًل	

نحو	اندماج	االقتصادين	وتحتوي	المظاهر	اآلتية:

تجارة	فلسطينية	– إسرائيلية	حرة	مستمرة	ومنتعشة.

إدارة	مشتركة	لتدفق	العمالة	الفلسطينية	إلى	إسرائيل.
السيطرة	الفلسطينية	على	عائدات	الضرائب	والجمارك	الخاصة	بها	من	خالل	جمعها	بواسطة	

الجمارك	الفلسطينية.
السيطرة	الفلسطينية	على	أسواقها	الداخلية	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.

السيطرة	الفلسطينية	على	عالقاتها	االقتصادية	مع	أي	طرف	ثالث.
السيطرة	الفلسطينية	على	معابرها	الحدودية	االقتصادية	مع	إسرائيل	والطرف	الثالث.

يجب	أن	تبرز	االتفاقية	التزام	الفريقين	بعدة	قضايا.	وهذه	تشمل	اقتصاد	سوق	مفتوح	وتحرير	التجارة	من	
جميع	القيود	التي	ال	تخدم	سياسات	عامة	محددة.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	يجب	على	الجانبين	أن	يظهرا	
المنظم	 بالبضائع	والخدمات	وحماية	االستثمارات	والمنافسة	والوصول	 التجارة	 التزامًا	بتشجيع	ودعم	
إلى	أ	سواق	العمل	مع	رؤية	تشجع	التطوير	الدائم	لكال	االقتصادين	ورفاهية	سكانهما.	وسيتطلب	هذا	
إزالة	القيود	عن	التجارة	بالبضائع	والخدمات	ضمن	فترة	متفق	عليها	وفقًا	لشروط	منظمة	التجارة	الدولية.	
ستحافظ	االتفاقية	على	معاملة	تعرفة	الصفر	على	استيراد	وتصدير	البضائع	الزراعية	والصناعية	التي	أصلها	

■

■

■

■

■

■
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أرض	أي	من	الجانبين	والتي	ستلتزم	بعدم	رفع	هذه	التعريفات	طيلة	مدة	حياة	االتفاقية.

ستتضمن	االتفاقية	أيضًا	اإلزالة	التدريجية	العوائق	أمام	التجارة	في	الخدمات	انسجامًا	مع	عملية	"يوروميد	
-	euromed"	لتحرير	التجارة	والخدمات.	وستزيل	أيضًا	أي	نوع	من	القيود	الكمية	على	استيراد	وتصدير	
البضائع	أو	الخدمات	من	أي	جانب	إلى	اآلخر.	إن	أي	قيد	على	التجارة	يجب	أن	يكون	متجذراً	بالكامل	
في	مصلحة	عامة	مهيمنة	ووفقًا	للمبدأ	العام	للتناسب.	ويجب	عدم	اتخاذ	إجراءات	تكون	مقيدة	أكثر	
من	الالزم	لكي	يتم	تحقيق	المصلحة	العامة.	إن	مفهوم	المعاملة	الوطنية	واألمة	األكثر	تفضياًل	للبضائع	
الدخول	 الدولية	سوف	يحكم	عمليات	 التجارة	 الوطنية	لمنظمة	 المعاملة	 بناًء	على	مفهوم	 والخدمات	

والوصول	إلى	أسواق	الجانبين.

االنتقالية االتفاقية  مبادئ   2.3

المفهوم	 أنها	تشمل	روح	 إذ	 الجانبين.	 اتفاقية	بين	 أية	 تناولها	في	 التي	يجب	 النقاط	 وفيما	يلي	بعض	
اتفاقية	 اقتصادين	منفصلين	مع	روابط	طبيعية	في	ظل	 إيجاد	 التحرك	نحو	 بينما	تضمن	 المبين	أعاله،	

تجارة	حرة.

– الالمتناسق المنشأ  قواعد  2.3.أ 

على	الطرفان	أن	يتبنيا	قواعد	منشأ	وفقًا	للمقاييس	المعترف	بها	عالميًا.	5	وسوف	يديرون	تفتيشات	لمثل	
هذه	المنتجات	على	أساس	شهادات	المنشأ	عند	الحدود	أو	بواسطة	مكاتب	مقاصة	جمارك.

وكنتيجة	لالختالف	في	مستوى	التطور	بين	الصناعات	اإلسرائيلية	والصناعات	الفلسطينية،ولكي	يتم	
تجنب	صدمة	اقتصادية،	يوافق	الطرفان	على	تمديد	فترة	السماح	حيث	تكون	قواعد	المنشأ	المطبقة	في	
التجارة	الثنائية	غير	متناسقة.	وهذا	يعني	أن	معايير	المنشأ	للصادرات	الفلسطينية	إلى	إسرائيل	سيكون	
الطلب	عليها	أقل	لفترة	معينة	من	الوقت	حتى	يمكن	تعديل	عمليات	اإلنتاج	لتلبي	المعايير	المطلوبة.	
وإذا	كان	ضروريًا،	فإنه	يمكن	أن	تساعد	هيئة	دولية	في	اإلشراف	على	التفتيشات	لفترة	محدودة	وهكذا	

تكسبها	مصداقية	أكبر	وتقلل	من	انعدام	الثقة.

الصحية والقضايا  المقاييس  2.3.ب. 

يوافق	الفريقان	أن	يبنيا	عالقاتهما	حول	المتطلبات	الفنية	والصحة	والسالمة	والبيئة	على	أساس	اتفاقيات	
منظمة	التجارة	الدولية.	وسوف	يوافقان	أيضًا	على	أن	يعمال	في	ظل	مبدأ	االعتراف	المتبادل	لنتائج	إجراءات	
تقييم	المطابقة	المتعلقة	بالتجارة،	وأن	يبحثا	في	جعل	مثل	هذه	المتطلبات	واإلجراءات	منسجمة	وأن	

			لكي	تتم	االستجابة	للتراكم	ولبروتوكول	فاليرمو،	سيكون	على	إسرائيل	وفلسطني	جعل	قواعد	املنشأ	اخلاصة	بهم	تنسجم	 5

مع	قواعد	املنشأ	لالحتاد	األوروبي.
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يتعاونا	في	تنفيذها.

أثناء	هذه	الفترة	االنتقالية	ربما	لن	تكون	قد	انضمت	فلسطين	إلى	منظمة	التجارة	الدولية.	ولكن	أسهل	
طريقة	وأكثرها	فعالية	لتنظيم	قضايا	العقبات	الفنية	للتجارة	واتفاقية	/	منح	شهادة	الصحة	والنبات	الصحي	
بين	فلسطين	وإسرائيل	ستكون	بناء	مثل	هذه	التنظيمات	على	أساس	الشروط	ذات	العالقة	لمنظمة	التجارة	
الواضح	ان	 التجارة	واتفاقيات	الصحة	والزراعية.	وبالنسبة	إلسرائيل،	فمن	 الفنية	أمام	 الدولية	والحواجز	
هذا	الترتيب	سيكون	األسهل	في	التنفيذ،	وبالنسبة	لفلسطين،	فإنه	سوف	يمثل	تحضيراً	مناسبًا	وضروريًا	
النضمامها	المخطط	له	إلى	منظمة	التجارة	الدولية.	باإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	هذا	سيقدم	إلسرائيل	الضمان	
بأن	القواعد	التي	تطبقها	فلسطين	مبنية	على	أفضل	الممارسات	الدولية،	ولذلك	فإنها	ستكون	شفافة	
ويمكن	التنبؤ	بها	ويعتمد	عليها.	وهذا	سيتضمن	قرارات	وتوصيات	لجان	منظمة	التجارة	الدولية	والحواجز	
الفنية	أمام	التجارة	وشهادات	الصحة	حول	الفهم	والتنفيذ	الصحيح	التفاقيات	منظمة	التجارة	الدولية.	
ِون	تفسيرات	 وهذا	سيكون	مهمًا	جداً	في	التوصيات	والقرارات	ذات	العالقة	لهيئة	تسوية	النزاع،	والتي	ُتكَّ
ملزمة	قانونيًا	لالتفاقيات.	سيكون	شرط	محدد	على	اإلشعارات	ضروريًا،	ألن	فلسطين	التي	ليست	عضواً	

في	منظمة	التجارة	الدولية،	لن	تكون	جزءاً	من	عملية	اإلشعار.

يوجد	أيضًا	مكان	للشروط	حول	االعتراف	المتبادل	بنتائج	الفحوصات	والشهادات.	وبشكل	مشابه	هناك	
حاجة	للشروط	حول	جعل	التنظيمات	والمقاييس	منسجمة	بدون	التأثير	على	قدرة	فلسطين	أو	إسرائيل	
بأن	يجعال	بعض	أنظمتها	ومقاييسهما	تنسجم	مع	المقاييس	الدولية	أو	األوروبية	أو	العربية،	وينطبق	الشيء	
نفسه	على	الحاجة	إلى	مراجعة	إدارية	بسبب	أهمية	اإلجراء	الكافي	لالستئناف	حول	قضايا	منظمة	التجارة	
الدولية	والصحة	والنباتات	الصحية.	إن	اعتراف	الواحد	بمقاييس	اآلخر	سيكون	مبنيًا	على	اتفاقيات	بين	

معاهد	المقاييس	لكال	الجانبين.

األمن واستثناءات  العامة  االستثناءات  2.3.ج 

بدون	الخوض	في	تفاصيل	كثيرة،	سيغطي	هذا	المجال	الحمايات،	مهام	المعادلة	وإجراءات	أخرى	باإلضافة	
الدولية	ومبادئ	الضرورة	 التجارة	 باتفاقيات	منظمة	 إلى	استثناءات	األمن	أيضًا	كذلك،	سيكون	مرتبطًا	
النزاعات	وقائمة	متفقًا	عليها	باإلجراءات	لقضايا	 المجال	شرطًا	حول	حل	 والتناسبية.	وسيتضمن	هذا	
األمن	المحددة.	وسيضمن	هذا	اتخاذ	اإلجراءات	األمنية	الضرورية	دون	فرض	إجراءات	غير	ضرورية	تعرقل	

التجارة.

الحدودية المعابر  2.3.د 

التحتية  للبنية  الكامل  الغربية وقطاع غزة واالستخدام  التجارة  داخل الضفة  أمام  العوائق  إزالة 
الموجودة.	من	الواضح	أن	االقتصاد	الفلسطيني	الطبيعي،	أواًل	وقبل	كل	شيء،	سيعتمد	على	ظروف	
اقتصادية	داخلية	طبيعية.	تشمل	التجارة	الداخلية	الفلسطينية	– حركة	البضائع،	مقدمو	الخدمات	ورجال	
األعمال	والعمال	– حيث	تكون	خالية	من	العوائق	المادية	أو	اإلدارية.	يشمل	ذلك	الوصول	الحر	واآلمن	
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الفلسطينية	 الطبيعية	داخل	األراضي	 التحتية	األخرى	والمصادر	 البنية	 الطرق	ومرافق	 واستخدام	جميع	
كما	يشمل	أيضًا	العبور	الحر	للنشاط	االقتصادي	)البضائع،	والناس(	من	خالل	الجدار	/	حاجز	الفصل	
في	الضفة	الغربية	إلى	مناطق	شرق	الخط	األخضر	)خطوط	الهدنة	التي	كانت	قبل	1967(.	وسيشكل	
وجود	المستوطنات	والترسيم	النهائي	للحدود	عوائق	خطيرة	أمام	تنفيذ	نظام	انتقالي	مقترح	بالمتطلبات	
المذكورة	أعاله.	ولكن،	من	ناحية	واقعية	توجد	قضايا	معينة	مثل	التي	سبق	ذكرها	وأخرى	يجب	التعامل	

معها	في	مفاوضات	الوضع	النهائي.

الغربية	 إقليمي	مادي	بين	الضفة	 إقامة	تواصل	 التواصل اإلقليمي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.	إن	
وقطاع	غزة	في	أقرب	وقت	ممكن	إليجاد	تواصل	إقليمي	كامل	وغير	معوق	لالقتصاد	الفلسطيني،	يجب	
أن	ُيفَهم	أن	الصلة	المادية	ستكون	في	جميع	األوقات	مستقباًل	قائمة	على	التعايش	وتعمل	بانسجام	مع	
نظام	الترانزيت	العادي	بشكل	كامل	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	بإستخدام	البنية	التحتية	اإلسرائيلية	

للطرق	والسكة	الحديدية	)الممر	اآلمن(.

جمارك حديثة متكاملة وإدارة األمن والبنية التحتية.	يجب	أن	تعتمد	جميع	الحدود	الفلسطينية	– مع	
إسرائيل	واألردن	ومصر	وكذلك	الميناء	البحري	والمطار	– على	جمارك	حديثة	ومتكاملة	وإدارة	األمن	
)اإلجراءات،	المقاييس(	والبنية	التحتية	)التكنولوجيا،	البنية	التحتية	المادية(.	وهذا	أمر	يتطلب	تحسينًا	

خاصًا	من	قبل	الفرقاء	المعنيين	على	جوانب	حدودهم	والتعاون	الوثيق	بينهم	كذلك.

البنية التحتية للمحطات في ميناء غزة ومطارها وفي رفح وكذلك جسرا أللنبي ودامية.	سيتم	وضع	
البنية	التحتية	المادية	لمعالجة	حركة	البضائع	على	صعيد	حاجات	السوق	وذلك	في	النقاط	الثالث	األولى	
للدخول	/	الخروج	المباشر	بين	فلسطين	والعالم	الخارجي،	أي	رفح	وميناء	غزة	والمطار.	يجب	البحث	
عن	دعم	المانحين	لالستثمارات	ذات	العالقة	مما	سيجعل	هذه	المعابر	الحدودية	الفلسطينية	األحدث	
بالنسبة	إلى	المستويات	والمقاييس	وذلك	لضمان	أفضل	خدمة	لجميع	مستخدميها.	وينطبق	نفس	الشيء	

على	نقاط	العبور	بين	الضفة	الغربية	وجسري	أللنبي	ودامية.

الترانزيت اتفاقية  2.3.هـ 

الغربية	 الترانزيت	اآلمنة	لألشخاص	والبضائع	بين	الضفة	 يجب	أن	تتضمن	االتفاقية	نظامًا	فعااًل	لحركة	
وقطاع	غزة	وأيضًا	من	خالل	الموانئ	اإلسرائيلية	)الجوية	والبحرية(	إلى	هذه	المناطق.	ويجب	وضع	هذا	
النظام	تحت	اإلشراف	الدولي،	كما	هو	مبين	في	االتفاقية	حول	الحركة	والوصول)AMA(.	وعلى	المدى	
األبعد،	يجب	وضع	هذا	األمر	على	األجندة	مرة	ثانية	وفي	ظل	ظروف	ومعايير	جديدة	تتجاوز	شروط	ومعايير	

بروتوكول	باريس	/	االقتصادي	االنتقالي.

1.	استخدام	الموانئ	اإلسرائيلية	– سوف	تسمح	إسرائيل	للجانب	الفلسطيني	أن	يستخدم	الموانئ	البحرية	
والمطارات	اإلسرائيلية	لكي	يستورد	المنتجات	من	طرف	ثالث،	كما	تنطبق	قواعد	الترانزيت	على	السلع	

المستوردة.
2.	تخليص	البضائع	– يتم	تخليص	البضائع	التي	يستوردها	الجانب	الفلسطيني	من	طرف	ثالث	عبر	الموانئ	
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والمطارات	اإلسرائيلية	وفقاً	لقانون	الجمارك	الفلسطيني	بواحدة	من	طريقتين:
3.	وجود	مسئولي	الجمارك	الفلسطينيين	في	الموانئ	والمطارات	اإلسرائيلية	حيث	يعملون	على	تخليص	

المنتوجات	وضمان	نقلها	عبر	األراضي	اإلسرائيلية	بموجب	اتفاقية	الترانزيت.
4.	التخليص	من	قبل	الجمارك	الفلسطينية	إما	في	أماكن	تخليص	داخل	األراضي	أو	عند	المعابر	الحدودية	بعد	

المرور	عبر	األراضي	اإلسرائيلية	بموجب	بنود	اتفاقية	الترانزيت.

النقدية العالقة  2.3.و 

إن	العالقات	بين	بنك	إسرائيل	وسلطة	النقد	الفلسطيني	سوف	تضمن	التنسيق	بخصوص	أسعار	صرف	
العمالت	واستعمال	الشيكل	اإلسرائيلي	من	قبل	سلطة	النقد	الفلسطينية.	وسوف	تضمن	العالقات	أيضًا	
المقاصة	بين	البنوك	والمؤسسات	المالية.	وفي	المدى	البعيد	وعندما	يقرر	الجانب	الفلسطيني	صك	عملة	

فلسطينية،	سيتم	إعادة	التفاوض	على	الجزء	النقدي	لالتفاقية.

العمل 2.3.ز عالقات 

في	غياب	العودة	إلى	الوضع	السابق	في	عالقات	العمل	مع	إسرائيل،	يجب	ضمان	وصول	عدد	معين	من	
العمال	الفلسطينيين	إلى	إسرائيل	6	

الثالث الطرف  مع  الفلسطينية  العالقات  2.3.ح 

هذا	يشمل	السياسات	المحيطة	ومبادرات	التجارة	مع	بلدان	تمثل	الطرف	الثالث،	كذلك	توسيع	عالقات	
العمل	وتسهيل	التجارة	مع	البلدان	المجاورة،	ضمن	مجال	نظام	التجارة	الجديد	الذي	يتم	وضعه.	وفي	
هذا	الخصوص،	من	الضروري	استكشاف	المدى	الذي	يجب	عنده	توسيع	المجال	الحالي	للسياسات	

الخارجية	للسلطة	الوطنية	الفلسطينية	بشكل	يتجاوز	بروتوكول	باريس.

التجارة ترتيبات   1.2.3

إن	االستفادة	من	االتفاقيات	التجارية	الموجودة	وفحصها	)االتحاد	األوروبي	واآلخرون(	ومن	ضمنها	المدى	
الذي	يمكن	أن	يستخدم	معه	االتفاقيات	القائمة	مع	االتحاد	األوروبي	وهيئة	التجارة	الحرة	األوروبية	)افتا(	لدعم	
توسع	العالقات	الخارجية	لتقليل	االعتماد	على	السوق	اإلسرائيلية	لسلع	التصدير	واالستيراد	الرئيسية.

ورقة	 أنظر	 القصير،	 املدى	 على	 الفلسطينية	 والسلطة	 إسرائيل	 بني	 العمل	 لعالقات	 التوصيات	 النقاش	حول	 من	 ملزيد	 	 			 6

مجموعة	إكس	عن	قضايا	العمل.
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وفيما	يتعلق	بعالقات	التجارة	المستقبلية،	فإن	عدة	مبادرات	ونشاطات	اندماج	إقليمي	إما	قد	حصلت	أو	في	
طريقها	للحدوث	األمر	الذي	سيؤثر	على	العالقات	المستقبلية	إلسرائيل	وفلسطين	وبينهما.	ربما	كان	أهمها	
	"Euro-med process –	– المتوسطية	األوروبية	الشراكة	"عملية	أو	"Barcelona process –	برشلونة	عملية"
التي	تهدف	إلى	إنشاء	منطقة	تجارة	حرة	تشمل	البضائع	والخدمات	واالستثمار	في	النطاق	األوروبي	– المتوسطي.	
إن	فلسطين	وإسرائيل	هما	طرفان	في	هذه	العملية	التي	تهدف	إلى	التأثير	ليس	فقط	على	عالقاتهما	المعنية	
مع	اإلتحاد	األوروبي	وإنما	أيضًا	على	عالقاتهما	الثنائية	في	أمور	متنوعة	مثل	قواعد	المنشأ	)بروتوكول	باليرمو	
-	Palermo Protocol(	والتجارة	في	الخدمات	واالستثمار.	وثمة	جانب	أبعد	لهذه	العملية	هو	احتمال	انضمام	

فلسطين	لمجموعة	أغادير	)األردن،	مصر،	المغرب	وتونس(.

ثمة	تطور	مهم	آخر	هو	ظهور	منطقة	تجارة	حرة	عربية	)كبرى(،	وهي	عملية	من	المحتمل	أن	يكون	لها	
تأثير	مهم	على	اندماج	االقتصاد	الفلسطيني	مع	االقتصادات	العربية.	واعتماداً	على	عوامل	سياسية	على	وجه	
الخصوص،	يمكن	لهذه	االتفاقية	أن	تؤثر	على	نحو	غير	مباشر	على	المنظورات	االقتصادية	اإلقليمية	اإلسرائيلية	
أيضًا.	وهناك	ثمة	مبادرة	اندماج	إقليمية	أخرى	هي	مبادرة	الواليات	المتحدة	لتطوير	"منطقة	التجارة	الحرة	
للشرق	األوسط"	)EFTA(	بمعنى	منطقة	تجارة	حرة	بين	الشرق	األوسط	– الواليات	المتحدة	األمريكية.

المستقبلي	لالقتصاد	 بالشكل	 التفكير	 – عند	 – وعوامل	كثيرة	أخرى	 العوامل	 لذا	يجب	تعليل	هذه	
اإلقليمي،	وبمخطط	لعالقات	التجارة	واالقتصاد	الفلسطينية	– اإلسرائيلية.	وكما	أن	نفس	الشيء	صحيح	
بالنسبة	لتعليمات	التجارة	الدولية	التي	تفرضها	منظمة	التجارة	الدولية.	كما	أنها	تقدم	إطاراً	جزئيًا	بداًل	من	
إطاراً	صارمًا	لعالقات	التجارة	الخارجية	المعنية	لكل	من	فلسطين	وإسرائيل.	وبينما	نجد	أن	إسرائيل	فقط	
هي	عضو	في	منظمة	التجارة	الدولية	في	هذه	المرحلة،	فإنه	يجب	التوقع	بشكل	ثابت	انضمام	فلسطين	

عند	النظر	إلى	مستقبل	عالقاتها	التجارية	ومن	ضمنها	عالقاتها	مع	إسرائيل.

الخارجية والتجارة  الحدود  معابر  1.2.3.أ 

ضمان	الوصول	إلى	الموانئ	والمطارات	عند	استيراد	البضائع	تحت	إشراف	دولي	مع	ترتيبات	األمن.	يجب	
استكشاف	الحد	الذي	يمكن	فيه	استعمال	قانون	مواثيق	البحار	والقانون	الدولي	للجمارك	والقانون	اإلنساني	

لدعم	مثل	هذه	الضمانات	مع	التطلع	إلى	تأمين	هذه	العمليات	وتوسعها.

رفح،	أللنبي،	دامية.	لقد	كانت	المفاوضات	المكثفة	حول	المعبر	الحدودي	الفلسطيني	
الفلسطينية	 المستقبلي	نموذج،	وأيضًا	حالة	اختبار	للمفاوضات	والعالقات	 – المصري	
– اإلسرائيلية	اآلن	وفي	المستقبل.	إن	الحل	الواضح	المعالم	هو	جعل	الفلسطينيين	والمصريين	
يديرون	الحدود	كنقطة	عبور	للناس	والبضائع	على	حد	سواء.	ولكي	يتم	تخفيف	قلق	إسرائيل،	
يستطيع	الجانبان	التوصل	إلى	مجموعة	كبيرة	من	آليات	المراقبة	والسيطرة	ابتداًء	من	تواجد	
ضباط	إسرائيليين	أو	تواجد	رقابة	)عامة	أو	خاصة(	من	قبل	طرف	ثالث	ووصواًل	إلى	حلول	

المراقبة	التكنولوجية.	وستقوم	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بالسيطرة	على	حدودها.

■
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الميناء	البحري.	يقترح	تقرير	البنك	الدولي	7	إنشاء	ميناء	بحري	في	قطاع	غزة	بدءاً	بمحطة	
ذهاب	وإياب.	وقد	وافقت	إسرائيل	على	البدء	باإلنشاء،	ويجب	أن	تبدأ	العملية	في	الحال.	
إن	إنشاء	ميناء	بحري	والسيطرة	على	الوصول	منه	إلى	أعالي	البحار	هي	امتيازات	طبيعية	
لدولة	ساحلية.	وإذا	كانت	الدولة	الفلسطينية	هي	الهدف	المقبول،	كما	هو	الحال،	فإن	

فتح	ميناء	بحري	سيكون	مبرراً	جداً.
الذي	يمكن	أن	يستعمل	مراقبين	دوليين	 المنطق	على	مطار	غزة	 المطار.	ينطبق	نفس	

ألغراض	األمن	لفترة	معينة	من	الوقت.

الخالفات تسوية  2.3.ط 

تتطلب	جهود	إحداث	تسوية	للخالفات	بشكل	فعال	إن	قيام	فريق	ثالث	من	النواحي	التي	تتناولها	هذه	
التنفيذ	الدولي	لحل	الخالفات	الذي	يقوم	به	 االتفاقية	فحص	كيفية	ومن	يمكنه	المساعدة	في	ضمان	
الفريق	الثالث	والمراقبة.	إن	هذه	القضية	يجب	تطويرها	بشكل	أساسي	مع	المجموعة	األوروبية	والواليات	

المتحدة	وربما	يمكن	أن	تقود	إلى	تعهد	من	قبل	األمم	المتحدة.

التعاون 3.3 مجاالت 

سيأخذ	نظام	التجارة	الجديد	المقترح	كال	الفريقين	في	االتجاه	النهائي	للفصل	في	القضايا	االقتصادية	
المتبادل	 التعاون	 قائمة	على	أساس	 والتجارة.	ولكن	لكي	تنجح	مثل	هذه	االتفاقية،	يجب	أن	تكون	
والتنسيق	الفعال	في	قضايا	هامة	مثل	التجارة	الثنائية	وتشغيل	الحدود	واالستثمار	والسياسة	المالية.	كما	
يجب	أن	يكون	هذا	التعاون	في	مستوى	ال	يخاطب	فيها	فقط	القضايا	العملية	والسياسات	وإنما	يجب	

أيضًا	أن	يعمل	في	ظل	ظروف	ال	يمكن	التنبؤ	بها	وصعبة.

1.3.3. إحياء التجارة الثنائية الفلسطينية – اإلسرائيلية والتجارة الداخلية الفلسطينية

كما	ذكر	سابقًا،	يجب	تقنين	وترشيد	اإلغالقات	الداخلية	واإلجراءات	التي	تقلل	التحرك	والحركة	وأيضًا	
وصول	البضائع	من	جانب	إلى	آخر.	ويشمل	ذلك	تنفيذ	اتفاقية	الحركة	والوصول	وتنفيذ	أالثني	عشر	نقطة	
الواردة	في	تقرير	لجنة	التنسيق	الخاصة	)AHLC(	بتاريخ	كانون	األول	2005.	وسيكون	بمنزلة	خطوة	مهمة	
نحو	إزالة	العوائق	أمام	التجارة	والحركة	والتي	أدت	إلى	تقليص	التجارة	الفلسطينية	– اإلسرائيلية	والتجارة	

الداخلية	الفلسطينية	في	السنوات	السبع	الماضية.

االقتصاد	 وإحياء	 اإلسرائيلي	 االرتباط	 فك	 اإلحياء؟	 أم	 "الركود	 	،)2004 األول	 )كانون	 الدولي	 البنك	 أنظر	 	 			 7

الفلسطيني."

■

■
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2.3.3 إدارة  الحدود

ضمن	النظام	الجديد،	فإن	إدارة	حركة	البضائع	من	خالل	المعابر	الحدودية	ستثبت	أنها	أكثر	القضايا	إرهاقًا	
إذا	أردنا	المحافظة	على	العالقات	االقتصادية	وتعزيزها.	ولضمان	اتخاذ	اإلجراءات	التسهيلية	والتأكد	من	
الحركة	السلسة	للبضائع	من	خالل	المعابر	الحدودية	بين	الجانبين،	يجب	التوصل	إلى	اتفاقية	حول	أنظمة	
اإلدارة	الواجب	إتباعها	في	المعابر	الحدودية	ومن	ضمنها	أشكال	التعاون	والمشاركة	في	المعلومات	وجدولة	

وحركة	الشحن	من	خالل	المحطات	واإلجراءات	التشغيلية	وساعات	التشغيل،	الخ		8.	

الجانبين	بطريقة	متناسقة	بحيث	 إداراتها	من	قبل	 األبعاد	االقتصادية	للحدود	تفرض	 إن	 وبشكل	عام،	
يمارس	كل	جانب	سيادة	متماثلة.

االستثمار  3.3.3

يجب	تشجيع	المشاريع	المشتركة	والمناطق	الصناعية	المشتركة	من	خالل	تشريعات	الضريبة	والمنح.	
وترتبط	التدابير	المتعلقة	بتشجيع	وحماية	االستثمار	بشكل	متزايد	بتحرير	التجارة	خاصة	في	حقل	الخدمات	
وأيضًا	تنظيم	الملكية	الفكرية.	كما	ثمة	اهتمام	فلسطيني	قوي	في	جذب	االستثمار	المباشر	األجنبي	من	
إسرائيل	لخلق	وظائف	في	األراضي	الفلسطينية.	وبشكل	مشابه	يجب	دعم	المبادرة	االقتصادية	الفلسطينية	
في	خلق	أسواق	وفروع	في	إسرائيل.	وهكذا	فإن	التدابير	المتعلقة	بحماية	االستثمار	تبين	بوضوح	رغبة	
في	البحث	عن	التعاون	االقتصادي.	وإذا	أخذنا	بالحسبان	الروابط	الوثيقة	بين	اقتصاد	فلسطين	واقتصاد	
التدابير	الخاصة	بحماية	 اقتصادية.	إن	هذه	 اتفاقية	 التفكير	بهذه	الخطوة	في	إطار	أية	 إسرائيل،	فيجب	

االستثمار	تحتاج	إلى	تنسيق	حذر	خاصة	فيما	يتعلق	بموضوعة	الخدمات.

يجب	أن	ال	تضر	حماية	االستثمار	بوظائف	الحكومة	وال	بحريتها	في	تنظيم	االقتصاد	والمحافظة	على	
المصالح	األساسية	خصوصًا	في	حقول	الثقافة	والتعليم	والمنافع	العامة	والطاقة.	ومن	المهم	تحقيق	توازن	
بين	هذه	المصالح	والمتطلبات	من	جهة،	وتشجيع	وجذب	االستثمار	المباشر	األجنبي	من	جهة	أخرى.	
إن	لمثل	هذا	التوازن	أهمية	خاصة	فيما	يتعلق	بدولة	إسرائيل	مقارنة	بدول	واتحادات	أخرى	التي	لم	تكن	

العالقات	الفلسطينية	معها	خاضعة	لنفس	الضغوط	والصعوبات.

إن	الجهود	المبذولة	إليجاد	توازن	بين	جذب	االستثمارات	والحفاظ	على	المصالح	الوطنية،	نجد	أن	التفكير	
بعناية	بمفهوم	المعاملة	الوطنية.	كذلك	فإن	االتفاقية	المقترحة	يجب	أن	تمنح	مستثمري	واستثمارات	
الفريقين	معاملة	تفضيلية	ليست	أقل	من	تلك	الممنوحة	إلى	المستثمرين	واالستثمارات	الوطنية	في	ظل	

بنود	التشريع	الوطني	حول	حماية	االستثمار	وفوائد	اإلعفاءات	كذلك.

يجب	أن	تتضمن	االتفاقية	أيضًا	تدبيراً	حول	"الدولة	األكثر	تفضياًل"	“MFN” في	معاملة	المستثمرين،	
حيث	يضطر	الفريقان	الواحد	تقديم	لآلخر	أية	حقوق	وامتيازات	يتم	منحها	إلى	أي	طرف	ثالث.

				أنظر	"من	خالل	حركة	السير"	ملقاربة	على	مراحل	إلدارة	احملطات	احلدودية	املنسقة. 8
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كما	يجب	أن	تتضمن	االتفاقية	أيضًا	تدابير	سريعة	إلجراءات	التخويل	الحكومية	والتي	تعتبر	ضرورية	
لخلق	مناخ	مالئم	لالستثمار	األجنبي.	وبناًء	على	ذلك،	فإنه	يقترح	إيجاد	نظام	"محطة	واحدة"	للتعامل	
مع	خطط	ومشاريع	االستثمار،	انسجامًا	مع	وظائف	مجلس	االستثمار	المشترك	الذي	سيتعامل	مع	المناطق	

الحدودية	والمناطق	الصناعية	المشتركة	التي	يفكر	فيها	الجانبان	في	المستقبل.

كما	يجب	أن	تحتوي	االتفاقية	الخاصة	باالستثمار	ضمن	تدابيرها	لمنع	االزدواج	الضريبي	وتسهيل	حركة	
رجال	األعمال.

المالية السياسات   4.3.3

نظراً	للحدود	الطويلة	واالختالف	الواسع	في	مستويات	المعيشة	في	إسرائيل	والسلطة	الوطنية	الفلسطينية،	
المالية	 التهريب	والخسائر	 التالية	لتقليل	حوافز	 إننا	نوصي	بتنسيق	األمور	 للتهريب.	 سينشأ	حافز	كبير	

المحتملة:

التنسيق	فيما	يتعلق	بضرائب	المشتريات	على	البضائع	المعمرة	والتبغ	والبنزين	الخ.
آليات	للتنسيق	قبل	أن	يغير	أي	من	الجانبين	معدالت	الضريبة.

التنسيق	فيما	يتعلق	بضريبة	القيمة	المضافة.	إن	هامشًا	ضيقًا	حتى	3% أمر	ممكن.
سيتم	تقرير	معدالت	الجمارك	من	قبل	كل	جانب	حسب	سياسته	بالرغم	من	أن	التنسيق	ممكن.	

وسوف	يحتفظ	الجانبان	كل	بسياسته	الخاصة	فيما	يتعلق	بالضرائب	على	السيارات.

التدابير تسهيل   4.3

لقد	قدمت	تجربة	بروتوكول	باريس	بعض	الدروس	التي	تم	تعلمها	فيما	يتعلق	بإبرام	اتفاقية	تجارة	فلسطينية	
– إسرائيلية.	إن	أول	هذه	الدروس	هو	أن	اتفاقية	بين	فرقاء	غير	متساوين	من	المحتمل	أن	تخفق	إذا	تم	
ببساطة	وضع	االتفاقية	وإدارتها	على	أساس	افتراض	القوة	المتساوية	في	المساومة	والتجارة.	ولكي	يتم	
تجنب	مصير	مشابه	التفاقية	التجارة	االنتقالية	الجديدة	المقترحة،	ُيقترح	أن	يتم	وضع	عدٍد	من	اإلجراءات	

للتأكد	من	التنفيذ	والتي	تعوض	عن	الفرق	بين	الجانبين:

اللجنة	االقتصادية	 للعمل	ال	تسقط	في	فخ	 بإطار	جديد	 اقتصادية	 تشكيل	لجنة	تنسيق	
المشتركة	التي	مثلت	ببساطة	عالمًا	مصغراً	للبون	الشاسع	في	القوة	بين	الطرفين.

آليات	تسوية	النزاعات	التي	تشمل	وسائل	متفقًا	عليها	بوضوح	لتسوية	النزاعات	ومن	ضمنها	
تحديد	المحكمين	المتفق	عليهم	والخيارات	القانونية.

إدخال	فريق	ثالث	في	النقاط	الحاسمة	في	االتفاقية	مثل	تنسيق	المعابر	الحدودية	وتسوية	
النزاعات.	ويجب	أن	يكون	للفريق	الثالث	"أسنان"	لضمان	التنفيذ.

■

■

■

■

■

■

■
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التطبيقات  .4

المفاوضات إلى طاولة  العودة   1.4

إن	عملية	التحرك	نحو	النظام	االنتقالي	الجديد	يتطلب	أن	يعيد	الفريقان	البدء	في	المفاوضات	من	أجل	
الوصول	إلى	اتفاق	ضمن	الحدود	الثابتة	للنظام	الجديد	المقترح.	إن	العراقيل	أمام	تنفيذ	المبادئ	واضحة	
الطبيعية	داخل	 التحتية	والمصادر	 الطرق	واستعمالها	والبنية	 إلى	 الحر	والكامل	 ألنها	تفترض	"الوصول	
األراضي	الفلسطينية".	وهكذا	فإن	تحديد	العراقيل	الملموسة	أمام	الحركة	الحرة	وإبرازها	يمهد	الطريق	

أمام	تحديد	اإلجراءات	للتعامل	معها.

ستقدم	المناقشات	قائمة	باألسباب	الكامنة	وراء	العوائق	أمام	الوصول	الحر	وتكشفها	للجانبين.	
وعندئذ	سيتمكن	الجانبان	من	إيجاد	وسائل	لتصحيحها.	وينبغي	عدم	السماح	للعراقيل	أن	

تملي	بشكل	مستمر	النتيجة	الحالية	المتمثلة	بعدم	الوصول	أو	وجود	مخرج.
إن	القضية	الصعبة	المتعلقة	بالمنطقتين	االقتصاديتين	المنفصلتين	)الضفة	الغربية	وقطاع	
غزة(	كأمر	واقع	تتطلب	عناية	وحاًل	خاصًا.	وهكذا،	مرة	ثانية،	يجب	استبدال	الترتيبات	

الحالية	بأخرى	جديدة	إذ	ستكون	الحركة	بين	المناطق	حرة،	من	وجهة	نظر	اقتصادية.
يجب	أيضًا	إعادة	التأكيد	على	االتفاقية	المبدئية	التي	يبلغ	عمرها	14	عامًا	حول	االتصال	

اإلقليمي.
إن	المعابر	المفروضة	كأمر	واقع	والتي	ليست	على	الخط	األخضر	القديم	تمثل	صعوبة	رئيسة.	

يجب	إعادة	نقلها	إلى	أماكن	أخرى.

الزمني الجدول   2.4

القريب	 المتوسط	والمدى	 المدى	 المناقشات	خطوات	محددة	يتم	تنفيذها	على	 يجب	أن	يرافق	هذه	
من	أجل	تسهيل	تطبيق	النظام	المقترح.	ويمكن	وضع	الخطوط	الرئيسية	لهذه	الخطوات	في	عملية	من	

مرحلتين	كالتالي:

المرحلة	األولى:
يجب	تنفيذ	االتفاقية	حول	الحركة	والوصول	)AMA(	كبداية	على	طريق	العودة	إلى	وضع	الحركة	الداخلية	

التي	قبل	أيلول	2000.

وتشمل	هذه	المرحلة	أيضًا	التوقيع	الفوري	على	بروتوكول	الجمارك،	مما	يسمح	بالتشغيل	الكامل	لرفح	
كمحطة	تجارية.	وتتطلب	هذه	المرحلة	أيضًا	تسليم	السيطرة	التجارية	إلى	الجانب	الفلسطيني.	ويمكن	

■

■

■

■

■
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اإلفادة	من	مساعدة	الفريق	الثالث	للتخفيف	من	قلق	إسرائيل	حول	التشغيل.

يجب	توضيح	القضايا	المتعلقة	بتنفيذ	اإلتحاد	الجمركي	على	نحو	تدريجي	من	أجل	السماح	للتجارة	
الفلسطينية	بالعمل	وأمام	الطرف	الثالث.	حيث	يتضمن	ذلك	التأكد	أن	يكون	تسهيل	التجارة	متوازنًا	مع	
حاجات	األمن،	إن	الخطوة	األولى	في	هذه	العملية	هي	التنفيذ	الفوري	لقوافل	البضائع	والناس	بين	الضفة	
الغربية	وقطاع	غزة	على	طريق	الوصول	إلى	اتفاقية	حول	المعبر	اآلمن	على	المدى	القريب	وإنشاء	االتصال	

اإلقليمي	الدائم	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	في	نهاية	المطاف.

كما	أن	الخطوات	الفورية	األخرى	يجب	أن	تتضمن	توقيع	اتفاقيات	ترانزيت	مع	إسرائيل	واألردن	ومصر	
إلى	 المستوردة	 للتصدير	من	فلسطين	وإما	 إما	 المقصودة	 للبضائع	 المقيدة	 التي	تسمح	للحركة	غير	

فلسطين	.

المرحلة	الثانية:
في	المرحلة	الثانية،	يجب	الوصول	إلى	اتفاقية	حول	"قواعد	المنشأ"	التي	ستكون	ذات	طبيعة	غير	متناسقة،	
مما	يعطي	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	ميزة	لفترة	معينة	من	الزمن	في	التجارة	مع	إسرائيل.	ويجب	االتفاق	
أيضًا	على	اتفاقية	تعاون	جمركي	تسمح	بحرية	نقل	البضائع	بين	االقتصاديين	مع	الحد	األدنى	من	التدخل	

أو	التأخير.

ومن	المهم	أيضًا	التأكد	أن	يتم	وضع	جميع	أنظمة	التعاون	المطلوبة	لتنفيذ	اتفاقية	تجارة	حرة	وأن	يتم	
أيضًا	بطريقة	تضمن	االنتقال	السلس	للسلع.

للتطبيق الداخلية  القدرة   3.4

لكي	تكون	السلطة	الفلسطينية	جاهزة	للتغييرات	التي	سوف	تحدث	وأن	تكون	قادرة	على	التعامل	بنجاح	
مع	المسئولية	الموكلة	إليها،	فإنه	ينبغي	تطوير	قدرات	المؤسسات	الفلسطينية.	إن	النواحي	التي	تحتاج	إلى	
معالجة	عاجلة	وهي	مراقبة	الجمارك	والحدود	وعمليات	الحدود	ومكافحة	التهريب	والمقاييس	والمواصفات	
واإلجراءات	الصحية	بما	فيها	الفحص	ألمخبري	للنباتات	وشهادات	المنشأ.	لقد	تم	القيام	بعمل	مهم	في	

معظم	هذه	األمور	ولكن	يجب	تطوير	قائمة	فحص	كاملة	والعمل	بها	بجد.

التكلفة فائدة  تحليل   4.4

الفلسطيني	 تأثيرات	سلبية	وإيجابية	على	االقتصاد	 له	 الذي	نقترحه	سيكون	 النظام	 أن	 معروف	جيداً	
واالقتصاد	اإلسرائيلي.	ويجب	تحديد	هذه	التأثيرات	وعمل	قائمة	بها	مع	تحليل	عميق	لكل	منها.	نقترح	
أن	يقوم	الجانبان	بدراسات	مستقلة	حول	تكاليف	النظام	الجديد	وفوائده،	وستكون	هذه	الدراسات	أدوات	

للوصول	إلى	قرارات	مستنيرة	وتوضيح	القضايا	المستقبلية.

■
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تنفيذي ملخص 

في	العقد	الماضي،	وخصوصًا	منذ	نهاية	عام	2000	عانى	سوق	العمل	الفلسطيني	من	معدالت	بطالة	عالية.	
مما	أدى	إلى	صعوبات	اجتماعية	شديدة	واعتماد	كبيراً	على	المساعدات	الخارجية.

كما	أنه	لم	يقابل	الزيادة	السريعة	لعرض	العمل	طلب	محلي	على	العمل.	زد	على	ذلك،	عدم	نمو	االقتصاد	
الفلسطيني	بشكل	مستقل	ولم	يخلق	وظائف	جديدة	كافية	كما	كان	متوقعًا	بعد	توقيع	بروتوكول	باريس.	
إن	عدد	الفلسطينيين	الذين	يعملون	في	إسرائيل	والذين	عملوا	في	الماضي	حيث	شكلت	لهم	إسرائيل	السوق	
المركزي	وقد	انخفض	بحدة	وأصبح	عرضة	للعوائق	التنظيمية	وسياسات	التصاريح	واإلغالقات	اإلسرائيلية.	
وفي	نفس	الوقت،	توجه	سوق	العمل	اإلسرائيلي	نحو	العمالة	األجنبية.	ونتيجة	لذلك،	أصبح	القطاع	العام	
الفلسطيني	بدياًل	في	التوظيف	ونما	بسرعة	مما	أ	ضاف	ضغوطًا	على	ميزانية	السلطة	الوطنية	الفلسطينية.

بالتالي	يجب	أن	يبنى	التحسين	في	الوضع	االقتصادي	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة،	وكذلك	في	مستوى	
المعيشة	الفلسطينية،	على	انتعاش	سوق	العمل	الفلسطيني	الداخلية.	إن	أكثر	العوامل	أهمية	في	التأثير	
على	معدالت	التوظيف	في	كل	من	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	هو	الحركة	والعبور	الحر.	إن	التنفيذ	الفوري	
لالتفاقية	الخاصة	بالحركة	والعبور	الحر	)AMA(	يمكن	أن	تخدم	كخطوة	أولى	في	تنشيط	التجارة	الداخلية	
والخارجية،	مما	سيزيد	من	حجم	السوق	للقطاع	الخاص	الفلسطيني،	وبذلك	تزداد	اإلنتاجية	والعمالة.	
كما	يجب	أن	تأتي	فرص	التشغيل	اإلضافية	على	المدى	القصير	من	خالل	تطوير	المشاريع	الكبيرة	على	

نطاق	واسع	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	بمساعدة	الدول	المانحة.

إن	مثل	هذه	المشاريع	تفيد	أيضًا	االقتصاد	الفلسطيني	من	خالل	تحسين	البنية	التحتية	– وهي	ضرورة	ألي	
بلد	نام.	على	المدى	القصير	والمتوسط،	كما	يوفر	انشاء	المناطق	الصناعية	قوى	كامنة.	وسوف	تجذب	مثل	

هذه	التطويرات	االستثمارات	الخارجية	وتفيد	التوظيف	في	مرحلة	البناء	وأيضًا	في	التشغيل	الفعلي.

إن	العودة	إلى	الحصول	على	الحصة	الكبيرة	من	العمال	الفلسطينيين	للعمل	في	إسرائيل،	كما	كانت	الحال	
حتى	بداية	التسعينات	من	القرن	الماضي،	ليست	واقعية	في	المستقبل	القريب.	ومن	جهة	ثانية،	سيبقى	
سوق	العمل	اإلسرائيلي	مشغاًل	هامًا	للعمال	الفلسطينيين	ذو	المهارة	المتدنية.	وهكذا	ينبغي	أن	تبقى	
العمالة	الفلسطينية	في	إسرائيل	على	مستواها	الراهن	على	األقل.	ويجب	أن	يكون	تدفق	هؤالء	العمال	إلى	

إسرائيل	قاباًل	للتنبؤ	به،	ويجب	تحديد	القيود	األمنية	إلى	الحد	األدنى.

كما	ويجب	أيضًا	فحص	التشغيل	المحتمل	للعمالة	الفلسطينية	في	بلدان	الخليج.	وأن	يكون	القطاع	
الخاص	الجهة	المستهدفة	في	الخليج	العربي.	وبما	أن	قسمًا	كبيراً	من	الفلسطينيين	يحملون	مؤهالت	

علمية	عالية،	فإنهم	يستطيعون	المنافسة	مع	الجنسيات	األخرى	إذا	تم	إعطاؤهم	الفرصة.
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مقدمة  .1

لمدة	تزيد	على	عقد	من	الزمن،	ال	يزال	المجتمع	الفلسطيني	يعاني	من	مستويات	بطالة	عالية.	إن	السنوات	
الست	الماضية	ومنذ	اندالع	انتفاضة	األقصى	ارتفعت	البطالة	إلى	مستويات	غير	مسبوقة	مما	أدى	إلى	

معدالت	فقر	عالية	وصعوبات	اجتماعية	حادة.

وحتى	بداية	التسعينات	من	القرن	الماضي،	كان	ثلث	التشغيل	الفلسطيني	تقريبًا	في	إسرائيل.	مما	دعم	
النمو	االقتصادي	 الغربية	وقطاع	غزة.	ولكنه	أيضًا	حدا	من	 الضفة	 البطالة	في	 مستويات	منخفضة	من	
الفلسطيني	المستقبلي	وأدى	إلى	التركيز	على	التشغيل	في	الصناعات	التي	تتطلب	مهارات	متدنية.	وقد	
كان	المقصود	بالتوقيع	على	بروتوكول	باريس	دعم	التحول	إلى	اقتصاد	فلسطيني	مكتٍف	ذاتيًا،	لتقليل	
اعتماد	سوق	العمل	الفلسطيني	على	السوق	اإلسرائيلي،	بينما	يتم	الحفاظ	على	مستوى	معين	من	العمالة	

الفلسطينية	في	إسرائيل.	الذي	لم	يتحقق.

إن	التطورات	األخيرة،	ومن	ضمنها	تجميد	تحويل	عائدات	الضرائب	من	إسرائيل	والمساعدات	من	البلدان	
المانحة،	قد	وضعت	عبئًا	إضافيًا	على	سوق	العمل	الفلسطيني	واالقتصاد	الفلسطيني،	والذي	تقلص	بنسبة	
%10	في	عام	2006.	واستمرت	معدالت	الفقر،	والتي	وصلت	إلى	%22,3	في	الضفة	الغربية	و	%43,7	في	

قطاع	غزة	عام	2005،	في	االرتفاع	عام	2006.��

إن	أي	تحسن	في	سوق	العمل	الفلسطيني	هو	أمر	أساسي	الستعادة	االستقرار	االقتصادي	واالجتماعي،	وتقليل	
اإلحباط	وإعطاء	األمل	في	مستقبل	أفضل.	ولكن	األعمال	العدائية	المستمرة	واالضطراب	السياسي	ونظام	اإلغالق	
الداخلي	الذي	تفرضه	إسرائيل	تبقى	عوائق	مركزية	أمام	أي	تغيير	إيجابي.	وزيادة	على	ذلك،	ستؤدي	التطورات	
المحتملة	كاالنخفاض	المتزايد	في	عدد	العمال	الفلسطينيين	في	إسرائيل،	كما	هو	مقترح	في	خطة	فك	االرتباط،	
إلى	زيادة	الصعوبات	في	سوق	العمل	الفلسطيني	والتي	ال	تعكس	بالضرورة	المصالح	االقتصادية	إلسرائيل.

ستناقش	هذه	الدراسة	بعض	الصعوبات	التي	تعيق	تطوير	سوق	العمل	الفلسطيني	وسوف	تقترح	إجراءات	
أساسية	ستكون	خطوة	أولى	على	طريق	االنتعاش	االقتصادي	إذا	تم	تنفيذها،	ويقدم	الجزء	األول	من	الدراسة	
إحصائيات	أساسية	عن	سوق	العمل	الفلسطينية.	والجزء	الثاني	يستعرض	سوق	العمل	الداخلية	ومتطلبات	
تطويرها.	ويناقش	الجزء	الثالث	العمالة	الفلسطينية	في	إسرائيل.	ويفحص	الجزء	الرابع	العمالة	الفلسطينية	

المستقبلية	في	دول	الخليج	العربي،	ويختم	الجزء	الخامس	النقاش	بتقديم	توصيات	ملموسة.

				مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	)2006(،	"الفقر	في	األراضي	الفلسطينية،	2005".	تقرير	النتائج	الرسمية. 1
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الفلسطيني العمل  2. سوق 

العمل: العرض والطلب على   1.2

الماضي.	وقد	 العقد	 العمل	في	 الطلب	على	 الفلسطيني	ينمو	بسرعة	ويزيد	على	 العمل	 إن	عرض	قوة	
%70	منها	هي	في	الضفة	 2006	و	 973,000	في	عام	 إلى	 	1994 373,000	في	عام	 العمل	من	 ازدادت	قوة	

الغربية	و	%30	في	قطاع	غزة،	

2006	–	1994 الفلسطينية،  العمل  1: قوة  التوضيحي  الشكل 

)PCBS(	الفلسطيني	لإلحصاء	المركزي	الجهاز	المصدر:

مع	االرتفاع	الكبير	في	نسبة	البطالة	إلى	مستويات	غير	مسبوقة،	فقد	كانت	الوظائف	أو	الخدمة	المدنية	
الخيار	الرئيسي	الستيعاب	العمل	الخارج	من	السوق	اإلسرائيلية	ومن	القطاع	الخاص	الذي	كان	متعاقداً	
مع	إسرائيل.	وقد	وصل	التوظيف	في	قطاع	الخدمات	والذي	يتكون	من	القطاع	العام	)خصوصًا	التعليم	
والصحة	وخدمات	األمن(	والتجارة	والفنادق	واالتصاالت	و	المواصالت	إلى	%60	تقريبًا	في	عام	2006.

وبشكل	إجمالي،	فقد	نما	التوظيف	في	القطاع	العام	بنسبة	%70	في	السنوات	الست	من	االنتفاضة	الثانية.	
واستمرت	الزيادات	بشكل	ثابت	في	كٍل	من	الخدمة	المدنية	والتوظيف	في	األمن	تحت	ضغوط	من	القطاع	
الخاص	الذي	كان	يتعاقد	في	ظل	القيود	على	الحركة	والمرور،	وفي	ظل	تراجع	التشغيل	العمالة	في	إسرائيل	
ومع	استمرار	تدهور	الوضع	األمني.	ويشغل	القطاع	العام	حاليًا	أكثر	من	%20	من	التوظيف	اإلجمالي.
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2005	–	1999 2: التوظيف في القطاع العام واألجور اإلجمالية،  الشكل التوضيحي 

		Public Expenditure Review, World Bank, 2007	:المصدر

يستوعب	القطاع	الخاص	أغلبية	التوظيف.	ويبقى	القطاع	الزراعي	الملجأ	األخير	للتوظيف	بالنسبة	للقطاع	
الخاص،	ويمثل	%13-%15	من	التوظيف	)ويستوعب	حوالي	%20	من	التوظيف	اإلجمالي	أثناء	موسم	
العمالة	بسبب	عدم	 القدرة	على	استيعاب	 في	 الصناعي	محصوراً	 القطاع	 الزيتون(.��	كما	يبقى	 قطف	

تمكنه	من	جذب	االستثمارات	والوصول	إلى	األسواق	في	الظروف	الراهنة.

2006 الربع األخير من عام  النشاط االقتصادي،  الفلسطيني حسب  العمل  توزيع   :3 التوضيحي  الشكل 

)PCBS(	الفلسطيني	لإلحصاء	المركزي	الجهاز	المصدر:

				إن	حصة	كبيرة	من	العمال	في	الزراعة	هم	أعضاء	عائلة	غير	مدفوع	لهم. 2
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وثمة	ميزة	مركزية	ومهمة	لقوة	العمل	الفلسطينية	وهي	النسبة	العالية	لخريجي	الكليات	والجامعات.	خالل	
السنوات	العشرين	األخيرة،	تخرج	أكثر	من	215,000	فلسطيني	)أنهوا	درجة	جامعية(،	ومن	بينهم	47,5%	

يحملون	شهادة	البكالوريوس	فما	فوق،	%30,8	يحملون	شهادة	الدبلوم	المتوسط.

البطالة  2.2

ال	تزال	البطالة،	بنتائجها	االقتصادية	واالجتماعية	القاسية	إحدى	أعقد	المشكالت	التي	تواجه	السلطة	
1993.	لم	يكن	هذا	دائمًا	هو	الحال.	قبل	االنتفاضة	 الفلسطينية	منذ	بداية	عملية	السالم	عام	 الوطنية	
األولى	عام	1987	حيث	لم	تتجاوز	معدالت	البطالة	5-%6	من	قوة	العمل.	ومع	البدء	بعملية	السالم،	ُوِعَد	
الفلسطينيون	بحياة	أفضل	ولكنهم	وجدوا	أنفسهم	في	فخ	الركود	االقتصادي	والسيطرة	اإلسرائيلية	على	
فرص	العمل.	وقد	وصلت	البطالة	في	السنوات	القليلة	الماضية،	ال	سيما	منذ	نهاية	عام	2000	إلى	مستويات	

عالية	جداً	واستمرت	كذلك.

لقد	وصل	معدل	البطالة	في	الربع	األخير	من	عام	2006	إلى	��%22	)%24.2	في	الربع	الثالث(��	مقارنة	بـ	
%10	في	الربع	الثالث	من	عام	2000	قبل	بداية	انتفاضة	األقصى.	وصلت	البطالة	في	الربع	األخير	من	عام	

2006	في	الضفة	الغربية	إلى	%16.2	بينما	كانت	في	قطاع	غزة	عالية	بمقدار	34.8%.

الذين	يعملون	 الكاملة.	و%8.2	من	هؤالء	 البطالة	ال	ُتظِهر	الصورة	 ارتفاعها،	فإن	معدالت	 وبالرغم	من	
ال	يمارسون	عماًل	كاماًل	)بطالة	مقنعة(.	وهذا	يعني	أنهم	يعملون	أقل	مما	ينبغي	لعدم	توافر	العمل	أو	

يعملون	في	ظروف	سيئة	أو	لقاء	أجور	غير	كافية	بالمقارنة	إلى	مهاراتهم.

وبالرغم	من	أن	البطالة	هي	األعلى	بين	العمال	غير	المهرة،	فإنها	مرتفعة	جداً	بين	العمال	المهرة	أيضًا.	وفي	
الربع	األخير	من	عام	2006	كان	%17.9	من	المشاركين	في	قوة	العمل	الذين	أ	مضوا	13	سنة	أو	أكثر	في	
الدراسة	عاطلين	عن	العمل.	على	أن	البطالة	مرتفعة	بشكل	استثنائي	بين	المجموعات	العمرية	األصغر	سنًا.	
وكان	%34.8	من	المشاركين	في	قوة	العمل	بين	األعمار	20-24	عامًا	عاطلين	عن	العمل	في	نفس	الفترة.

الفلسطيني،	مسح	قوة	العمل،	سنوات	مختلفة.	إن	األرقام	األخرى	في	هذا	اجلزء	من	 				أنظر	مكتب	اإلحصاء	املركزي	 3

الورقة	هي	من	نفس	املصادر.

الثالث	)البطالة،	معدل	 الربع	 2006	أفضل	بشكل	كبير	من	 				تبدو	معظم	مؤشرات	سوق	العمل	للربع	األخير	من	عام	 4

املشاركة،	الخ(.	ولكن	التحسن	كان	نتيجة	التغيرات	املوسمية	بسبب	موسم	قطف	الزيتون	الذي	قدم	عماًل	مؤقتًا	فقط.	
وقد	ارتفعت	حصة	العاملني	في	الزراعة،	من	بني	مجموع	العاملني،	من	%13,7	في	الربع	الثالث	من	عام	2006	إلى	21,5%	

في	الربع	األخير.
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2006 –  1995 الفلسطينية  الوطنية  السلطة  في  المقنعة  والبطالة  البطالة  اتجاهات   :4 التوضيحي  الشكل 

)PCBS(	الفلسطيني	لإلحصاء	المركزي	الجهاز	المصدر:

3.2 المشاركة في قوة العمل

في	الربع	األخير	من	عام	2006،	كان	معدل	المشاركة	في	قوة	العمل	%43	��	)%41.3	في	الربع	الثالث(	
مقارنة	مع	%43.3	في	الربع	الثالث	من	عام	2000	قبل	انتفاضة	األقصى.	إن	الوضع	الراهن	في	الضفة	الغربية،	
بالرغم	من	كونه	صعبًا	هو	نسبيًا	أفضل	من	الوضع	في	قطاع	غزة.	حيث	كان	معدل	المشاركة	في	الضفة	

الغربية	في	الربع	األخير	من	عام	2006،	%45.7	بينما	كان	%38.0	في	قطاع	غزة.

إن	ثمة	سبب	رئيس	لمعدالت	المشاركة	المنخفضة	نسبيًا	وهو	يتعلق	بمعدل	المشاركة	المنخفض	جداً	
بين	النساء.	في	الربع	األخير	من	عام	2006	حيث	شاركت	%17.5	من	النساء	الفلسطينيات	في	قوة	العمل.	
%10.8	فقط.	وكان	معدل	 %21.2	بينما	كانت	في	قطاع	غزة	 الغربية	كانت	نسبة	المشاركة	 في	الضفة	

المشاركة	بين	الرجال	68%.

العاملين األشخاص  االعتماد على   4.2

أدت	نسبة	المشاركة	المنخفضة	في	العمل،	باإلضافة	إلى	البطالة	المرتفعة	والنمو	السكاني	السريع��	إلى	زيادة	
بنسبة	%14.6	من	عدد	السكان	الذين	يعتمدون	على	الفرد	العامل.	أما	في	الربع	األخير	من	سنة	2006	كان	5.5	
أشخاص	يعتمدون	على	كل	شخص	يعمل	في	الضفة	الغربية	مقارنة	بـ	4.8	أشخاص	في	الربع	الثالث	من	عام	2000.	
وقد	تدهور	الوضع	في	قطاع	غزة	بشكل	استثنائي،	ونمت	نسبة	االعتماد	خالل	نفس	الفترة	من	5.9	إلى	7.9.

قوة	 في	 يشاركون	 والذين	 فوق	 فما	 سنة	 	15 العمر	 من	 يبلغون	 الذين	 األشخاص	 بأنه	حصة	 املشاركة	 معدل	 يعرف	 	 			 5

العمل.
				حسب	تقديرات	مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني	فإن	النمو	السكاني	السنوي	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	هو	 6

.3.3%
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الفلسطينية المحلية  العمل  3. سوق 

حتى	بداية	التسعينات	من	القرن	الماضي،	كان	تدفق	العمالة	الفلسطينية	عاماًل	مهمًا	في	اندماج	اقتصاد	
الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	مع	االقتصاد	االسرائيلي،	والحقًا	اندماج	اقتصاد	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	في	
َل	الفلسطينيون	الذين	كانوا	يعملون	يوميًا	في	إسرائيل،	وبشكل	غالب،	 االقتصاد	اإلسرائيلي.	حيث	َمثَّ
العمال	الذكور	غير	المهرة،	ثلث	السكان	الذين	يعملون	وأنتجوا	أكثر	من	ربع	الناتج	القومي	اإلجمالي	للضفة	
الغربية	وقطاع	غزة.	وفي	السنوات	األولى،	أدى	هذا	األمر	إلى	النمو	االقتصادي	السريع	في	الضفة	الغربية	
وقطاع	غزة	إلى	دعم	الزيادة	في	تصدير	البضائع	اإلسرائيلية	إلى	هذه	المناطق.	وقد	زودت	انسيابات	العمالة	
الفلسطينية	سوق	العمل	اإلسرائيلي	بأيدي	عاملة	رخيصة	في	قطاعات	مختلفة	مثل	البناء	والخدمات.

لقد	تعهد	الفريقان	في	بروتوكول	باريس	االقتصادي	لعام	1994	بأن	"يحاوال	الحفاظ	على	حركة	طبيعية	
للعمل	بين	إسرائيل	والسلطة	الوطنية	الفلسطينية."��	واعتبر	هذا	الموقف	ضروريًا	للنمو	الناجح	لالقتصاد	
ارتفاعًا	في	 السالم	 لتوسعه.	وكان	يؤمل	أن	تنشط	عملية	 األولى	 المراحل	 الفلسطيني،	خصوصًا	في	
االستثمار	الداخلي	والنمو	الصناعي	وأن	تجلب	تدفقًا	لرأس	المال	األجنبي	ونمواً	في	التجارة،	فتؤدي	إلى	
ارتفاع	في	التوظيف	المحلي	الذي	سيساعد	في	تقليص	االعتماد	الفلسطيني	على	سوق	العمل	اإلسرائيلية.	
ولكن	االقتصاد	الفلسطيني	فشل	في	النمو	بشكل	مستقل	منفصل	عن	إسرائيل.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	
محاوالت	دمجه	في	االقتصادي	اإلقليمي	والعالمي	بقيت	محدودة،	ألن	النمو	االقتصادي	الفلسطيني	بقي	

مقيداً	باالضطراب	السياسي	واألمني	وسياسات	اإلغالق	اإلسرائيلية.

لقد	تباينت	قدرات	توفير	التوظيف	بين	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة.	إذ	كانت	معظم	الوظائف	في	قطاع	غزة	
التي	تم	إيجادها	هي	في	القطاع	العام.	إذ	استوعب	هذا	القطاع	25-%30	من	قوة	العمل	الموظفة	الداخلية	
منذ	عام	1995.	أما	في	الضفة	الغربية	فمثل	القطاع	العام	%18	فقط	من	التوظيف	االجمالي.	إن	الفائدة	المالية	
وإنتاجية	هذه	الوظائف	هو	موضع	تساؤل	إذا	اعتبرنا	أن	معظمها	تم	إيجادها	كاستجابة	للضغوط	الناجمة	

عن	انعدام	فرص	توظيف	أخرى	في	القطاع	الخاص	وليس	بسبب	حاجة	فعلية	داخل	القطاع	العام.

التجارة والحركة القيود على   1.3

إن	تحقيق	االنتعاش	االقتصادي	في	سوق	العمل	الداخلي	الفلسطيني	هو	أمر	حاسم	ومثير	للتحدي.	إن	

				كان	مغزى	الفقرة	املتعلقة	بالعمل	في	بروتوكول	باريس	بخصوص	مدى	العمال	الفلسطينيني	في	إسرائيل	موضع	جدال	 7

بني	اجلانبني	منذ	توقيع	البروتوكول.
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أي	تحسين	في	الوضع	االقتصادي	في	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	وبالتالي	في	المعيشة	الفلسطينية	مبني	
على	انتعاش	سوق	العمل	الفلسطيني	الداخلي.	ولكن	لكي	يحدث	أي	تحسن	مهم	يجب	أن	يكون	هناك	
تغيير	ملحوظ	في	القيود	اإلسرائيلية	على	االقتصاد	الفلسطيني	وال	سيما	على	قوة	العمل	الفلسطينية.	إن	
القيود	األساسية	التي	تكبل	االنتعاش	االقتصادي	الفلسطيني	هي	القيود	على	التجارة	بين	السلطة	الوطنية	
الضفة	 الغربية	وقطاع	غزة	وأيضًا	داخل	 الضفة	 بين	 المواصالت	والحركة	 الفلسطينية	وجيرانها	وعلى	
الغربية.��	إن	بعض	هذه	القيود،	وبالرغم	من	أنها	زائدة	على	الحد،	هي	نتيجة	الوضع	السياسي	واألمني،	
وتعيق	االضطرابات	المستمرة	إمكانيات	إزالتها	على	نحو	كامل.	ومن	جهة	ثانية،	تزيد	هذه	القيود	من	

اإلحباط	الفلسطيني	وتقضي	على	األمل	في	التحسين	وال	تشجع	على	المبادرات	االقتصادية.

وأحد	األمثلة	على	تقييد	التجارة	يمكن	مشاهدته	في	غوش	قطيف.	حيث	تلى	فك	االرتباط	تحويل	بعض	البيوت	
البالستيكية	إلى	السلطة	الوطنية	الفلسطينية.	وكان	هذا	من	المفروض	أن	يخلق	فرص	عمل	جديدة	ويعوض	جزئيًا	عن	
خسائر	الوظائف	في	المستوطنات	التي	تم	إخالؤها.	وقد	تناقصت	اآلمال	الكبيرة	واالستثمارات	الفلسطينية	في	تأهيل	

البيوت	البالستيكية	بسبب	إغالق	المعبر	الحدودي	كارني	/	المنطار	وعدم	القدرة	على	تصدير	المنتجات.

إن	القيود	على	الحركة	التي	تفرضها	إسرائيل	تزيد	الوضع	سوءاً	وستؤدي	القيود	األمنية	الجديدة	المتوقعة	
بجانب	استكمال	بناء	الجدار	/	حاجز	الفصل	إلى	المزيد	من	التدهور	في	سوق	العمل.	إن	القيود	الراهنة	

على	الحركة��	ذات	تأثيرات	سلبية	كثيرة	على	سوق	العمل.	نذكر	بعضها:

1.	إن	الفصل	بين	سوق	العمل	في	قطاع	غزة	والضفة	الغربية	يحد	من	التجارة	بين	المنطقتين	بالرغم	من	أن	االثنتين	
تشتركان	بنفس	الشعب	والحكومة	والسياسات	المالية.

2.	تخلق	القيود	على	الحركة	بين	المناطق	داخل	الضفة	الغربية	أوضاعاً	مصطنعة	من	عدم	الفعالية	في	سوق	العمل	
وتحد	من	إمكانية	العمل	خارج	مكان	اإلقامة،	مما	يقلل	االنسجام	الممكن	بين	العمال	المناسبين	وحاجات	
سوق	العمل	وله	تأثير	سلبي	على	فرص	العمل	وعلى	األجور.	وتؤدي	القيود	على	الحركة	أيضًا	زيادة	تكلفة	

المواصالت	ونتيجة	لذلك	تعرقل	التجارة	الداخلية.
3.	إن	تقييد	حرية	الوصول	إلى	وادي	األردن	ذو	تأثير	سلبي	مباشر	على	التوظيف	في	الصناعة	الزراعية	في	وادي	
األردن	وتأثير	سلبي	غير	مباشر	على	القطاع	السياحي.	ويمكن	لهاتين	الصناعتين	أن	تقدما	فرص	توظيف	

ضرورية	على	المدى	القريب.

				تسيطر	قوات	الدفاع	اإلسرائيلية	بإحكام	على	حرية	وصول	الفلسطينيني	إلى	األسواق	داخل	وخارج	األراضي	الفلسطينية.	 8

ويستمر	عدد	هذه	العوائق	في	االزدياد،	وتعمل	املعابر	التجارية	ومعابر	املسافرين	بني	األراضي	الفلسطينية	وإسرائيل	بطاقة	
متدنية	جداً	وتكلفة	التجارة	مرتفعة	بشكل	مينعها.	)مكتب	العمل	الدولي	)2007(،	"وضع	العمال	في	املناطق	العربية	

احملتلة".	جنيف:	ملحق	بتقرير	املدير	العام	ملؤمتر	العمل	الدولي،	اجللسة	السادسة	والتسعني.
				في	آذار	2007	كان	هنالك	547	حاجز	فعلي.	أنظر	2007	OCHA،	أ. 9
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4.	تمنع	القيود	الحالية	حرية	الوصول	إلى	القدس	الشرقية	كونها	سوق	كبيرة	نسبيًا	يجعلها	سوقًا	هامًا	تقدم	
التوظيف	في	التجارة	والخدمات	والسياحة.

يعاني	سوق	العمل	الفلسطيني	أيضًا	من	غياب	االستثمارات،	وكان	يمكن	لمثل	هذه	االستثمارات	أن	
تخلق	وظائف	جديدة	وتحد	من	هجرة	األفراد	المؤهلين	الذين	يستطيعون	الحصول	على	توظيف	جيد	
وبشروط	أفضل	خارج	السلطة	الوطنية	الفلسطينية.	وكان	بإمكان	هؤالء	األفراد	في	ظل	ظروف	أفضل	أن	

يكونوا	العمود	الفقري	للتطوير	المحلي.

2.3 تأثيرات الجدار / حاجز الفصل على العمل

ال	يسبب	إنشاء	الجدار	/	حاجز	الفصل	نزاعًا	سياسيًا	عميقًا	بين	حكومة	إسرائيل	والسلطة	الوطنية	الفلسطينية	
فحسب،	بل	يخلق	قيوداً	خطيرة	على	الحركة	ويضيف	المزيد	من	القيود	على	التوظيف	المحتمل.	إن	
لألقسام	التي	تم	بناؤها	من	الجدار	/	الحاجز	والتي	تقع	على	حدود	المناطق	الفلسطينية	تأثير	في	الحد	
من	حرية	الوصول	إلى	األراضي	الزراعية	والمناطق	القريبة.	وفقط	%20	من	المسار	الذي	تمت	مراجعته	
من	الجدار	/	الحاجز	تقع	على	طول	الخط	األخضر	مع	وجود	575	كيلومتراً	مربعًا	)أو	%10.2(	من	الضفة	
الغربية	تقع	ضمن	"خط	التماس"	بين	الجدار	/	حاجز	الفصل	والخط	األخضر.	وهذا	يشمل	الكثير	من	
األراضي	الزراعية	الخصبة	للضفة	الغربية	ومصادر	المياه��1.	تعتمد	اقتصادات	المدن	الحدودية	مثل	جنين	
وطولكرم	وقلقيلية	بشكل	كبير	على	التجارة	مع	اإلسرائيليين،	وال	سيما	العرب	اإلسرائيليين	من	المدن	
المجاورة	على	الجانب	اآلخر	من	الخط	األخضر.	وهذه	المدن	اآلن	مقطوعة	عن	قاعدة	زبائنها	األساسية	
واألسواق	األساسية.	وإن	استكمال	الجدار	/	حاجز	الفصل	حول	القدس	سوف	يكمل	عزلها	عن	الضفة	
الغربية	وبذلك	يمنع	الفلسطينيين	من	دخول	القدس	الشرقية.���	وسيكون	لهذا	تأثير	سلبي	مباشر	على	

التوظيف	وأيضًا	تأثير	غير	مباشر	وذلك	بقطع	التجارة	بين	الضفة	الغربية	والقدس.

إن	االنتهاء	من	بناء	الجدار	/	حاجز	الفصل	شمال	القدس	سيعني	أيضًا	انتزاع	المنطقة	الصناعية	عطروت	من	
الضفة	الغربية.	وحاليًا	يوجد	حوالي	1500	فلسطيني	من	الضفة	الغربية	يعملون	في	الشركات	اإلسرائيلية	في	
عطروت.	وبعد	االنتهاء	من	بناء	الجدار	/	حاجز	الفصل،	لن	يتمكن	الفلسطينيون	من	الوصول	إلى	المنطقة	
الصناعية.	وهذا	سوف	يزيد	من	البطالة	في	الضفة	الغربية	بشكل	يشبه	كثيراً	ما	فعله	إغالق	منطقة	إيرز	
الصناعية	في	قطاع	غزة.	وعلى	الشركات	اإلسرائيلية	العاملة	في	عطروت	أن	تجد	موظفين	جدداً	وستتأثر	

الضفة	 في	 األخرى	 التحتية	 والبنى	 اإلسرائيلية	 املستوطنات	 بسبب	 الفلسطينيني	 على	 اإلنساني	 "التأثير	 	،OCHA 	 			 10

الغربية،	30	آب	2007.
�http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=97&static=0&format=html

				إن	للنظام	احلالي	للتصاريح	ونقاط	التفتيش	تأثيراً	مشابهًا	وذلك	باحلد	من	دخول	الفلسطينيني	من	الضفة	الغربية	إلى	 11

القدس.	ومن	احملتمل	أن	يجعل	انتهاء	بناء	اجلدار	/	حاجز	الفصل	الوضع	أكثر	سوءاً.
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سلبيًا	بنفقات	األجور	األعلى	بشكل	كبير	وبالتدريب	المطلوب	للموظفين	الجدد.���

– صعوبات مالية العام  3.3 القطاع 

يوظف	القطاع	العام	الفلسطيني	أكثر	من	%20	من	قوة	العمل	الفلسطينية.	ويعتمد	تمويل	القطاع	العام	على	
الضرائب	المحلية	ومن	ضمنها	تحويل	الضرائب	التي	تجمعها	إسرائيل	للسلطة	الوطنية	الفلسطينية	)كما	
تم	االتفاق	عليه	في	بروتوكول	باريس،	وعلى	مساعدة	الدول	المانحة.	وقد	تم	تعليق	تحويل	الضرائب	
من	قبل	إسرائيل	ومساعدات	الدول	المانحة	للقطاع	العام	بعد	فوز	حماس	في	انتخابات	المجلس	التشريعي	
الفلسطيني	عام	2006.	���	ونتيجة	لذلك	لم	تتمكن	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	من	دفع	الرواتب	الكاملة	
لموظفيها	خالل	األشهر	الماضية.���	وبينما	نجد	أن	هؤالء	الموظفين	ال	يزالون	يصنفون	على	أنهم	يعملون،	
توجد	اآلن	فئة	كبيرة	من	موظفي	الخدمة	المدنية	الذين	لديهم	دخل	قليل	أو	ليس	لهم	دخل	على	اإلطالق	

مما	يؤدي	إلى	زيادة	في	الفقر	ويساهم	في	الركود	االقتصادي.

بعد انتخاب حكومة حماس في كانون الثاني 2006 ,غيرت إسرائيل من سياستها بخصوص المقيمين 
الفلسطينيين الذين لهم جنسيات أجنبية. وحتى وقت قريب، كان باستطاعة هؤالء مغادرة السلطة 
الوطنية الفلسطينية وأخذ تأشيرة )فيزا(  جديدة والعودة. وتؤكد السياسة الجديدة بأن هؤالء 
المقيمين الذين دخلوا السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب فيزا عادية وليس تصريح عمل، كانوا 
يعملون بشكل غير قانوني. وليس واضحًا إذا كانت هذه السياسة الجديدة هي عقوبة إسرائيلية أخرى 
ضد السلطة الوطنية الفلسطينية وإجراًء مؤقتًا )ألن الذين منعوا من الدخول يعملون في مؤسسات 
السلطة الوطنية( أو أنها تغيير دائم. ويجب التأكيد بأن األناس المتأثرين بهذه السياسة هم عادًة على 
درجة عالية من التأهيل ويتقلدون مناصب مهمة في الحكم الفلسطيني وهم عادًة من داعي الحوار 
مع إسرائيل. وإذا بقيت هذه السياسة، فلن يتضرر األشخاص الذين منعوا من الدخول وعائالتهم 

وحسب، بل تتضرر أيضًا السلطة الوطنية الفلسطينية ويتضرر التقدم المحتمل نحو السالم.

				في	الشهور	القليلة	املاضية	متت	مناقشات	بني	الشركات	اإلسرائيلية	من	املنطقة	الصناعية	في	عطروت	وسلطات	األمن	 12

اإلسرائيلية.	ويبدو	أنه،	على	األقل	في	املستقبل	القريب،	سيستمر	دخول	العمال	الفلسطينيني	إلى	عطروت.
				مت	مؤخراً	رفع	هذا	التعليق. 13

				تلقى	موظفو	احلكومة	في	املتوسط	دفعات	تعادل	%40	فقط	من	رواتبهم	العادية	من	نيسان	– أيلول	2006.	أنظر	 14

مؤخراً	 ومت	 األخيرة."	 املالية	 التطورات	 عزة:	 وقطاع	 الغربية	 "الضفة	 	،)2006 األول	 )تشرين	 الدولي	 النقد	 صندوق	
استئناف	حتويل	الضرائب	واملساعدات	من	الدول	املانحة.
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إسرائيل إلى  الفلسطينيين  العمال  تدفق   .4

حتى	بداية	التسعينات	من	القرن	الماضي	تمتع	سوق	العمل	اإلسرائيلي	بالمشاركة	الواسعة	للعمالة	الفلسطينية	
الرخيصة.	وكان	ثلث	القوة	العاملة	الفلسطينية	يعمل	في	إسرائيل.	وشكل	هذا	معدالت	متدنية	من	البطالة	
في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	ودخاًل	عاليًا	نسبيًا.	وقد	تركزت	العمالة	الفلسطيني	في	إسرائيل	في	الصناعات	
ذات	المستوى	المتدني	من	التكنولوجيا	مثل	البناء	والزراعة	والخدمات.	ولكن	في	المدى	البعيد،	أضر	
االعتماد	على	العمل	في	إسرائيل	بالنمو	االقتصادي	المحتمل	في	االقتصاد	الفلسطيني	نتيجة	األجر	العالي	
للعمل	في	إسرائيل	بالمقارنة	مع	األراضي	الفلسطينية.	حيث	حد	من	حوافز	تراكم	رأس	المال	البشري	
وخلق	سوق	عمل	متخصصة	بالنشاطات	ذات	القيمة	اإلضافية	المتدنية.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	األجور	
الداخلية	العالية	نسبيًا	)بالمقارنة	مع	الدول	األخرى	في	المنطقة	عدا	عن	إسرائيل(	لم	تجذب	المستثمرين	

أو	التكنولوجيا	التي	كان	بإمكانها	أن	تزيد	من	اإلنتاجية	المحلية.

ومنذ	1993،	حدثت	عدة	تغييرات	على	العمالة	الفلسطينية	في	إسرائيل:

أضحت	تدفقات	العمالة	الفلسطينية	غير	منتظمة.
أصبح	الدخول	إلى	إسرائيل	أكثر	تقييداً	بالنسبة	للقوة	العاملة	من	الضفة	الغربية	ومغلق	عمليًا	

أمام	قوة	العمل	من	قطاع	غزة.
المبنية	في	الضفة	 الرسمي	في	المستوطنات	اإلسرائيلية	 الرسمي	وغير	 التشغيل	 تضاعف	

الغربية.
الذين	يدخلون	إسرائيل،	وأخذت	سوق	 الفلسطينيين	 العمال	 القيود	تدريجيًا	على	 على	حين	أضيفت	
العمل	اإلسرائيلية	تنتقل	نحو	العمالة	األجنبية.	وقد	حدثت	بعض	فترات	االزدهار	للعمل	الفلسطيني	أثناء	
النصف	الثاني	من	التسعينات	)بالرغم	من	أن	معظم	هؤالء	العمال	كانوا	بدون	تصاريح(،	ثم	لم	يحدث	

أي	تحسن	مع	بداية	انتفاضة	األقصى	في	أيلول	2000.

بالرغم	من	أن	بعض	الفلسطينيين	يحصلون	على	تصاريح	للعمل	في	إسرائيل،	فإن	اإلغالقات	المستمرة	وسياسات	
التقييد	التي	فرضتها	إسرائيل	جعلتهم	يجدون	أنفسهم	يملكون	تصاريح	عمل	عديمة	الفائدة.

المؤسساتية العوائق   1.4

منذ	1993،	أصبح	العمل	في	إسرائيل	يعتمد	على	القيود	التنظيمية	وال	سيما	سياسة	التصاريح	واإلغالق.	
التصاريح	اإلسرائيلية	تقوم	على	تنظيم	دخول	العمال	الفلسطينيين	إلى	مناطقها	على	أساس	االعتبارات	
التصاريح	 العمل	اإلسرائيلية.	لقد	جعلت	سياسة	 العرض	والطلب	في	سوق	 األمنية	وليس	على	أساس	
المعقدة	وغير	الثابتة	التي	فرضت	عام	1991	دخول	العمال	الفلسطينيين	إلى	إسرائيل	مشروطًا	بالحصول	
العسكرية	اإلسرائيلية	وكذلك	الحصول	على	طلب	توظيف	من	 المؤسسة	 أمنية	من	 على	عدم	ممانعة	

■

■

■
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العمال	بشركة	محددة	ومكان	 التصاريح	تقيد	 إلى	ذلك،	فإن	هذه	 صاحب	عمل	إسرائيلي.	وباإلضافة	
محدد	وبذلك	تحصر	فرصهم.���

وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	إجراءات	األمن	واإلجراءات	التي	تفرضها	إسرائيل	تخلق	درجة	عالية	من	الشك	في	
إمكانية	وصول	العمال	الذين	بحوزتهم	تصاريح	عمل	إلى		أماكن	عملهم.	وقد	أثر	ذلك	سلبًا	على	العامل	

الفلسطيني	وأيضًا	على	صاحب	العمل	اإلسرائيلي.

2.4 الوضع الراهن

حاليًا،	يحصل	نحو	40,000	فلسطيني	على	تصاريح	عمل	)معظم	هؤالء	العمال	هم	من	الضفة	الغربية،	
إسرائيل(.	ويتم	 الفلسطينيين	من	قطاع	غزة	يعملون	في	 من	 ومنذ	فك	االرتباط	ثمة	عدد	قليل	جداً	
إصدار	هذه	التصاريح	مباشرة	إلى	العمال	الفلسطينيين	)الذين	يعملون	في	الشركات	اإلسرائيلية(	أو	إلى	

المتعهدين،���	دون	تنسيق	مع	الجانب	الفلسطيني.

العمل	 والفصل	بين	سوقي	 الفلسطينيين	في	إسرائيل	مؤخراً	 العمال	 لقد	اتخذت	سياسة	تقليص	عدد	
خطوة	متقدمة	مع	خطة	فك	االرتباط،	التي	أوصت	أنه	في	"المدى	البعيد"	)دون	تحديد	تاريخ	فعلي(	
لن	يكون	هناك	عمال	فلسطينيون	في	إسرائيل.	والتفسير	المقترح	لهذه	السياسة	هو	أن	ذلك	سوف	يشجع	
استقالاًل	اقتصاديًا	فلسطينيا	أكبر.���		إن	مثل	هذه	السياسة،	إذا	تم	تنفيذها	في	ظل	الظروف	الراهنة،	ودون	
تغيير	جذري	في	فرص	العمل	للعمال	غير	المهرة	في	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	ستكون	ضارة	باالقتصاد	

الفلسطيني.	وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإنها	ال	تعكس	بالضرورة	احتياجات	سوق	العمل	اإلسرائيلية.

إن	سياسة	إسرائيل	في	تخفيض	عدد	العمال	األجانب���	بالرغم	من	كونها	شرعية���	ال	تعني	أنه	يجب	أن	يكون	
هناك	تخفيض	أكبر	في	عدد	العمال	الفلسطينيين	المسموح	لهم	بدخول	إسرائيل.	ونتيجة	إلقامتهم	الطويلة	
في	إسرائيل،	فإن	للعمال	األجانب	آثار	سلبية	أكبر	على	االقتصاد	اإلسرائيلي	مقارنة	بالفلسطينيين.	لذلك	

فإن	إسرائيل	تستفيد	اقتصاديًا	واجتماعيًا	بإعطاء	العمال	الفلسطينيين	أفضلية	على	العمال	األجانب.

				في	غياب	فرص	كافية	لكسب	املعيشة	في	األراضي	احملتلة،	فإن	عشرات	اآلالف	من	الفلسطينيني	البائسني	على	استعداد	 15

للمخاطرة	بالدخول	إلى	إسرائيل	بطريقة	غير	قانونية	بحثًا	عن	سبل	املعيشة.
إسرائيل	 الذين	يعملون	في	 للفلسطينيني	 العدد	اإلجمالي	 الفلسطيني،	فقد	وصل	 املركزي	 			حسب	مكتب	اإلحصاء	 16

واملستوطنات	في	عام	2006	)على	أساس	يومي	أو	أسبوعي(	إلى	64,000	)وهذا	يشمل	جميع	العمال،	بغض	النظر	
عن	التصاريح	بحوزتهم(.	والعمال	هم	بشكل	غالب	من	الذكور	وضمن	متطلبات	العمر	والوضع	العائلي	الذي	حتدده	

إسرائيل	)عادًة	أعمارهم	فوق	35	سنة	ومتزوجون	ولهم	أطفال(.
			أنظر	قرار	مجلس	الوزراء	بخصوص	خطة	فك	االرتباط: 17

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/Reference+Documents/Revised+Disengagement+Plan+6-June-2004.htm

				حسب	مكتب	اإلحصاء	املركزي	اإلسرائيلي،	كان	هناك	ما	يقرب	من	200,000	عامل	أجنبي	في	إسرائيل	عام	2006. 18

				واجه	سوق	العمل	اإلسرائيلي	معدالت	عالية	من	البطالة	مدة	عقد	تقريبًا.	ويتم	النظر	إلى	العدد	الكبير	من	العمال	 19

سياسة	 اإلسرائيلية	 احلكومة	 اتبعت	 لذلك،	 الفترة.	 هذه	 البطالة	خالل	 منو	 في	 أساسي	 كعنصر	 إسرائيل	 في	 األجانب	
تخفيض	عددهم.	وفي	هذا	املجال	يعد	العمال	األجانب	والعمال	الفلسطينيني	كمجموعة	واحدة.
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لقد	بلغت	األجرة	الصافية	اليومية	في	إسرائيل	للعامل	الفلسطيني	في	الربع	األخير	من	عام	2006،حوالي	
%65	أعلى	منها	في	الضفة	الغربية	و	%95	أعلى	منها	في	قطاع	غزة	)130.6	شيكل	مقارنة	مع	79.3	شيكل	
و	67.0	شيكل	على	التوالي(��1		ُتشير	هذه	األرقام	إلى	أن	الفلسطيني	الذي	يفقد	عمله	في	إسرائيل	سوف	
يعاني	من	خسارة	كبيرة	في	دخله،	حتى	ولو	وجد	عماًل	في	السلطة	الوطنية	الفلسطينية.	ونتيجة	لذلك	
فإن	التوقف	الكامل	للعمل	الفلسطيني	في	إسرائيل	سيمتد	تأثيره	إلى	األبعاد	االقتصادية	األخرى	ويقلل	

من	االستهالك	الخاص	ومن	حجم	الضرائب	واإلدخارات	ويؤثر	سلبًا	على	المؤشرات	األخرى.

				أنظر	مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني،	مسح	سوق	العمل. 20
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العربي الخليج  دول  في  الفلسطيني  التوظيف   .5

في	الماضي،	كان	الخليج	العربي	سوقًا	رئيسًا	للعاملين	الفلسطينيين	واستوعب	قبل	حرب	الخليج	أألولى	
)حتى	نهاية	الثمانينات	من	القرن	الماضي(	عدداً	كبيراً	من	الموظفين	والعمال	في	المهن	ذات	المهارات	

العالية.	وفي	تلك	السنين	تم	تفضيل	الفلسطينيين	على	العمال	من	جنسيات	أخرى.

وقد	تغير	الوضع	في	السنوات	األخيرة	إذ	تؤثر	عوامل	مختلفة	على	عدد	الفلسطينيين	المستخدمين	في	
الخليج	العربي،	ومن	ضمنها:

التطورات	االقتصادية	والسياسية	في	الخليج،	خصوصًا	أسعار	النفط	وتأثيرات	حروب	الخليج.	
وهذه	قد	أثرت	كثيراً	على	فرص	التوظيف	في	الخليج	العربي.

سياسة	التوظيف	في	بلدان	الخليج	وال	سيما	االتجاه	في	دول	مجلس	التعاون	الخليجي	لزيادة	
نسبة	المواطنين	المحليين	في	قوة	العمل.

العالقات	السياسية	بين	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	ودول	الخليج	العربي:	وهذه	قد	عانت	
من	الفتور	في	السنوات	الماضية،	ولكنها	أصبحت	مؤخراً	أكثر	إيجابية	ونتج	عنها	تسهيل	

أذونات	العمل	للعمالة	الفلسطينية.
منافسة	العمالة	اآلسيوية،	خصوصًا	العمالة	الماهرة،	لقوة	العمل	الماهرة	الفلسطينية.

■

■

■

■
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التوصيات  .6

إن	االقتصاد	الفلسطيني	على	شفير	الهاوية.	وبالتالي	ستكون	أية	فرص	عمل	جديدة	مفيدة	جداً.	وبالرغم	من	
ذلك،	فإن	عودة	قسم	كبير	من	الفلسطينيين	للعمل	في	إسرائيل	كما	كان	الحال	حتى	بداية	التسعينات	من	القرن	
الماضي	أمر	غير	واقعي	في	المستقبل	القريب.	وأضف	على	ذلك،	كما	ذكرنا	أعاله،	فإن	هذا	غير	مناسب	للتطوير	
المستقبلي	لالقتصاد	الفلسطيني.	لذلك	فمن	المهم	أن	يتم	تنشيط	التجارة	الداخلية	والخارجية	مما	يزيد	من	

الحجم	المحتمل	للسوق	بالنسبة	للقطاع	الخاص	الفلسطيني	وبذلك	يزداد	اإلنتاج	ويزداد	التوظيف.

إن	أكثر	العوامل	الحاسمة	تأثيراً	على	معدالت	التوظيف	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	هو	الحركة	وحرية	المرور	
وسيكون	للتنفيذ	الكامل	والفوري	لالتفاقية	الحركة	وحرية	المرور	���AMA		تأثير	فوري	على	زيادة	التوظيف.

إن	تقدم	معدالت	التوظيف	انطالقًا	من	هذا	التأثير	المحدود	والفوري،	وإن	كان	مهمًا،	نحو	النمو	الدائم،	
يتطلب	أعمااًل	إضافية	تهدف	إلى	زيادة	فعالية	الحركة	والمرور	وهكذا	إلى	تحسين	إمكانيات	القطاع	الخاص	
الفلسطيني.	تمت	مناقشة	مثل	هذه	األعمال	أكثر	تحت	بند	التوصيات	على	المدى	القصير	والمتوسط.	
وهذه	األعمال	ضرورية	لمواكبة	قوة	العمل	المتزايدة	والسماح	للقطاع	الخاص	باستيعاب	العاملين	الذين	

القادمين	من	القطاع	العام.

ويتطلب	التنفيذ	الناجح	للتوصيات	التالية	أيضًا	القيام	بإجراءات:

تحافظ	على	تنافسية	سوق	العمل
تحسن	التطابق	بين	العرض	والطلب	فيما	يتعلق	بنوع	ودرجة	مهارات	العمالة	المطلوبة	في	

النشاط	الداخلي.
التدريب	على	 التي	يمكن	أن	تنشأ	عن	ترويج	نشاطات	معينة	مثل	 اآلثار	 تتغلب	على	
المحدود	وامتالك	 المدى	 الدولي	وتوفير	االعتماد	ذي	 القيام	بمشاريع	تجارية	والتسويق	

التكنولوجيا	والبحث	والتطوير.
تشجيع	العمال	الفلسطينيين	أن	يبحثوا	عن	فرص	عمل	داخل	مناطق	السلطة،	على	األقل	

عندما	تكون	فرص	مناسبة	متوافرة	هناك.

والمحلية الكبير  الحجم  ذات  البناء  1.6 مشاريع 

إن	تطوير	مشاريع	كبيرة	داخل	مناطق	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	بمساعدة	الدول	المانحة	له	أهمية	أساسية.	

				نشرت	االتفاقية	حول	احلركة	وحرية	الوصول	في	15	تشرين	الثاني	2005.	وقد	تناولت	معبر	رفح	ونقاط	العبور	بني	 21

غزة	وإسرائيل	)خصوصًا	كارني	/	املنطار(	والقوافل	بني	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	واحلركة	داخل	الضفة	الغربية	وميناء	
غزة	واملطار.

■

■

■

■
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وسيكون	لمثل	هذه	المشاريع	فوائد	ثنائية:	أواًل	تقليص	فوري	في	البطالة،	وثانيًا،	تطوير	البنية	التحتية	
للسلطة	الوطنية	الفلسطينية	مثلما	يحتاج	إليه	األمر	في	أي	بلد	نامي.	وبما	أن	الكثير	من	استثمارات	البنية	
التحتية	هي	من	النوع	العام،	فال	يمكن	انجازها	بنشاطات	القطاع	الخاص.	إن	مثل	هذه	المشاريع	تتطلب	

استثمارات	كبيرة	ودعمًا	كبيراً	من	المصادر	الخارجية.

وفي	هذا	السياق	يجب	القيام	بالمشاريع	التالية	في	المستقبل	القريب:

إعادة بناء مطار قطاع غزة:	سيخلق	ذلك	وظائف	في	قطاع	غزة	ويفتح	إمكانية	استعماله	
كطريق	بديلة	للتجارة	الفلسطينية	مع	األسواق	الدولية.

إنشاء ميناء قطاع غزة:	سيخلق	عدداً	كبيراً	من	الوظائف	ويؤسس	طريقة	بديلة	ضرورية	
للتجارة	الفلسطينية.

التخطيط	الحضري	 الحاجات	وفي	سياق	 مشاريع بناء بلدية:	ويتم	تقريرها	على	أساس	
الحريص،	مثل	الطرق،	المياه،	المياه	العادمة،	المدارس	واإلسكان.	مما	يقدم	فرص	توظيف	

على	المدى	القريب	وفورية	على	المستوى	المحلي.

والتجارة الصناعة   2.6

اآلنية االحتياجات  2.6.أ 

إلى	حجم	غير	 الذي	تقلص	 الفلسطيني،	 الخاص	من	االقتصاد	 القطاع	 ثمة	حاجة	ملحة	إلعادة	تنشيط	
مسبوق.	إن	إزالة	القيود	على	حركة	األفراد	والمنتوجات	عامل	أساسي	في	هذه	العملية.	لذلك،	تدعو	
التوصية	إلى	أن	تقوم	إسرائيل	في	الحال	بإزالة	القيود	على	الحركة	الداخلية	في	الضفة	الغربية	لتنفيذ	االتفاقية	

حول	الحركة	والمرور	الحر،	وذلك	بالتركيز	على	ما	يلي:

دعم	الصادرات	التي	يمكن	التنبؤ	بها	والثابتة	من	السلطة	الوطنية	الفلسطينية	إلى	األسواق	األخرى.
خلق	آليات	وصول	محددة	ألصحاب	األعمال	والعمالة	الماهرة	ومزودي	الخدمات.

إلى	 الفلسطينية	 الوطنية	 السلطة	 العمل	واإلقامة	في	مناطق	 تبني	سياسة	تمنح	تصاريح	
األجانب	)ومن	ضمنهم	هؤالء	الذين	من	أصل	فلسطيني(	لتمكينهم	من	العيش	والعمل	

في	مناطق	السلطة	الوطنية	الفلسطينية
كما	نقدم	التوصيات	المحددة	التالية:

الزراعة	والتجارة	الزراعية:	الزراعة	هي	أحد	أكبر	القطاعات	في	االقتصاد	الفلسطيني.	إن	االحتماالت	الكامنة	
للنمو	في	هذا	القطاع	ضخمة،	فيما	يتعلق	باستيعاب	العدد	الكبير	من	العمال	الزراعيين	الذين	فقدوا	حرية	

■
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الوصول	إلى	سوق	العمل	اإلسرائيلية،	والقدرة	على	زيادة	التصدير	وإيصال	البضائع	الزراعية	إلى	األسواق	
الداخلية،	لذلك	تتطلب	القضايا	اآلتية	معالجة	فورية	لزيادة	القدرة	المستقبلية	الستيعاب	العمالة.

تحسين	الحركة	وحرية	المرور	إلى	األسواق	الداخلية	والخارجية	من	خالل:
فتح	مطار	قطاع	غزة

أ.	تشغيل	نقطة	عبور	رفح	التجارية	للسماح	للصادرات	والواردات	من	مصر	عبر	كيرم	شالوم.
ب.	إعادة	فتح	وادي	األردن	أمام	سكان	الضفة	الغربية	للسماح	بحركة	العمال	إلى	هذه	المنطقة.

ج.	تسير	قوافل	تربط	الضفة	الغربية	بقطاع	غزة	ألجل	توسيع	السوق	المحلية.
د.	تسهيل	حركة	البضائع	الزراعية	إلى	األسواق	اإلسرائيلية	وحركتها	من	خالل	المطار	والموانئ	اإلسرائيلية	

إلى	األسواق	األجنبية.
ه.	تسهيل	حركة	البضائع	الزراعية	من	خالل	جسري	أللنبي	ودامية	للتجارة	إلى	وعبر	األردن.

المتوسط إلى  القصير  المدى  3.3.ب على 

في	المدى	القصير	إلى	المتوسط،	يجب	أن	يكون	التركيز	على	تطوير	الصناعة.	ويمكن	القيام	بذلك	من	
خالل	إيجاد	برامج	تعزيز	صناعية	وإنشاء	المناطق	الصناعية	وتفعيلها	من	أجل	أن	تستوعب	العمال	العاطلين	
عن	العمل	في	مرحلة	اإلنشاء	وفي	التشغيل	الفعلي.	كما	تتطلب	المناطق	الصناعية	بيئة	مشجعة	تعزز	

احتمال	االستثمار	من	المصادر	الخارجية	والمصادر	الداخلية.

وفي	هذا	المجال	يجب	الشروع	في	النواحي	التالية:

العمالة	 انشائها	في	استيعاب	 المنطقة	في	حالة	 منطقة جنين الصناعية:	ستساعد	هذه	
الفلسطينية	الماهرة	والمدربة	في	مجال	القيمة	العالية	لتكنولوجيا	االتصاالت	والمعلومات.	
وهذا	األمر	وثيق	الصلة	بالتكنولوجيا	ألن	الحركة	والمرور	ال	تشكل	مشكلة	جدية	لمجتمع	

تكنولوجيا	االتصاالت	والمعلومات	كالتي	تسببها	للبضائع	األخرى.
منطقة إيرز الصناعية:	إذ	يمكن	أن	تستوعب	عدداً	كبيراً	من	العاملين	آخذين	بعين	االعتبار	

المستوى	العالي	المتوقع	لالستثمار	من	قبل	الحكومة	التركية	والقطاع	الخاص.
المنطقة الصناعية للصناعات الزراعية المقترحة في وادي األردن:	إن	هذه	المنطقة	التي	
التوظيف	وتستهدف	األسواق	 اليابانية	يمكن	أن	تنشط	بشكل	كبير	 الحكومة	 اقترحتها	
الخارجية	بحيث	يتم	استغالل	الترابطات	الخلفية	واألمامية	للزراعة���	لزيادة	ربحية	اإلنتاج	
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الزراعي	وتحسين	جودتها	وفترة	انتهاء	المنتوج.
إعادة إنعاش المناطق الصناعية في قطاع غزة )المنطار / كارني(	ألجل	زيادة	التوظيف	

في	هذه	المناطق	من	خالل	إعادة	خلق	نظام	تسهيل	التجارة	المتفق	عليه.
إعادة إحياء القاعدة الصناعية لنابلس:	لقد	دمرت	هذه	المنطقة	تدميراً	واسعًا	من	جراء	

القيود	القاسية	على	وجه	خاص	والتي	أحاطت	بنابلس	منذ	2001.
خلق برامج وفرص لتنويع األسواق في األسواق	اإلقليمية	واألوروبية	مع	اتفاقيات	وترتيبات	

تجارية	تفضيلية.

إلى إسرائيل العمالة  3.6 تدفق 

إن	تدفق	العمالة	الفلسطينية	إلى	االقتصاد	اإلسرائيلي	ال	تقرره	القيود	السياسية	واألمنية	فقط	بل	سوق	العمل	
اإلسرائيلية.	ففي	الثمانينات	من	القرن	الماضي،	أصبحت	قطاعات	مختلفة	من	االقتصاد	اإلسرائيلي	تعتمد	
على	إمدادات	العمال	الفلسطينيين	ذوي	التكلفة	المنخفضة	إذ	كانت	أجورهم	تصل	بشكل	تقليدي	إلى	
أقل	بنسبة	20-%40	من	أجرة	العامل	اإلسرائيلي	المستخدم	في	نفس	الوظيفة.	وقد	اتجه	عمال	الضفة	الغربية	
وقطاع	غزة	إلى	التركيز	على	المهن	ذات	المهارة	المتدنية	التي	يتجنبها	اإلسرائيليون.	وفي	ذلك	الوقت	
لم	يكن	العمال	الفلسطينيون	ليحلوا	محل	العمال	اإلسرائيليين	أو	يؤثروا	سلبيًا	على	معدالت	البطالة	وقد	

وجد	أن	عملهم	له	عالقة	إيجابية	بنمو	الناتج	المحلي	اإلجمالي	اإلسرائيلي.���

واليوم	يتم	تقرير	تدفق	العمالة	إلى	إسرائيل	بشكل	كامل	تقريبًا	من	قبل	قيادة	الجيش	اإلسرائيلي،	ويتم	
توقيفه	أو	تقليله	غالبًا	كإجراء	للسياسة	العسكرية	وبدون	اعتبار	يذكر	للتأثير	االقتصادي.	إن	القرارات	حول	
هذه	القضايا	يجب	أن	تكون	لها	عالقة	بفروع	الحكومة	االسرائيلية	التي	هي	أكثر	مهنية	في	االعتبارات	

االقتصادية.	كما	يجب	أن	تكون	النقاط	اإلرشادية	لهذه	القرارات	ما	يلي:

يجب	الحفاظ	على	عدد	الفلسطينيين	المسموح	لهم	بالعمل	في	إسرائيل	بقيمته	الحالية	
على	األقل.

يجب	تفضيل	العمالة	الفلسطينية	على	العمالة	األجنبية.
يجب	أن	يكون	تدفق	العمالة	الفلسطينية	إلى	إسرائيل	قاباًل	للتنبؤ	به	ويجب	تقليص	القيود	

األمنية	اإلسرائيلية	إلى	الحد	األدنى	الالزم.
يجب	مناقشة	اإلجراءات	التي	تؤثر	على	تدفق	العمالة	إلى	إسرائيل	مع	النظراء	الفلسطينيين	

قبل	أن	يتم	فرضها.
يجب	إنشاء	مكتب	قانوني	وشرعي	يراقب	حقوق	العمال	الفلسطينيين	في	إسرائيل.

جامعة	 منشورة،	 غير	 ماجستير	 رسالة	 احملتلة"،	 واألراضي	 إسرائيل	 في	 الفلسطيني	 العمل	 على	 "الطلب	 م.	 خليفة،	 			 23
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العمالة إلى دول الخليج 4.6 تدفق 

إذا	أخذنا	في	الحسبان	العوامل	السابقة	الذكر	التي	تؤثر	على	توظيف	الفلسطينيين	في	دول	الخليج	العربي،	
فإن	ثمة	بعض	أعمال	التي	يمكن	أن	تعزز	فرص	استيعاب	الفلسطينيين	أكثر	في	هذه	السوق	الواعدة.	

حيث	تشمل:

تطوير السلطة الوطنية الفلسطينية لعالقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج العربي:	إن	
العائدات	المالية	المنتظمة	للعاملين	الفلسطينيين	من	هذه	الدول،	فإنه	يمكن	أن	يكون	لقوة	

عمل	فلسطينية	كبيرة	في	الخليج	العربي	أثر	مهم	في	االقتصاد	الوطني	الفلسطيني.
استهداف القطاع الخاص في الخليج العربي:	حيث	يمتلك	نسبة	كبيرة	من	الفلسطينيين	
إذا	تم	إعطاؤهم	 الجنسيات	األخرى	 إن	يتنافسوا	مع	 مؤهالت	تعليمية	عليا	ويستطيعون	

الفرصة.
ولكن	تصدير	العمالة	شبه	الماهرة	إلى	الخليج	العربي	ليس	االتجاه	السائد	حاليًا.	إذ	يتم	إشغال	هذه	الوظائف	
بالعمالة	األرخص	من	شرق	آسيا	ومصر.	وليس	للعمال	الفلسطينيين	فرصة	أقل	لضمان	فرص	عمل	في	هذه	
القطاعات	وحسب،	بل	إن	أجور	هذه	األعمال	في	إسرائيل	والضفة	الغربية	أعلى	بدرجة	كبيرة	من	األجرة	

لهذه	األعمال	في	الخليج	العربي.	ولهذا	السبب	تبقى	إسرائيل	سوقًا	مهمة	للعمال	غير	المهرة.
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تنفيذي ملخص 

إن	وادي	األردن	منطقة	مهمة	للتطور	االقتصادي	والديموغرافي	للضفة	الغربية	على	المدى	القريب	والمدى	
البعيد.	إن	أهمية	وادي	األردن	في	التنمية	االقتصادية	للضفة	الغربية	ملحوظة	على	نحو	واضح	خاصة	في	
مجالي	الزراعة	والسياحة.	إن	إزالة	المعوقات	على	حركة	المنتجات	الزراعية	من	وادي	األردن	إلى	األجزاء	
األخرى	من	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	وإسرائيل	واألردن	وإزالة	القيود	على	حركة	العمال	ومالكي	األراضي	
غير	المقيمين	سيعطي	دفعة	قوية	لإلنتاج	الزراعي.	ولكي	يتم	تقليص	النقص	في	المياه	الذي	يحد	من	
التطوير	االقتصادي	واالجتماعي،	يجب	أن	يتم	تطوير	وإعادة	إنشاء	البنية	التحتية	للمياه	وإزالة	العوائق	

على	حرية	المرور	إلى	األراضي	التي	بها	آبار	غنية	بالمياه.

إن	وجود	أماكن	رئيسية	للجذب	السياحي	مثل	أريحا	والبحر	الميت	والمواقع	الدينية	المسيحية	يعطي	
قطاع	السياحة	في	وادي	األردن	فرصة	ذهبية	للتطور.	ويمكن	لظروف	المناخ	الفريدة	من	نوعها	أن	تجعل	
وادي	األردن	منطقة	جذب	مركزية	للسياحة	الشتوية	إذا	تم	تقليص	القيود	على	الحركة	وساد	جو	سياسي	

أفضل.

إن	وادي	األردن	هو	أكثر	المناطق	منطقية	للتوسع	الديموغرافي	المستقبلي.	يوجد	فيه	وفرة	من	األراضي	
غير	المستعملة	وغير	المستفاد	منها	ويقع	بين	المراكز	السكانية	ذات	الكثافة	العالية	في	األجزاء	الغربية	
والوسطى	من	الضفة	الغربية	ونهر	األردن.	إن	تطوير	الصناعات	المبنية	على	الزراعة	والقطاعات	االقتصادية	
األخرى	سيوفر	فرص	عمل	جديدة	ويدعم	الحاجات	االجتماعية	للسكان	الفلسطينيين	الذين	ينمو	عددهم	

بسرعة.

البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	
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مقدمة  .1

إن	وادي	األردن	هو	منطقة	مهمة	جداً	للتنمية	االقتصادية	للضفة	الغربية.	ويواجه	حاليًا	اقتصاد	وادي	األردن	
وبرامج	التنمية	مشكالت	خطيرة	نتيجة	للعوائق	االقتصادية	والسياسية	واألمنية	التي	تفرضها	إسرائيل.

	1.1 أهمية وادي األردن لالقتصاد

      الفلسطيني

وادي	األردن	جزء	ال	ينفصل	من	الضفة	الغربية.	وكمنطقة	بيئية	ومناخية	فريدة	من	نوعها،	فإنها	مصدر	مهم	
للمنتوج	الزراعي.	ويعرف	وادي	األردن	بين	الفلسطينيين	بـ	"سلة	الغذاء"	بالنسبة	للضفة	الغربية	نظراً	لتربته	
الخصبة	وأهميته	الزراعية	التي	يمثلها	بالنسبة	لألمن	الغذائي	الفلسطيني	وأيضًا	للصادرات	المستقبلية	إلى	

إسرائيل	واألسواق	األخرى.

والمستقبل الحاضر  في  االقتصادية  التنمية  إمكانيات   2.1

إن	وادي	األردن	من	أكثر	المناطق	واقعية	للتوسع	الديموغرافي	في	الضفة	الغربية:	يوجد	فيه	وفرة	من	األراضي	
غير	المستعملة	وغير	المستفاد	منها،	ويقع	بين	المراكز	السكانية	ذات	الكثافة	العالية	في	األجزاء	الغربية	
والوسطى	من	الضفة	الغربية	ونهر	األردن.	توجد	عدة	عوامل	تبرز	أهمية	وادي	األردن	كجزء	مهم	من	قابلية	

الحياة	المحتملة	لدولة	فلسطين	قابلة	للحياة	في	المستقبل.

االقتصادية  – االجتماعية  التنمية  2.1.أ 

إن	االقتصاد	الفلسطيني	بشكل	عام	زراعي؛	وتلعب	الزراعة	دوراً	مهما.ً	وتعتبر	المصدر	الوحيد	للدخل	
الفلسطيني	 المركزي	 العائالت.	وحسب	مكتب	اإلحصاء	 العائالت	أو	كدخل	مكمل	لمعظم	 لبعض	
تشكل	الزراعة	نحو	%17	من	الناتج	المحلي	اإلجمالي	الفلسطيني	وتوفر	%15	تقريبًا	من	فرص	العمل.��	

				إن	حصة	هؤالء	العاملني	في	الزراعة	من	بني	مجموع	العاملني	تزداد	بشكل	كبير	أثناء	مواسم		الزرع	والقطاف.	مثاًل،	في	 1

الربع	األخير	من	عام	2006	والذي	كان	موسمًا	لقطف	الزيتون،	كانت	حصلة	هؤالء	العاملني	في	الزراعة	وصيد	األسماك	
2006،	شباط	 عام	 األخير	من	 الربع	 العلوم،	 قوة	 الفلسطيني،	مسح	 املركزي	 أنظر	مكتب	اإلحصاء	 	،21,5% والغابات	
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ويتم	إنتاج	ثلث	البضائع	الزراعية	اإلجمالية	حاليًا	في	وادي	األردن،	بالرغم	من	القيود	اإلسرائيلية	الراهنة	
من	األراضي	 مهمًا	جداً	 المرور��	وهكذا،	فإن	أهمية	وادي	األردن	تبرز	لكونه	يشكل	جزءاً	 على	حرية	
الزراعية	الفلسطينية	وجزءاً	كبيراً	من	الدخل	القومي.	ومن	المتوقع	أن	يزداد	اإلنتاج	الزراعي	بسهولة	في	
وادي	األردن	ثالثة	أضعاف	في	فترة	قصيرة	جداً	وذلك	إذا	تمت	إزالة	العوائق	أمام	حرية	الوصول	إليه	بعامًة	

وأمام	إتاحة	الوصول	إلى	المياه	بخاصًة.��

المجتمعي،	فقد	تطورت	 المستوى	 على	
الزراعة	إلى	عملية	دعم	اجتماعي،	إذ	ينهمك	
جميع	أفراد	األسرة	في	الزرع	والقطاف	أثناء	
المواسم	الزراعية.	مما	يوفر	دخاًل	تكميليًا	
الدخل	اإلجمالي	 25-%35	من	 نسبته	

للعائلة.��	

السكاني التوسع  2.1.ب 

إن	عدد	سكان	وادي	األردن	ومن	ضمنهم	
مدينة	أريحا	صغير	نسبيًا،	ولكن	يمكن	
والمناطق	غير	 الخصبة	 أن	تكون	األرض	
المراكز	 الواسعة	والتي	تمتد	من	 المطورة	
السكانية	لغربي	الضفة	الغربية،	جزءاً	مهمًا	
من	استراتيجية	التطوير	على	المدى	القصير	
فلسطين	عدد	 في	 والبعيد.	 والمتوسط	
يزدادون	بسرعة	 الذين	 السكان	 كبير	من	
الجديدة	 الدولة	 قدرة	 يرهق	 مما	سوف	
الخدمات	األساسية	واإلسكان	 على	توفير	
لم	تكن	 البعيد،	حتى	ولو	 المدى	 على	
هناك	عودة	لالجئين	إلى	الدولة	الجديدة.	
وفي	بداية	عام	2007	كان	هناك	4,1	مليون	
شخص	يعيشون	في	الضفة	الغربية	وقطاع	

				مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني،	آذار	2007،	معطيات	عن	التصدير	– 2006. 2

				مقابلة	مع	عميد	املصري،	رئيس	شركاء	تالم	TALEM،	شركة	التطوير	الزراعي	الدولية	)متوز	2007(. 3

				مقابلة	مع	عميد	املصري،	رئيس	شركاء	تالم	TALEM،	شركة	التطوير	الزراعي	الدولية	)متوز	2007(. 4
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غزة.��	وهم	يشكلون	نحو	%40	من	السكان	الفلسطينيين	في	جميع	أنحاء	العالم.	وينمو	هذا	العدد	من	
السكان	بشكل	سريع:	إن	معدالت	الخصوبة	للنساء	الفلسطينيات	في	الضفة	الغربية	وقطاع	غزة	هي	من	
بين	األعلى	في	العالم،	وتبلغ	5,6	و	6,9	طفاًل	للمرأة	في	سن	إنجاب	األطفال،	على	التوالي.	وبحلول	عام	

2015،	يقدر	أن	يكون	عدد	السكان	أكثر	من	5	ماليين	نسمة.��

إن	الظروف	التي	وصفناها	تنطبق	على	وضع	ال	يكون	فيه	عودة	لالجئين	على	نطاق	واسع.	وإذا	أدت	اتفاقية	
وضع	نهائي	إلى	عودة	الالجئين	كما	هو	متوقع،	فإن	الوضع	الراهن	والتوقعات	المبنية	عليه	سوف	تتغير،	

ربما	بشكل	عميق.

وفي	ظل	أية	ظروف،	يمكن	خدمة	أي	توسع	محتمل	واستيعاب	العاطلين	عن	العمل	بمضاعفة	اإلفادة	من	
وادي	األردن	لإلنتاج	الزراعي	وبتطوير	الصناعات	الزراعية.	وسوف	تستفيد	هذه	الصناعات	من	اإلنتاج	
الزراعي	للوادي	وتضيف	قيمة	إلى	المنتجات	التي	تستهدف	األسواق	الخارجية،	وبذلك	يتم	استيعاب	أعداد	
كبيرة	من	العمال	المهرة	وغير	المهرة	في	المدى	القصير	والمدى	المتوسط،	وفتح	الطريق	أمام	المزيد	من	
التطوير	االقتصادي	على	المدى	البعيد.	إن	المجمع	الزراعي	– الصناعي	الذي	تخطط	له	الحكومة	اليابانية	

كجزء	من	"ممر	السالم"	يمكن	أن	يكون	عاماًل	مساعداً	لمزيد	من	التطور	في	وادي	األردن.

السياحة 2.1.ج 

يشكل	وادي	األردن	جزءاً	أساسيًا	من	الطريق	السياحية	عند	زيارة	فلسطين	والمنطقة	بشكل	عام.	فأريحا	
إحدى	أقدم	المدن	الموجودة	في	العالم،	والبحر	الميت	أخفض	نقطة	على	سطح	األرض،	والقيمة	الدينية	
لوادي	األردن	بالنسبة	للمسيحية	في	كل	هذه	العوامل	تجعل	من	وادي	األردن	جزءاً	ال	ينفصل	من	أماكن	
الجذب	السياحية	في	المنطقة.	ويكمل	الموقع	أيضًا	طريق	الحج	بين	بيت	لحم	والناصرة	والقدس	ويربط	

فلسطين	باألردن،	ويعتبر	منطقة	للجذب	السياحي	من	جميع	أنحاء	العالم.

كما	وتشجع	الظروف	المناخية	الفريدة	لوادي	األردن	السياحة	الشتوية	مما	يساهم	في	النمو	المحتمل	
للسياحة	ككل.	ولذلك	وضمن	مجال	قابلية	االقتصاد	الفلسطيني	للحياة،	يلعب	وادي	األردن	دوراً	رئيسيًا	

في	واحد	من	أكثر	القطاعات	االقتصادية	أهمية.

وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	وجود	الملح	واألمالح	المعدنية	األخرى	في	البحر	الميت	يمكن	استخدامها	في	
تصنيع	مواد	التجميل	والعالج	في	المنتجعات	التي	ال	مثيل	لها	في	أي	مصدر	طبيعي	آخر.	وهذا	يعزز	من	
إمكانيات	وادي	األردن	كمنطقة	جذب	سياحي	ويمكن	أن	يدعم	التنمية	االقتصادية	في	هذا	المجال.

			مكتب	اإلحصاء	املركزي	الفلسطيني،	آذار	2007،	مسح	املعطيات	السكانية. 5

			مؤسسة	راند	)2007	Rand(	القوس:	هيكلية	رسمية	لدولة	فلسطينية،	سانتا	مونيكا،	كاليفورنيا. 6
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الراهنة في وادي األردن 2. الممارسات اإلسرائيلية 

في	تشرين	األول	2005،	وبمقتضى	أمر	عسكري	إسرائيلي،	أصبح	من	الضروري	الحصول	على	تصريح	للمرور	
عبر	نقاط	التفتيش	األربع	التي	تسيطر	على	حركة	السير	في	منطقة	وادي	األردن،	ويعاني	الفلسطينيون	من	
تأخير	متكرر	وطويل	عند	نقاط	التفتيش.��	وقد	تمت	إطالة	الخندق	بين	طمون	وطوباس	ووادي	األردن.	
وفرض	جيش	الدفاع	اإلسرائيلي	أيضًا	متطلبات	بطاقة	هوية	جديدة	للوصول	إلى	وادي	األردن.	ولم	يتم	
تنفيذ	هذه	اإلجراءات	حتى	تشرين	األول	2005،	بعد	خمس	سنوات	من	بداية	انتفاضة	األقصى،	وبذلك	

فإن	هذا	يقلل	اإلدعاء	بأنها	كانت	متطلبات	أمنية.��

وهكذا	فإنه	يبدو	أن	"الجدار	الشرقي"	المخطط	له	قد	تم	تنفيذه	بالفعل	من	خالل	نقاط	التفتيش	وحواجز	
الطرق	الموضوعة	بشكل	استراتيجي	في	وادي	األردن.	وقد	كان	لهذا	الجدار	أثر	كبير	في	تقييد	وصول	

مزارعي	وادي	األردن	إلى	أراضيهم.

1.2 القيود على الحركة في وادي األردن

حسب	مكتب	األمم	المتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية،	كان	هنالك	في	نيسان	2007،	21عائق	في	وادي	
األردن	ومن	ضمنها	سلسلة	من	نقاط	التفتيش	وسواتر	ترابية	وبوابات	طرق	وخنادق	ترابية	وحواجز	طرق	

تقيد	الحركة	إلى	هذه	المنطقة	وداخلها.��

إن	مناطق	وادي	األردن	المصنفة	بأنها	تحت	"السلطات	القضائية	للمستوطنات"،	وبهذا	فإنها	غير	متاحة	
لوصول	الفلسطينيين	إليها	تمثل	%28	من	مساحة	الضفة	الغربية.

القيود على اإلقامة 1.2.أ 

منذ	أيار	2005،	يتم	السماح	باإلقامة	في	شمالي	وادي	األردن	فقط	للفلسطينيين	الذين	على	بطاقة	هوياتهم	
عنوان	ومكان	اقامة	في	شمال	وادي	األردن	وقد	أثر	هذا	على	أناس	كثيرين	ممن	عاشوا	في	وادي	األردن	
لسنوات	ولكن	ال	يوجد	ذلك	العنوان	على	بطاقات	هوياتهم.	وأكثر	هؤالء	تأثراً	هم	النساء	اللواتي	تزوجن	
في	عائلة	من	وادي	األردن	وهؤالء	الذين	ولدوا	في	مناطق	أخرى	من	الضفة	الغربية	ولكنهم	يعيشون	اآلن	في	
شمالي	وادي	األردن.	ويخشى	سكان	شمالي	وادي	األردن	الذين	ال	يوجد	عنوانهم	المصحح	على	بطاقات	

هويتهم	من	السفر	إلى	مناطق	أخرى	في	الضفة	الغربية	لئال	ُيمنعوا	من	العودة	إلى	منازلهم.

				مكتب	األمم	املتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية	)2005(،	"تركيز	على	مستجدات	الشؤون	اإلنسانية:	وادي	األردن." 7

				في	نهاية	نيسان	2007	مت	إلغاء	احلاجة	إلى	تصريح	لدخول	سكان	الضفة	الغربية	إلى	وادي	األردن.	ولكن	الوصول	ممكن	 8

فقط	بوسائل	النقل	العام،	وباإلضافة	إلى	ذلك،	لم	يتم	تنفيذ	هذا	التغير	في	السياسة	على	األرض.
				مكتب	األمم	املتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية،	مستجدات	اإلغالق،	نيسان	2007. 9
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1.2.ب تصاريح الوصول إلى العمل واألرض

أصحاب	األراضي	غير	المقيمين:	إن	الفلسطينيين	الذين	يملكون	أراضي	أو	عقارات	في	وادي	األردن	
ويعيشون	في	منطقة	طوباس	أو	غيرها	في	الضفة	الغربية	ال	يستطيعون	بعد	اآلن	الوصول	إلى	أمالكهم	بغير	
تصريح.	إن	التصاريح	الصادرة	ألصحاب	األراضي	ال	تشمل	المبيت،	ولذلك	على	الناس	السفر	ذهابًا	وإيابًا	
يوميًا.	ويواجهون	التأخير	على	نحو	متكرر	إما	على	نقطة	تفتيش	تياسير	وإما	على	نقطة	تفتيش	"الحمرا"	

اللتين	تربطان	وادي	األردن	ببقية	الضفة	الغربية.

العمال:	ُيطلب	من	العمال	الذين	يريدون	العمل	في	وادي	األردن	الحصول	على	تصريح.	ويتم	إصدار	
التصاريح	للعمال	في	المناطق	الزراعية	لوادي	األردن	من	قبل	مكتب	االرتباط	اللوائي	اإلسرائيلي	أو	من	
قبل	المستوطنات	حيث	يعمل	عمال	المزارع.	والتصاريح	سارية	المفعول	لمدة	محدودة	من	الزمن	فقط	

وهي	عرضة	للقيود	األمنية.

المعلن  المحميات  ومناطق  اإلسرائيلية  والمستوطنات  العسكرية  المناطق  1.2.ج 
إسرائيل. قبل  من  عنها 

يمنع	حتى	الفلسطينيون	غير	المقيمين	في	وادي	األردن	والذين	بحوزتهم	تصاريح	من	السفر	على	طريق	"90"	
)الطريق	الرئيسية	التي	تمر	عبر	وادي	األردن(	شمالي	نقطة	التفتيش	الجزئية	في	العوجا.	كما	أن	الوصول	
إلى	مصادر	المياه	ومناطق	الرعي	محدود	أيضًا	على	نحو	متزايد	لوجود	المناطق	الواسعة	للمحميات	المعلن	
عنها	من	قبل	إسرائيل	والمناطق	العسكرية	وال	سيما	في	المناطق	الشمالية	لوادي	األردن.	فإن	قرية	الجفتلك	
تعطي	مثااًل	"واضحًا"	على	هذه	الصعوبات.	وألن	القرية	تقع	في	منطقة	تنتشر	فيها	المستوطنات	والمناطق	
العسكرية	المغلقة	والقواعد	العسكرية	من	جميع	الجوانب،	يجد	القرويون	صعوبة	في	مغادرة	قريتهم	لرعي	
حيواناتهم	أو	حتى	لتسويق	محاصيلهم	داخل	الضفة	الغربية	ومما	يفاقم	هذه	المشكلة	تقييد	سفر	العمال	

من	طمون	وطوباس	إلى	هذه	المنطقة	مما	يقيد	العمل	في	األراضي	ويقلص	الدخل	بشكل	أكبر.

2.2 إمدادات المياه

إن	نقص	المياه	عائق	أساسي	للتنمية	االقتصادية	واالجتماعية	الفلسطينية	في	وادي	األردن.

وينتج	هذا	النقص	بشكل	رئيسي	بسبب:

تدفق	مياه	أقل	في	نهر	األردن.	في	العقود	الماضية	بنت	إسرائيل	واألردن	وسوريا	سدوداً	
وخزانات	مياه	على	طول	الطرق	المائية	التي	كانت	تصب	في	نهر	األردن.	ونتيجة	لذلك	
فإن	النهر	تقريبًا	جاف	معظم	السنة	وال	يستطيع	تزويد	الناس	بالمياه	كما	كان	الحال	في	

■
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الماضي.
تقع	كثير	من	اآلبار	الغنية	بالمياه	والتي	كانت	تزود	الناس	بالمياه	قبل	عام	1967	في	مناطق	

عسكرية	إسرائيلية	مغلقة	ولذلك	فإن	السكان	المحليين	ال	يستطيعون	الوصول	إليها.
يتم	القيام	بمشاريع	تطوير	المياه	والحفاظ	عليها	بناًء	على	االحتياجات	اإلسرائيلية	بينما	
آبار	 بناء	 الموجودة.��1	وقد	أدى	 اآلبار	 أو	ترميم	 آبار	إضافية	 الفلسطينيون	من	حفر	 يمنع	
أو	 الفلسطينيون	 السكان	 التي	يستعملها	 اآلبار	 إلى	نضوب	 الحاالت،	 جديدة	في	بعض	

اإلضرار	بنوعية	المياه	فيها.
وقد	أدى	غياب	مرافق	معالجة	المياه	أيضًا	إلى	تلويث	مصادر	المياه	الموجودة	مثل	عين	وادي	القلط	وبئر	

ارتوازية	في	منطقة	الزبيدات.���

3.2 الوصول إلى األسواق

بعد	أن	فقدوا	الوصول	إلى	األسواق	اإلسرائيلية،	يعتمد	مزارعو	وادي	األردن	بشكل	متزايد	على	أسواق	
الضفة	الغربية	المحلية.	من	الصعب	جداً	الوصول	إليها.

يجب	أن	تمر	كل	التجارة	من	وادي	األردن	عبر	بوابة	الجلمة	التي	تم	تخصيصها	كنقطة	نقل	"من	ظهر	إلى	
ظهر"	للعبور	إلى	إسرائيل	وعلى	الطريق	إلى	قطاع	غزة.	وعلى	النقيض	من	ذلك،	كانت	البضائع	والزبائن	
في	الماضي	يمرون	على	نحو	غير	مقيد	نسبيًا	من	داخل	ومن	خارج	منطقة	جنين،	كما	تم	االتفاق	على	

ذلك	في	اتفاقية	أوسلو	وخصوصًا	في	بروتوكول	باريس	االقتصادي.

				يجب	مالحظة	أنه	أبدي	قلق	حول	ما	إذا	كان	عمق	بعض	اآلبار	التي	حفرت	في	وادي	األردن	يسبب	تهديداً	حلوض	 10

املياه	اجلوفية	ولدميومة	النظام	البيئي	لنهر	األردن	والبحر	امليت.
حقائق"							 ورقة	 األردن:	 وادي	 على	 "عني	 "معًا"،	 التطوير	 مركز	 			 11	

http://www.maan-ctr.org/WhatsNew/30-4-07/all.pdf

■

■
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االقتصادية  التنمية  على  اإلسرائيلية  اإلجراءات  تأثير   .3"
المحلية واإلجمالية الفلسطينية       

كان	تأثير	اإلجراءات	اإلسرائيلية	المذكورة	آنفًا	على	االقتصاد	المحلي	واإلجمالي	كبيراً.	وحسب	مكتب	األمم	المتحدة	
لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية،	فإن	"اقتصاد	وادي	األردن	مبني	على	السياحة	التي	تتركز	بشكل	رئيسي	في	أريحا	وحولها	
بينما	يعتمد	بقية	الوادي	اعتماداً	رئيسيًا	على	الزراعة".���		ولذلك	فقد	كان	إلغالق	أريحا	تأثير	كبير	جداً	على	قطاع	
السياحة	الذي	تم	تقييده	بشدة	بسبب	التأخيرات	المستمرة	ومضايقة	السياح	المحليين	والدوليين	في	نقطة	التفتيش	

عند	مدخل	أريحا	وأيضًا	بمنع	دخول	السيارات	اإلسرائيلية	والسياح	حسب	تعليمات	الجنود	اإلسرائيليين.

وكما	ُذكر	آنفًا،	فقد	ُحدد	الوصول	إلى	األراضي	الزراعية	أيضًا	وخصوصًا	لهؤالء	الذين	ال	يقيمون	في	وادي	
األردن	ولكنهم	يعملون	هناك	إما	كعمال	زراعيين	أو	أصحاب	أراض.	إن	عجز	الشاحنات	اإلسرائيلية	عن	
الدخول	إلى	وادي	األردن	لنقل	المنتجات	الزراعية	الفلسطينية	إلى	السوق	اإلسرائيلية	هي	عائق	خطير	آخر	
للتجارة	الزراعية.	بل	ان	المنتجات	الزراعية	التي	تحمل	فواتير	فلسطينية	لم	تستطع	اجتياز	معبر	بيسان	
)بيت	شآن(	إذ	كان	عليها	أن	تمر	من	خالل	الجلمة.	وبالرغم	من	أن	المنتجات	الزراعية	الفلسطينية	تستطيع	
اجتياز	بيسان،	فإن	ذلك	يتم	فقط	"من	ظهر	إلى	ظهر"	أي	من	شاحنة	فلسطينية	إلى	شاحنة	إسرائيلية	مما	

يفرض	تكاليف	إضافية	ويقلل	من	القدرة	التنافسية	لهذه	المنتجات	الزراعية.

وباإلضافة	إلى	ذلك،	فإن	الرعاة	والبدو	الذين	اعتادوا	التنقل	بحرية	في	وادي	األردن	بحثًا	عن	الماء	والمرعى	
لقطعانهم	يواجهون	اآلن	المخاطرة	بتغريمهم	من	قبل	السلطات	اإلسرائيلية	عندما	يجتازون	المحميات	

الوطنية	المعلنة	من	قبل	إسرائيل.���

والتوسع للسكان  الطبيعي  النمو  إمكانية  اقصاء   1.3

بدون	حرية	الوصول	إلى	وادي	األردن،	سيتم	تقييد	النمو	السكاني	الطبيعي	في	اتجاه	الشرق	حين	تنعدم	حرية	
المرور	إلى	وادي	األردن،	حيث	هذه	المنطقة	غنية	باألراضي	غير	المستعملة	التي	تناسب	إنشاء	مشاريع	اإلسكان،	
وهي	بعيدة	نسبيًا	عن	المناطق	الحضرية	ذات	التركيز	العالي	غربي	الضفة	الغربية.	ومع	تقييد	كهذا	إلمكانية	التوسع	

شرقًا،	فإن	االزدحام	في	المناطق	الحضرية	حاليًا	سيزداد	تقلصًا	وكذلك	قابلية	الدولة	الفلسطينية	للحياة.

				مكتب	األمم	املتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية	OCHA	)تشرين	األول،	2005(،	"التركيز:	وادي	األردن". 12

				مكتب	األمم	املتحدة	لتنسيق	الشؤون	اإلنسانية	OCHA	)تشرين	األول،	2005(،	"التركيز:	وادي	األردن". 13



20�

البعد	اإلقتصادي	-	فلسطين	وإسرائيل	

المقترحة الحلول   .4

القصير المدى  والحلول على  الفورية  الحلول   1.4
على	المدى	الفوري	والمدى	القصير،	يجب	إزالة	القيود	على	حركة	البضائع	والناس	في	وادي	األردن	أو	

تخفيفها	على	األقل،	وذلك	كما	يأتي:

1.	السماح	للشاحنات	اإلسرائيلية	بالدخول	إلى	وادي	األردن،	وإلى	الضفة	الغربية	والسماح	بالوصول	إلى	قطاع	غزة.
2.	السماح	للشاحنات	اإلسرائيلية	بالدخول	إلى	وادي	األردن	وجمع	البضائع	الزراعية	من	المزارع	الفلسطينية.

3.	السماح	للشاحنات	اإلسرائيلية	بدخول	إسرائيل	من	خالل	معبر	بيسان	)بيت	شآن(	بعد	أن	تجمع	البضائع	
من	المزارع	الفلسطينية	في	وادي	األردن.

4.	السماح	للشاحنات	الفلسطينية	التي	تحمل	المنتجات	الزراعية	من	وادي	األردن	باستعمال	جميع	المعابر	
الحدودية	إلى	إسرائيل.

5.	إزالة	نقطة	التفتيش	على	مدخل	أريحا،	وإزالة	جميع	نقاط	التفتيش	التي	تمنع	حركة	السياح	إلى	منطقة	وادي	األردن.

المتوسط المدى  الحلول على   2.4
إلى	وادي	 الفلسطينيين	 الخطوات	اإلضافية	األخرى	لجعل	وصول	 اتخاذ	 المتوسط،	يجب	 المدى	 على	

األردن	عاديًا	ودعم	تطويره	:

1.	إزالة	جميع	القيود	على	حرية	الحركة	والوصول	إلى	وادي	األردن	من	جميع	أجزاء	الضفة	الغربية.
2.	تحسين	البنية	التحتية	للطرق	بين	شمال	الضفة	الغربية	ووادي	األردن،	وال	سيما	من	منطقة	الباذان	– طوباس	

إلى	وادي	األردن.
3.	تحسين	شبكة	الطرق	بين	نابلس	وجسر	دامية.

4.	فتح	جسر	دامية	أمام	تصدير	المنتجات	الزراعية	لوادي	األردن	والتجارة	الزراعية	بشكل	عام.
5.	تحسين	الوصول	إلى	جسر	أللنبي	لتوفير	وصول	أفضل	للسياح	إلى	وادي	األردن.

6.	تطوير	البنية	التحتية	للمياه	وإعادة	بنائها	وإزالة	القيود	على	الوصول	إلى	المناطق	الغنية	بالمياه.

البعيد المدى  3.4 على 
تنفيذ	رؤية	خارطة	الطريق	االقتصادية.
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