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مجموعة إكس

الحقا لنقاش أجراه خبراء اقتصاد إسرائيليني وفلسطينيني في بداية عام 2002، قرر البروفسور جلبرت بن
حيون من جامعة بول سيزان - إكس - مرسيلياIII املساهمة في التوصل إلى رؤية للعالقات االقتصادية
املستقبلية بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.  ولهذه الغاية نظم ورشة عمل دولية حول "إمكانيات التعاون
االقتصادي املستقبلي في الشرق األوسط: منظور إسرائيلي - فلسطيني".  عقدت الندوة في إكس إن

بروفانس بفرنسا في متوز 2002.

وتأسست بعد الندوة مجموعة عمل - ومن هنا جاءت تسمية "مجموعة إكس" - بغرض جتميع وجهات النظر
اإلسرائيلية والفلسطينية حول القضايا االقتصادية املرتبطة بالتدابير املستقبلية الدائمة بني الطرفني وخللق
ملتقى ملناقشة وحتليل السيناريوهات واالقتراحات اخملتلفة.  وقد التقت اجملموعة بشكل منتظم بعد ذلك في
باريس واسطنبول وفونتينبلو والقدس وركزت في لقاءاتها على تطوير "خارطة الطريق اإلقتصادية" كجزء
مكمل للعملية السياسية التي ابتدأت بخريطة الطريق التي طرحتها ودعمتها اللجنة الرباعية.

تضم مجموعة إكس أكادمييني إسرائيليني وفلسطينيني وأعضاء من املؤسسات الرسمية اإلسرائيلية
والفلسطينية (كمراقبني) - وخاصة وزارات تعمل في اجملال االقتصادي. كما تضم مجموعة إكس خبراء
وأكادمييني دوليني وأعضاء في املؤسسات الدولية - االحتاد األوروبي، البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي -

وكلهم كذلك يشاركون كمراقبني.
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مجموعة إكس: األعضاء واملراقبون
الدوليون

بروفسور جلبير بن حيون
رئيس اجملموعة

دائرة االقتصاد - جامعة بول سيزان
IIIإكس - مرسيليا -

د. سيباستيان ديسو
اقتصادي - البنك الدولي

(مراقب)

السيد جاك أولد-أوديا
وزارة االقتصاد واملالية والصناعة،

فرنسا
(مراقب)

د. برنارد فيليب
مدير عام

االحتاد األوروبي
 بروكسل
(مراقب)

السيد جويل توجاس - بيرنات
نائب رئيس قسم الشرق األوسط وآسيا

الوسطى
صندوق النقد الدولي

(مراقب)

الفلسطينيون

السيد صائب بامية
منسق الورقة

اقتصادي

د. سمير حزبون
اقتصادي

مؤسسة "داتا" للدراسات االقتصادية

السيد سمير حليلة
أمني عام مجلس الوزراء

(مراقب)

د. سعد اخلطيب
مدير السياسة التجارية

بالتريد

مستشارة نسرين عباس
مستشارة قانونية

وحدة دعم املفاوضات
(مراقب)

د. أمني بيضون
اقتصادي

مؤسسة اإلدارة االقتصادية
(EMAN)

د. صالح الدين عبد الشافي
مستشار اقتصادي

(مراقب)

اإلسرائيليون
بروفسور أرييه ارنون

منسق الورقة
دائرة االقتصاد - جامعة بن

غوريون
السيد ألون إتكني

اقتصادي
السيد يورام غاباي

رئيس، بايليم
الرئيس السابق إلدارة دخل الدولة

1989-1995

مستشار متار هاكر
عضو سابق في والفد اإلسرائيلي

- بروتوكول باريس
بروفسور ريؤوفان حوريش

رئيس دائرة املالية، مدرسة إدارة
األعمال، كلية اإلدارة في تل أبيب

مدير عام سابق، وزارة الصناعة
والتجارة

د. رون بونديك
مدير مركز بيريس للسالم

د. إيلي ساغي
كلية ايتان بيرجالس لالقتصاد

جامعة تل ابيب
بروفسور جيمي وينبالت

دائرة االقتصاد، جامعة بن غوريون
السيد غابي بار

رئيس دائرة الشرق األوسط، وزارة
الصناعة والتجارة والعمل

(مراقب)
مستشار ييشاي سوريك

مدير قسم التنمية اإلقليمية
والعالقات الدولية، مكتب نائب

رئيس الوزراء (مراقب)
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مالحظة: إن اآلراء املعبر عنها في الورقة ال تعكس بالضرورة آراء املؤسسات التي ينتمي إليها هؤالء األعضاء واملراقبون.



تلقت هذه الدراسة دعما من:
اجمللس اإلقليمي (احملافظة) في بروفنس - ألب - كوت دازور (فرنسا)

اجمللس العام (لواء) بوش دو رون (فرنسا)
مدينة إكس إن بروفانس (فرنسا)

مكتب النرويج التمثيلي لدى السلطة الفلسطينية
مركز بيريس للسالم
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كما تود مجموعة إكس أن تتقدم بالشكر ل:
  سمادار شابيرا، مديرة وحدة االقتصاد واألعمال، مركز بيريس للسالم.

  أسماء حماد، مساعدة املنسق الفلسطيني جملموعة إكس.
IIIكوليت ليسكور، مركز الدراسات االقتصادية والسياسية، جامعة بول سيزان - إكس ? مرسيليا  

على جهودهم القيمة التي لم يكن باإلمكان استكمال املشروع بدونها.

سكرتارية مجموعة إكس
مركز االقتصاد اإلقليمي، للتوظيف والشركات الدولية، كلية االقتصاد التطبيقي، جامعة بول سيزان - إكس

- مرسيلياIII، فرنسا

هاتف: 11 06 12 24 4 33 00 - فاكس: 49 80 32 24 4 33 00
aix-group.cerefi@univ.u-3mrs.fr :بريد إلكتروني

www.aixgroup.u-3mrs.fr  :املوقع 
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في هذه الدراسة االقتصادية، تقوم مجموعة اكس بتحليل اخملاطر والفرص املتعلقة بخطة االنفصال
اإلسرائيلية األحادية اجلانب. تناقش الدراسة الشروط املرتبطة باالنفصال وكيف ستؤثر هذه الشروط على
إمكانية إعادة إنعاش االقتصاد الفلسطيني. كما وتتناول متطلبات ربط خطة االنفصال باملبادئ التي صدرت

عن اجملموعة في خارطة الطريق االقتصادية.

تناولت الدراسة اخملاطر اجلدية املترتبة على خطة االنفصال واالحتماالت اإليجابية التي ميكن أن حتول إلى
فرصة في حال توفر شروط أساسية، وناقشت الدراسة هذه الشروط من خالل الربط بني خطة االنفصال

وخارطة الطريق االقتصادية.

إن تنفيذ خطة الفصل سيخلق تغييرا في الوضع االقتصادي لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية. سوف تؤدي
الترتيبات اجلديدة إلى إنهاء الوجود اإلسرائيلي في هذه املناطق وتغيير إرتباطهم بإسرائيل وبالعالم
اخلارجي. ورغم أن خطة االنفصال تنص على إبقاء الترتيبات االقتصادية على ما هي عليها (أي اعتماد
اتفاقية باريس)، إال أن أجزاءا من اخلطة توحي عكس ذلك. فمن وجهة النظر االقتصادية، إذا لم يتم إصالح
اخلطة، سوف يكون التواصل ما بني قطاع غزة والسوق اإلسرائيلي والضفة الغربية ومصر وأسواق خارجية
أخرى محدودا جدا. وإذا مت تنفيذ اخلطة كما هي (أي بطابعها املتشدد)، مبا في ذلك إغالق احلدود

اخلارجية، سوف يتحول القطاع إلى منطقة معزولة وضعيفة اقتصاديا.

وإذا كانت خطة االنفصال تنفذ في إطار خارطة الطريق، كما يدعي مهندسو اخلطة، فإن الترتيبات اجلديدة ال
يجب أن تؤدي إلى نظام اقتصادي في قطاع غزة مختلف عن النظام في الضفة الغربية أو أن يتم فصل

القطاع عن الضفة.

إعادة إنعاش فورية لالقتصاد الفلسطيني

منذ بدء أحداث تشرين أول 2000، تراجع االقتصاد الفلسطيني بشكل كبير. وانعكس الركود االقتصادي
على جميع فروع االقتصاد: االنتاج احمللي، والدخل الصافي، واالستهالك، واالستثمارات والصادرات. ونتيجة

لذلك، تشهد األراضي الفلسطينية احملتلة نسب عالية من البطالة وانتشار الفقر.

ملخص
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ولتحقيق اإلنعاش الفوري لالقتصاد الفلسطيني، من الضروري العودة باألنشطة االقتصادية ملا كانت عليه
قبل العام 2000، وفتح مجال التنمية املستدامة في إطار دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. إال أن هناك
شروط إلعادة األنشطة االقتصادية، وهي إنهاء نظام اإلغالقات داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء
تواصل اقتصادي معتمد وفعال وآمن بني الضفة الغربية وقطاع غزة، وأخيرا تأسيس نظام حدود

ممنهج وفعال وآمن بتكلفة بسيطة.

تصدير العمالة الفلسطينية

رغم التطورات املتوقعة في األنشطة االقتصادية احمللية وفي مجال الصادرات وفي إطار اجملهودات املبذولة
نحو تطوير االقتصاد (بعد التخلص من القيود اإلسرائيلية)، إال أن الرجوع إلى ما قبل العام 2000 لن
يسد الثغرة االقتصادية والقيود التي فرضت على تصدير العمالة الفلسطينية إلى السوق اإلسرائيلي. تشمل
خطة االنفصال أحادية اجلانب إمكانية إنهاء تصدير العمالة الفلسطينية وهي سياسة لتقويض عملية إعادة
االنتعاش االقتصادي، فالعمالة الفلسطينية في إسرائيل حتقق مصدر دخل هام في الضفة الغربية وقطاع
غزة. ومن جهة أخرى، فإن وضع قيود إضافية على حركة العمال سوف يؤثر سلبيا على اجلانب االجتماعي.

التواصل اجلغرافي

إن االنفصال اجلغرافي بني الضفة الغربية وقطاع غزة يستدعي ربط املنطقتني لضمان اقتصاد وسوق
موحد، خاصة فيما يتعلق بإدارة املعابر احلدودية.

يشكل التواصل اجلغرافي أهمية كبرى لبناء الدولة وتطوير االقتصاد الفلسطيني. فعلى املدى البعيد، يجب
أن يوفر التواصل اجلغرافي مشاريع بنى حتتية واسعة مثل خط أنابيب للمياه والغاز، وتسهيالت تنقل
األسالك الكهربائية وأنظمة الطرق وشبكة سكة حديد... وعلى املدى القصير، يجب أن يسمح التواصل

اجلغرافي بعبور الناس والبضائع بني املنطقتني (على منط احلركة بني املناطق الداخلية الفلسطينية).

األمن

من أجل حتقيق االنتعاش االقتصادي في إطار خارطة الطريق االقتصادية، يعمل اجلانب الفلسطيني على
تكريس اإلصالحات الداخلية مبا في ذلك فرض سيادة القانون، وتأسيس فصل السلطات وتطوير آليات
قانونية لضمان التنفيذ. يترافق ذلك مع االلتزام الفلسطيني لتحسني الوضع األمني كما صدر في خارطة

الطريق.

وإلجناح خطة االنفصال، يجب أن تسهل إسرائيل عبور الفلسطينيني والسلع الفلسطينية عبر طرق التصدير
(مبا في ذلك املطار وامليناء اإلسرائيلي) والطرق من فلسطني إلى األردن ومصر. كما تأخذ التدابير األمنية
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بعني االعتبار أهمية التدفق التجاري احلر. ويتوجب تطبيق األساليب اإلدارية والتكنولوجية املتوفرة لضمان
تدفق السلع بطريقة سريعة ومنظمة مع احلفاظ على األمن. فبدون ذلك، لن تتحقق سيادة فلسطينية

اقتصادية.

اخلالصة

حتولنا خطة االنفصال عن النظام االقتصادي املتفق عليه بدون التقدم في التدابير الدائمة كما نصت عليه
خارطة الطريق االقتصادية. وألن االنفصال يؤسس الوضع النهائي لألمور االقتصادية، ال يجب أن يتناقض
مع االتفاقيات املبرمة. إن حصيلة االنفصال قد تشوه عناصر الوضع النهائي بخلق، على سبيل املثال، أنظمة
اقتصادية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهة أخرى، إذا كانت التحضيرات في اجملالني
االقتصادي والتجاري لبناء الدولة الفلسطينية املستقلة تأتي خالل عملية االنفصال، سوف توفر هذه

التحضيرات فرص إنعاش اقتصادي في األراضي الفلسطينية.
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املقدمة

إن التغييرات احلديثة في إسرائيل وفلسطني تثير حيرة العديد من املراقبني. في حزيران 2004، قررت
احلكومة اإلسرائيلية تنفيذ خطة االنفصال من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بشكل أحادي، مما يتعارض
مع السياسة املعلنة ألرييل شارون عندما انتخب في بداية االنتفاضة الثانية. وفي كانون ثاني 2005، باشر
رئيس السلطة الوطنية املنتخب، محمود عباس، بتنفيذ وقف إطالق النار وأعلن عن رغبته في استئناف
مفاوضات الوضع الدائم. وفي شباط 2005، بات من الواضح أن عدة قنوات من احملادثات واملفاوضات قد

استؤنفت في شرم الشيخ. في هذه الدراسة، نقوم بتحليل األبعاد االقتصادية لهذه التطورات األخيرة.
خالل األشهر األولى من العام 2005، وأثناء صياغة هذه الوثيقة، يبدو أن هذا العام اخلامس (بعد انهيار
املفاوضات السياسية في العام 2000) قد يشير إلى حتول إيجابي مع إعادة تفعيل العملية السياسية
كخيار حقيقي. بيد أن هذا التوجه املتفائل نوعا ما يبدو بعيدا كل البعد عن الواقع. إال أننا نعتقد أنه ميكن
إلقاء الضوء من جديد على التفاعالت املعقدة بني االقتصاد والسياسة، باعتمادنا على خبراتنا السابقة. إن
هذا التوجه بحد ذاته له قيمة ألنه يخلق إمكانية التطوير واحتمال أن يكون املستقبل االقتصادي والسياسي

في املنطقة أكثر إشراقا من املاضي القريب.

خالل األربع سنوات املاضية، ساد عدم الثقة في املنطقة بشكل كبير لدرجة أن التحدث عن اتفاقية بني
اجلانبني بات أمرا خياليا أو حلما يصعب حتقيقه. ولكننا نعتقد أنه يجب دراسة إمكانية بلورة اتفاقية جديدة
بني الطرفني ألن البدائل أسوأ. كما أننا منتلك األسباب الكافية إلظهار أنه ميكن للجانبني أن يديرا مفاوضات

ذات معنى وأن يحال هذا النزاع الطويل واملر بني إسرائيل وفلسطني.
لم يتم حتديد شكل الهيكلية احلقيقية لالنفصال اخملطط له من قطاع غزة، ولذلك فإن نظام االنسحاب
االقتصادي غير واضح - خاصة فيما يتعلق مبراقبة احلدود اخلارجية للمنطقة وأشكال الربط بني قطاع غزة
والضفة الغربية. لذا يجب أن نركز على فرضيات معينة متعلقة بنظام اقتصادي لالنفصال ودراسة
اإليجابيات والسلبيات لألنظمة البديلة. سوف نركز على تداعيات التدابير االقتصادية املستقبلية بني إسرائيل

وفلسطني، كما هو مبني في خارطة الطريق االقتصادية التي أعدتها اجملموعة في كانون ثاني 2004.

في خارطة الطريق االقتصادية، تناولت مجموعة اكس التدابير االقتصادية املنسجمة مع حل
"الدولتني"، مبا في ذلك رسم احلدود املتفق عليها. وتعتمد هذه التدابير على نظام اقتصادي جديد

1الفصل الثاني، املادة 11، اإلتفاقية اإلسرائيلية - الفلسطينية املرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، واشنطن، 28 أيلول
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متاما بني الدولتني. وكما هو مشار إليه في ملحق "التدابير االقتصادية املاضية واملستقبل بعيد
األمد"، متت جتربة النظام املقترح لعدة أسباب. وخرجت اجملموعة بخامتة أنه إذا مت تنفيذ النظام بعد
بلورة اتفاقية بني اجلانبني، سيوفر هذا النظام البيئة األفضل لنمو االقتصادين على املدى البعيد
والوصول للمستوى املعيشي املطلوب (إذ سيكون متقاربا). في هذه الدراسة، نقوم بفحص الشروط
األساسية ملتابعة االجتاه الذي يقودنا من االنفصال األحادي اجلانب إلى حل متبادل ومستقر ودائم.

إن حل "الدولتني" يعني حدود سياسية متفق عليها. خالل السنوات املاضية، خرج احملللون االقتصاديون
بنتيجة أن احلدود االقتصادية، املبنية بطريقة فعالة على أساس اتفاقية، قد حتسن الرخاء االقتصادي لكال

الدولتني.

إن االنفصال اجلغرافي بني الضفة الغربية وقطاع غزة يستدعي ربط املنطقتني، خاصة فيما يتعلق باحلدود.
تنعكس وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة في تاريخ مشترك والبنى السياسية احلالية واالرتباطات العائلية
واألمور الدميوغرافية والثقافية. كما أن لهذه الوحدة أبعاد اقتصادية هامة تتعلق بالتجارة والعمالة والتعليم

العالي والنظام الصحي الخ... نصت اتفاقية السالم االنتقالية للعام 1995 على التالي:

"ينظر اجلانبان للضفة الغربية وقطاع غزة على أنهما وحدة اقليمية واحدة، وسيتم احملافظة على وضعهما
ووحدة أراضيها خالل املرحلة االنتقالية".1

يشكل التواصل اجلغرافي أهمية بالغة في تنمية الدولة واالقتصاد الفلسطينيني على األمدين القريب والبعيد.
فعلى املدى البعيد، يجب أن يوفر التواصل اجلغرافي مشاريع بنى حتتية واسعة مثل خط أنابيب للمياه
والغاز، وتسهيالت تنقل األسالك الكهربائية وأنظمة الطرق وشبكة سكة حديد... وعلى املدى القصير، يجب
أن يسمح التواصل اجلغرافي بعبور الناس والبضائع بني املنطقتني (على منط احلركة بني املناطق الداخلية

الفلسطينية).   يعتمد مبدأ التواصل اجلغرافي على أن ال يكون السفر عبره كالسفر عبر نقطة مرور دولية.

اخلالصة: إن البنية احلالية للتدابير االقتصادية (القريبة األمد) بني االقتصادين اإلسرائيلي والفلسطيني، في
سياق اتفاقية باريس، تعتمد على العناصر التالية:

1. إطار اقتصادي متطابق على احلدود اخلارجية، ويعرف بـ "شبه االحتاد اجلمركي".
2. ال وجود حلدود اقتصادية داخلية.

3. تدابير مماثلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتعامل مع املنطقتني كوحدة اقتصادية (وسياسية).

نعتقد أنه في احلالة الفلسطينية اإلسرائيلية، حيث ال يوجد بعد دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، جتنب
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مهندسو اتفاقية باريس (وعملية السالم في أوسلو) القضايا الصعبة املتعلقة بالسيادة (كالدولة واحلدود
واالنسحاب وإزالة املستوطنات، الخ...) من خالل خلق مفهوم غامض للسيادة الفلسطينية، إذ صمموا اتفاقية
انتقالية يتعايش فيها اجملتمعان حتت السيطرة اإلسرائيلية على املعابر اخلارجية في املرحلة األولى، وصوال إلى
قيام دولة فلسطينية مع سيطرة فلسطينية على املعابر اخلارجية وبناء "املمرات اآلمنة". ومن ثم تبدأ مفاوضات
الوضع النهائي حيث يتم التشاور حول رسم احلدود والتواصل اجلغرافي الدائم.  لقد مت وعد الفلسطينيني في هذا
اإلطار االنتقالي مبستوى معيشة عال ووقت لبناء قدراتهم كي تعمل مؤسسات الدولة بفاعلية. في العام 1999،

كان من املفروض أن تنتهي هذه املرحلة االنتقالية وأن يتوصل اجلانبان على اتفاقية دائمة. هذا ما لم يحدث.

إن التدابير للوضع الدائم وعلى املدى البعيد، كما أقرتها مجموعة اكس في املرحلة الثالثة خلارطة الطريق،
تفترض التالي:

1. إمكانية خلق إطار اقتصادي خارجي مختلف على احلدود اخلارجية إلسرائيل وفلسطني لتنفيذ سياسات
استيراد وتصدير مستقلة.

2. إمكانية تأسيس حدود اقتصادية داخلية بني إسرائيل وفلسطني.

وأيضا

3. تدابير لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ومعاملتهما كوحدة سياسية واقتصادية.

يفترض اإلطار البعيد األمد بلورة اتفاقيات مستقرة. إن ميزات االستقرار واضحة ولكن وباإلضافة لذلك،
تعتقد مجموعة اكس أن تصدير سلع أكثر وعمالة أقل ستؤثر بشكل إيجابي على توازن العالقات االقتصادية

املستقبلية بني اجلانبني.2

2استروب وديسوس (2002)، البنك الدولي (2002)، اكس (2004)
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٢. التدابير االقتصادية على املدى القريب

يجب على التدابير القصيرة املدى واملطبقة خالل املرحلة االنتقالية ابتداءا من احلاضر مرورا باالنفصال
ووصوال باتفاقية الوضع النهائي في املرحلة الثالثة، أن تعتمد على اتفاقية باريس (اجلزء األول من الفرضيات
املبينة أعاله). ال يجب أن يخلق تنفيذ خطة االنفصال شروطا تتناقض مع هذه الفرضيات. إال أن بعض
األمور الهامة في خطة االنفصال قد تقضي على هذه الفرضيات وتخلق وقائع مناقضة التفاقية باريس. وهذه

املشاكل هي:

 سيواجه مبدأ احلدود اخلارجية املتطابق حتديا في إحدى سيناريوهات االنفصال، لن يدخل معبر رفح في
إطار النظام احلدودي احلالي املتطابق. والسبب في ذلك هو اإلنهاء احملتمل للوجود اإلسرائيلي على خط
احلدود اخلارجية، مبا في ذلك احلدود مع مصر (املعروفة بـ "فيالديلفيا")، وامليناء البحري واجلوي. لقد متت
مناقشة احللول احملتملة لهذه املشكلة ومن ضمن املقترحات هو االعتماد على طرف ثالث يعمل كوكيل لضمان

التدابير احلالية على طول احلدود اخلارجية.

 املشكلة الثانية تتعلق بإنشاء حدود اقتصادية داخلية. حسب ما جاء في اتفاقية باريس، ال يجب أن تلقى
التجارة بني إسرائيل وفلسطني أي عوائق، كما ويجب أن يستمر التدفق العمالي بطريقة طبيعية. إال أن قرار
احلكومة اإلسرائيلية في حزيران 2004 يهدد العنصر األساسي التفاقية باريس، ومت توضيح هذه النقطة من
قبل الوكاالت الدولية. يتناقض القرار اإلسرائيلي - الذي يقضي بإنهاء تدفق العمال الفلسطينيني ابتداءا من
عام 2008 - مع فرضية أنه لن تكون هناك حدود داخلية دائمة للعمالة في املستقبل القريب. إن التداعيات

االقتصادية لهذا القرار بعيدة املدى ومنافية ألي خطة تنمية معقولة لالقتصاد الفلسطيني.

 يتعلق االنحراف الثالث من اتفاقية باريس بالتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كاقتصاد واحد. ال
يحبذ تقسيم األراضي الفلسطينية إلى وحدات اقتصادية منفصلة وذلك ألسباب اقتصادية ومن أجل احلفاظ
على آفاق اتفاقية الوضع النهائي. إن تقسيم األراضي الفلسطينية ال يتماشى مع رؤية السالم املبنية على

إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة كما نصت عليه خارطة الطريق.

االنفصال أحادي اجلانب

في حزيران 2004، صادق مجلس الوزراء اإلسرائيلي على النسخة املعدلة من خطة االنفصال التي قدمها
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رئيس الوزراء شارون. ومت مصادقة اخلطة من قبل الكنيست في تشرين أول. وحسب ما جاء في اخلطة،
سوف تنهي إسرائيل وجودها العسكري واملدني في قطاع غزة وجزء محدود من شمال الضفة الغربية بشكل
أحادي اجلانب. وبالتوازي مع هذا االنسحاب، سوف تستمر إسرائيل ببناء جدار الفصل في الضفة الغربية
وتبقي تواجدها العسكري بني قطاع غزة ومصر (طريق فيالديلفيا)، وبني الضفة الغربية واألردن، وستواصل

سيطرتها اجلوية والبحرية وعلى جميع املداخل.

في حال التنفيذ، سوف تخلق اخلطة وضعا جديدا. في كانون ثاني 2004، قمنا بتحليل إمكانيات إعادة
إنعاش االقتصاد الفلسطيني في إطار خارطة الطريق االقتصادية إذا ما مت تنفيذ خارطة الطريق السياسية.
وكانت نقطة االنطالق في خارطة الطريق االقتصادية املرحلة الثالثة من خارطة الطريق السياسية، بافتراض
أن اجلانبني متفقان على تنفيذ احلل الدائم لدولتني وإنهاء النزاع. ومن ثم، وباجتاه هندسي معاكس، قمنا
بوصف التغييرات االقتصادية الالزمة خالل املرحلتني األولى والثانية من خارطة الطريق والتي ميكن أن تؤدي
إلى اقتصاد فلسطيني قابل للحياة في املرحلة الثالثة. في هذه الدراسة، سوق نقدر األوضاع التي سيخلقها
االنفصال وكيف لهذه األوضاع أن تؤثر على التوقعات االقتصادية إلعادة إنعاش االقتصاد الفلسطيني وكيف

ميكن لهذه الظروف أن ترتبط مببادئنا املشار إليها في خارطة الطريق االقتصادية.

إن تنفيذ خطة االنفصال سيخلق تغييرا في الوضع االقتصادي لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية، بإنهاء
الوجود اإلسرائيلي في املنطقتني وبتغيير إرتباطهما بإسرائيل وبباقي أنحاء العالم. ورغم أن خطة االنفصال
تشير إلى إبقاء التدابير االقتصادية املوجودة حاليا (مثل اتفاقية باريس وشبه االحتاد اجلمركي)، إال أن
أجزاءا من اخلطة تفيد بعكس ذلك. تنص اخلطة على أن استكمال االنسحاب "سوف يبطل سريان أي إدعاءات
ضد إسرائيل بالنسبة ملسؤوليتها جتاه السكان الفلسطينيني في قطاع غزة". باإلضافة لذلك، تشير اخلطة إلى
أن "ستقوم إسرائيل باملراقبة واإلشراف على الغطاء البري اخلارجي، وبالسيطرة احلصرية على اجلو في قطاع
غزة، وستواصل إسرائيل األنشطة العسكرية على الطول الساحلي للقطاع". وإذا كانت خطة االنفصال تنفذ في
إطار خارطة الطريق، كما يدعي مهندسو اخلطة، فإن الترتيبات اجلديدة ال يجب أن تؤدي إلى تطبيق نظام
اقتصادي في قطاع غزة مختلف عن النظام االقتصادي املطبق في الضفة الغربية أو أن يتم فصل القطاع عن
الضفة. فمن وجهة النظر االقتصادية، إذا لم يتم إصالح اخلطة، سوف يكون التواصل ما بني قطاع غزة
والسوق اإلسرائيلي والضفة الغربية ومصر وأسواق خارجية أخرى محدودا جدا. وإذا ما مت تنفيذ اخلطة كما
هي (أي بطابعها املتشدد)، مبا في ذلك إغالق احلدود اخلارجية، سوف يتحول القطاع إلى منطقة معزولة

وضعيفة اقتصاديا.
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إعادة إنعاش اقتصادية فورية

منذ بدء أحداث تشرين أول 2000، تراجع االقتصاد الفلسطيني بشكل كبير. وانعكس الركود االقتصادي على
جميع فروع االقتصاد: اإلنتاج احمللي، والدخل الصافي، واالستهالك، واالستثمارات والصادرات. ونتيجة لذلك،
تشهد األراضي الفلسطينية احملتلة نسب عالية من البطالة وانتشار الفقر وصعوبات مالية كبيرة للسلطة الوطنية

الفلسطينية.

ولتحقيق اإلنعاش الفوري لالقتصاد الفلسطيني، من الضروري العودة لألنشطة االقتصادية كما كانت عليه
قبل العام 2000، وفتح مجال التنمية املستدامة في إطار دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة. إال أن هناك

شروط إلعادة األنشطة االقتصادية، وهي:

 إنهاء نظام اإلغالقات داخل الضفة الغربية وقطاع غزة،

 بناء تواصل اقتصادي معتمد وفعال وآمن بني الضفة الغربية وقطاع غزة،

 تأسيس نظام حدود ممنهج وفعال وآمن يسمح بحرية حركة البضائع من وإلى الضفة الغربية وغزة مع
إسرائيل وكافة الدول بتكلفة عادية،

 تنفيذ برنامج إعادة إنعاش طارئ.

أفادت تقارير البنك الدولي أن الشروط املذكورة أعاله ستزيد من مجموع الناجت احمللي بشكل كبير وستقلل
من نسب البطالة والفقر.3 ويتوقع أن يتدفق السوق احمللي بتحسن التنقل والعبور داخل وبني الضفة الغربية

وقطاع غزة.

كما ويتوقع أن تنتج عن تلك الشروط نتائج إيجابية على تصدير البضائع. فرغم التقيد واحملدودية، أثبتت
الصادرات احلالية مساهمتها الهامة لالقتصاد الوطني، بيد أن هذه األرقام ال متثل اإلمكانيات احلقيقية
للتصدير. إن الهبوط اخلطير الذي شهده االقتصاد الفلسطيني بالتصدير مرتبط مباشرة بالقيود املفروضة
وليس بتدهور مفاجئ لقدرات تصدير فعلية. باإلضافة لذلك، يقدر منو التصدير ب ٪420 إذا ما مت التخلص
من القيود املفروضة ومت استعادة احلركة التجارية مع الشركاء األساسيني احلاليني، خاصة إسرائيل،
وبتنوع النمو والدخول لألسواق األخرى، خاصة من خالل اتفاقيات جتارية مع الدول العربية ودول اإلحتاد

األوروبي.

رغم التحسينات املتوقعة في القطاع االقتصادي احمللي والتصدير في حال إزالة القيود، و إذا مت حتسني

3البنك الدولي 2004

4حتقيق إمكانيات التصدير- بالتريد فلسطني (كانون ثاني 2005) والبنك الدولي (2004)

5"إال أنه ال ميكن اعتبار 24 نظام إغالقات مبعزل عن األمن، خاصة عندما يشكل العسكريون  الذين يقصدون دخول إسرائيل تهديدا. إن األمن بحد ذاته ليس

في إطار هذه الدراسة، إال أنه مطلوب بذل جهود من قبل السلطة الفلسطينية لتنفيذ التزاماتها األمنية كما ذكر في خارطة الطريق ليتسنى للدول املانحة أن
تتطالب بتسهيالت في نظام اإلغالق." البنك الدولي، حزيران 2004.
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نظام املعابر، ومت استهداف التنمية بشكل جيد، فإن إعادة إنعاش كاملة ملستوى ما قبل العام 2000 لن
تسد الثغرة االقتصادية املتبقية من قبل القيود املفروضة على تصدير العمالة الفلسطينية للسوق اإلسرائيلي.
إن التغاضي عن طرح أهمية مصدر الدخل الناجت عن العمالة في إسرائيل وآثاره االجتماعية في حال

انحساره سيضعف اجلهود املبذولة إلعادة اإلنعاش.

وجتدر اإلشارة إلى أن إعادة اإلنعاش االقتصادي (في نطاق خارطة الطريق االقتصادية) تتطلب أن يستمر
الفلسطينيون وأن يعملوا على تكريس اإلصالحات الداخلية، مبا في ذلك فرض سيادة القانون على نطاق
واسع، وتأسيس فصل السلطات وتطوير آليات قانونية لضمان التنفيذ. يترافق ذلك مع االلتزام الفلسطيني

لتحسني الوضع األمني كما صدر في خارطة الطريق.5

٣.خطة االنفصال وخارطة الطريق االقتصادية
إن خطة االنفصال املقترحة وبانسحابها احملدود من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية ال توفر الدافع املالئم
إلعادة اإلنعاش االقتصادي ألن بعض تداعيات اخلطة االقتصادية قد تضر إمكانية التنمية على املدى
الطويل. من جهة أخرى، إن إزالة نظام اإلغالق الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على تواصل
جغرافي بني املنطقتني والسيطرة الفلسطينية على النقاط احلدودية مع األردن ومصر وإسرائيل، كل هذه
األمور معا ستعطي دافعا إلعادة إنعاش فورية لالقتصاد الفلسطيني في األمد القريب. ويقدر البنك الدولي
أن إجراء تسهيالت فورية في نظام اإلغالقات الداخلية قد يساهم في رفع الناجت احمللي السنوي إلى حوالي

٪3 في األعوام القادمة.6

إن خطة االنفصال حتولنا عن التدابير الدائمة كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق االقتصادية. لقد قمنا
بتوصية بلورة اتفاقية جتارة حرة بني إسرائيل وفلسطني في الوضع النهائي كما مت التوصية من قبل دراسات
أخرى حول خيارات النظام التجاري في الوضع النهائي.7  ال يجب أن تناقض خطة االنفصال االتفاقيات املوجودة
والعمل على الوضع النهائي لألمور االقتصادية بشكل أحادي اجلانب. إن حصيلة خطة االنفصال قد تشوه عناصر
الوضع الدائم بخلق، مثال، أنظمة اقتصادية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن جهة أخرى، إن

التحضيرات في اجملال االقتصادي والتجاري لبناء دولة مستقلة قد تأخذ مجالها خالل عملية االنفصال.

لقد صممت خارطة الطريق االقتصادية لكي تطبق بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية للسالم، والهدف هو
قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة اقتصاديا. ركزت خارطة الطريق االقتصادية على التدابير
االقتصادية لكي تنفذ خالل املرحلة الثالثة من خارطة الطريق السياسية، أي عند مفاوضات اجلانبني على

الوضع النهائي. تستمد توصيات خارطة الطريق االقتصادية للفترة االنتقالية من احلاجة للتقدم من الوضع

6مجموعة البنك الدولي، أربع أعوام من االنتفاضة واإلغالقات واملأزق االقتصادي الفلسطيني، تشرين ثاني

7مراجعة مركز بيريس للسالم، العالقات االقتصادية املستقبلية بني فلسطني وإسرائيل، حزيران 2004
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احلالي للمرحلة الثالثة:

تعتبر املرحلة األولى من خارطة الطريق االقتصادية كـ "مرحلة إنقاذ" وتشمل إجراءات ملنع تدهور اقتصادي
آخر في األراضي الفلسطينية. وتطالب املرحلة األولى األعمال األساسية التالية:

١. التدفق احلر للسلع داخل األراضي الفلسطينية و ألسواق التصدير.
٢. التنقل احلر للعمال داخل األراضي الفلسطينية واستقرار حد العمالة الفلسطينية في السوق اإلسرائيلي.

٣. حتويالت مالية إليرادات السلطة من إسرائيل إلى السلطة الوطنية الفلسطينية دون انقطاع.

وتشتمل املرحلة الثانية على إجراءات لتطوير إعادة التنمية لالقتصاد الفلسطيني ولوضع أسس االستقالل
االقتصادي. كما تطالب خارطة الطريق االقتصادية (متاشيا مع رؤية خارطة الطريق السياسية إلقامة دولة
فلسطينية بحدود مؤقتة) بالتنفيذ الكامل التفاقية باريس املعدلة. ثم تأتي املرحلة الثالثة واملنبثقة عن

اإلجراءات املذكورة سابقا لتؤدي إلى سيادة فلسطينية اقتصادية كاملة واتفاقية جتارة حرة مع إسرائيل.

نقوم بدراسة األعمال املطلوبة خالل "مرحلة اإلنقاذ" على النحو التالي:

1. التدفق احلر للسلع

خالل األربع سنوات املاضية، واجه االقتصاد الفلسطيني عائقني أساسيني8 يتعلقان بتنقل البضائع: العائق
األول هو اإلغالقات واحلواجز الداخلية، والعائق الثاني هو احلواجز اخلارجية. إن هذه العوائق، التي تقول
إسرائيل أنها جاءت بدوافع أمنية والتي يعتبرها الفلسطينيون كعقوبات اقتصادية، كانت العامل األساسي
الذي أدى إلى األزمة االقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية. لقد أدت هذه العوائق إلى ارتفاع نفقات النقل
وإلى إضعاف إمكانية تنبؤ تدفق السلع. وباإلضافة لذلك، حددت هذه القيود من القدرة التنافسية واإلنتاجية

للقطاعات االقتصادية الفلسطينية عامة، وأدت إلى شلل في إمكانيات تنمية قدرة التصدير.

ال تشير خطة االنفصال إلى أن التدابير احلالية بالنسبة لتنقل البضائع - أي اإلغالقات واحلواجز ونظام التنزيل
وإعادة التحميل الـ "Back-to-back" - ستتغير. ولذلك، فإن خطة االنفصال تشكل حتديا ألي إمكانية إعادة
إنعاش لالقتصاد الفلسطينية. يتوقع االنسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية - وخاصة تفكيك املستوطنات،
أن ينهي عوائق التنقل الداخلي، خاصة في قطاع غزة. ومن جهة أخرى، إن تشديد اإلجراءات األمنية حول قطاع
غزة يعني أن القيود احلالية واحلواجز املفروضة على البضائع سوف تستمر ورمبا تتضاعف أيضا. وسيستمر
الفصل بني الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب عدم وجود طريق يربط املنطقتان، وستستمر القيود على التجارة

الداخلية بني املنطقتني.

تعد إعادة التدفق احلر للبضائع خطوة أساسية أولى نحو إعادة إنعاش االقتصاد الفلسطيني. فبدون سوق

(UNCTAD) وبرنامج منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية (UNSCO) 8أعلن كل من البنك الدولي ومكتب املنسق اخلاص لعملية السالم في الشرق األوسط

أن السبب املباشر حملنة االقتصاد الفلسطيني هو القيود التي تفرضها إسرائيل على النشاط االقتصادي - وخاصة القيود على تنقل الناس والبضائع داخل وبني
الضفة الغربية وقطاع غزة، وعبور التجارة الفلسطينية (لالستيراد وللتصدير على حد سوى) إلى امليناء البحري واجلوي اإلسرائيلي وإلى األسواق اخلارجية.
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تصدير مستقر، تفتقد الصناعات الفلسطينية القدرة التنافسية حتى في سوقها احمللي، مما يعني وبكل
بساطة، أن الوضع الراهن لنظام الرقابة على املعابر لن يحقق دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا.

يجب استهداف التدفق احلر للبضائع على املستويات الثالث التالية:

١. داخل األرض الفلسطينية.
٢. بني األرض الفلسطينية وإسرائيل.

٣. بني األرض الفلسطينية واألسواق اخلارجية األخرى.

١.  التدفق احلر للبضائع داخل األرض الفلسطينية

إن غياب ترابط مادي أو مباشر بني قطاع غزة والضفة الغربية سيؤثر سلبيا على اقتصاد املنطقتني.
وسيبقي جدار الفصل واملستوطنات الكبيرة املقامة على أراضي الضفة الغربية أجزاءا كبيرة من الضفة
الغربية حتت السيطرة اإلسرائيلية. لقد سبب جدار الفصل ضررا لالقتصاد في الضفة الغربية بعزل العديد
من املدن عن أراضيها الزراعية. إن تقسيم الضفة الغربية لوحدات مختلفة واستمرار ومأسسة نظام اإلغالق

سيكون بدون شك مكلفا جدا، خاصة إذا ما استمر نظام التنزيل وإعادة التحميل الـ "
9."Back-to-back

لذلك، إن أهم التعديالت الطارئة املطلوبة ملواجهة األوضاع احلالية هو العمل على بناء تواصل مستقر، وآمن وغير
منقطع بني الضفة الغربية وقطاع غزة. ولن يتعارض هذا التواصل مع مغزى خطة االنفصال ولن يكون مناقضا
مع خارطة الطريق. على اجلانبان، ومعهما طرف ثالث على عالقة بتنفيذ القضايا االقتصادية، أن يتطرقا لهذا
األمر فورا. أصدر البنك الدولي تقريرا تنبأ بأن القدرة اإلنتاجية سترتفع في قطاع غزة فقط باستعادة حوالي
٪15 من قطاع غزة املسيطر عليه حاليا من قبل إسرائيل. وإذا افترضنا أن احلكومة اإلسرائيلية نقلت األراضي
الزراعية بدون املساس بثرواتها، فيجب أن توفر ربح إنتاجي فوري.10 وحلصد الفوائد احملتملة املرافقة للناجت

اإلضافي، فإنه من الضروري أن يتم السماح باحلركة جلميع األراضي الفلسطينية.

التواصل اجلغرافي على املدى القريب

في الوقت احلالي يجب العمل على تواصل جغرافي فوري للتعامل مع االحتياجات االقتصادية (واالحتياجات
األخرى) امللحة للفلسطينيني، وبدون أي أحكام سابقة عن تدابير الوضع الدائم بالنسبة للتواصل اجلغرافي.
إن أي تدابير يعمل عليها في الوضع الراهن يجب أن حتافظ على الروح التي سادت في االتفاقيات السابقة

واملتعلقة بـ "املمر اآلمن" أي على النحو التالي:
 أن يكون العبور مضمونا جلميع الناس وفي كل األوقات.

9يقع معبر بيتونيا على األرض الفلسطينية بني رام الله وإسرائيل وعلى خط جدار الفصل كما نشر في "معوقات جتارية"، العدد األول، شباط 2005، بالتريد،

http://www.paltrade.org/Publications/Impediments%20issue%20021409.pdf

 10إن األراضي الزراعية هي من األفضل في غزة، بدون soil fatigue، مبا أن ٪10 فقط من الـ 32 كلم مربع من األراضي الصاحلة للزراعة داخل
املستوطنات قد استعملت.
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 أن يكون املمر آمنا وغير معرض ألنشطة عسكرية إسرائيلية.
 أن يكون املمر مفتوحا للمركبات الفلسطينية اخلاصة والبضائع والناس.

 أن تكون هناك عدة طرق.

إن الهدف هو بناء شبكة طرق آمنة تربط الضفة الغربية بقطاع غزة الستخدام الفلسطينيني حصريا. قد
تكون الطريق املسيجة هي احلل األمثل على املدى القصير واملتوسط إذ يتماشى هذا احلل مع االحتياجات
املستقبلية للتواصل اجلغرافي. عند تأمني هذه الطريق، يستعمل جميع الناس واملراكب بدون حدود أو تفتيش
أمني. ويجب أن يكون تنقل الناس أقل تقييدا بكثير من حركة البضائع. كما أن سكة احلديد خيارا جيدا إذا
أضيف إلى الطرق احملددة ولم يكن بديال عنها. إال أن تطوير نظام سكة حديد يتطلب وقتا ولذلك يجب أخذه

بعني االعتبار للمرحلة الدائمة وليس االنتقالية.

األفراد

إن كل شخص يقطن أو يزور الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يستعمل الـ "ممر اآلمن". يستطيع الناس
أن يستعملوا إما سيارات خاصة (تقوم إسرائيل بفحصها لدواعي أمنية) أو سيارات عامة (تقوم إسرائيل
بفحصها كنظام تأمني يتم وضعه). ويسمح لألشخاص املوضوعني على "القائمة السلبية" للتنقل في مراكب
عامة فقط. ويراقب طرف ثالث تصاريح األسماء (أي تنفيذ القائمة السلبية اخلاصة باألفراد املمنوعني من
دخول إسرائيل). ويجب أن تعطي املركبات العامة (التي تعمل مع شركات خاصة وطنية أو دولية) ضمانات

إلسرائيل أنه ال توجد أي أسلحة أو متفجرات داخل املركبات.

ويجب أن يعمل "املمر اآلمن" 24 ساعة يوميا و7 أيام في األسبوع. وستتنقل املركبات اخلاصة والعامة على
الطرق احملددة. كما وسيتم وضع نظام لتأمني ضمان عدم حترك املركبات خارج املمر اآلمن عن طريق

مراقبة أوقات االنطالق والوصول وأدوات أخرى.

البضائع

سوف يتم فحص املركبات والبضائع على النقطة اخلارجية عند االنطالق. وسيتم استعمال التكنولوجيا
لضمان فحص سريع دون احلاجة لتفريغ احلمولة.

٢.  التدفق احلر للبضائع بني األرض الفلسطينية وإسرائيل

منذ أواخر 1960 وحتى اآلن، إسرائيل هي الشريك األساسي لالقتصاد الفلسطيني. ولم تغير التقلبات



السياسية أو االتفاقيات االقتصادية االنتقالية أو تصعيد النزاع هذا الواقع. وبالنسبة لالقتصاد الفلسطيني،
إن فوائد وجود اقتصاد واسع نسبيا ومفتوح للتجارة على أبوابه، يشكل إمكانية هائلة.

ورغم أن االقتصاد الفلسطيني صغير جدا مقارنة باالقتصاد اإلسرائيلي، إال أن هذا األخير أيضا يستفيد
من التجارة مع الفلسطينيني. وقد بدا ذلك واضحا خاصة العام املاضي عندما مت إغالق معبر كارني أمام
املنتجات الزراعية اإلسرائيلية، مما أدى إلى انخفاض حاد وتأثيرات سلبية جادة على املنتجني اإلسرائيليني.

وبالتوازي مع تنفيذ االنفصال، على اجلانبان أن يبنيا محطات مواصالت للبضائع بهدف حتقيق مواصالت سريعة
وآمنة ومعتمد عليها بني الطرفني. ويجب أن تبنى هذه احملطات بني قطاع غزة وإسرائيل وبني الضفة الغربية
وإسرائيل. إن هذه اخلطوة األولى - أي بناء محطات املواصالت - هامة جدا إلعادة احلياة لالقتصاد الفلسطيني.
ستوفر هذه احملطات أيضا البنى التحتية األساسية لتسهيل احلواجز اجلمركية في إطار اتفاقية جتارة حرة محتملة

في الوضع النهائي.

٣. التدفق احلر للبضائع بني األرض الفلسطينية واألسواق اخلارجية األخرى

خالل العقد املاضي، لم تكن إسرائيل فقط السوق املركزي للبضائع الفلسطينية ولكن شكلت أيضا املمر
املركزي للبضائع من قطاع غزة. في العام 2003، قام الفلسطينيون بتصدير ما يقارب 50 مليون دوالر
أمريكي وباستيراد حوالي 350 مليون دوالر عبر هذا الطريق. لقد مت توقيف نقل البضائع إلى مصر عبر
معبر رفح منذ إغالق إسرائيل للمحطة التجارية في العام 2002، مما أدى إلى جعل معبر كارني املؤدي

إلسرائيل القناة الوحيدة للتصدير واالستيراد.

في ضوء القدرة احملدودة للسوق احمللي، يجب تركيز اجلهود نحو تطوير اقتصاد مبني على التصدير ومترابط مع
أسواق متعددة، وذلك من أجل إقامة اقتصاد مستقر وتنمية مستدامة. أشار البنك الدولي إلى أن إنهاء األزمة
االقتصادية الفلسطينية يعتمد على إمكانية دخول القطاع اخلاص في التجارة الدولية، أي، بفتح احلدود اخلارجية. ومن
أجل تطوير القدرة التصديرية للقطاع اخلاص، يجب أن يستعيد ويوسع القاعدة التصديرية وأن يطور استقرار
ومصداقية تدفق البضائع. إن األسواق املفتوحة للتصدير، باستثناء إسرائيل/ هي الدول العربية ودول اإلحتاد األوروبي
والواليات املتحدة األمريكية. إن ميناء أشدود هو امليناء الوحيد للتصدير من قطاع غزة، لذا يتوجب تطوير أنظمة تسمح
بعبور سلس وآمن ومعتمد عليه للبضائع من قطاع غزة إلى أشدود. إن بناء سكة حديد كخط مباشر قد يكون خيارا
واردا، إال أن التدفق التجاري من السلطة الوطنية إلى األسواق اخلارجية من خالل طريق حصرية عبر إسرائيل سيعتمد

على التغييرات السياسية، مما يج عل االعتماد على التصدير موضع الشك. لذلك يجب خلق خيارات أخرى.

تفيد خطة االنفصال إلى أن إسرائيل ستواصل سيطرتها اجلوية والبحرية على نقاط العبور واحلدود مع
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11رغم أن اتفاقية باريس تنادي بتعامل مماثل لالقتصاد والتجارة للفلسطينيني واإلسرائيليني، وتنقل البضائع عبر املوانئ البحرية واجلوية اإلسرائيلية، فإن

اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية على نقاط العبور األساسية قد حدت من إمكانية وصول الصناعات الفلسطينية بالتصدير خارج إسرائيل.
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مصر. باإلضافة لذلك، إن بناء املوانئ البحرية واجلوية سوف تطرح في املستقبل. يجب إعادة تقييم هذه
السياسية التي جتعل التجارة الفلسطينية تعتمد كليا على إسرائيل.11 ومن أجل بناء نظام جتاري فلسطيني

قابل للحياة، من الضروري أن يتم تطوير نظام مواصالت متعدد األشكال، ويشمل العناصر التالية:

 تسهيالت املواصالت وحمولة البضائع عند نقاط العبور البرية مع األردن ومصر وإسرائيل (رفح والكرامة
ونقاط العبور مع إسرائيل).

 تسهيالت املوانئ اجلوية والبحرية (للشحن والتبريد) ووضع إجراءات مناولة البضائع لفترة مؤقتة للشحن
عبر املوانئ األردنية واملصرية.

 اتفاقيات الترانزيت مع دول اجلوار الثالث (مصر، وإسرائيل واألردن).

 رفع مستوى طرق عبور التجارة األساسية والطرق املركزية.

 سيطرة فلسطينية على احلدود الدولية ونقاط العبور.

األمن

يجب أن تأخذ التدابير األمنية بعني االعتبار أهمية السماح للتدفق التجاري احلر. إن نظام التنزيل وإعادة التحميل الـ
"Back-to-back" املطبق في جميع املمرات اخلارجية من املناطق الفلسطينية إلى إسرائيل (أي كارني وإيرز) أو إلى
األردن ومصر (ألنبي ورفح) له تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة ويجب أن يتم تبديل هذا النظام بأساليب أخرى، مثل نظام
"من الباب إلى الباب" الـ "Door to Door" أو عن طريق حرية حركة مع تدابير أمنية أساسية. وبالتوازي مع
االنفصال، يجب تطبيق أساليب تكنولوجية وإدارية تسمح بتدفق منظم للبضائع عبر طرق التصدير مع احلفاظ على

األمن.

اخلامتة

بتزايد عدد السكان في فلسطني (بنسبة ٪4 سنويا)، على إسرائيل السماح للصادرات الفلسطينية بالنمو
خللق فرص عمل وجتنب تدهور اقتصادي إضافي. ورغم أن خطة االنفصال تشير إلى إمكانية إعادة فتح
مطار غزة وبناء امليناء، إال أن اخلطة تشترط تنفيذ ذلك على أسس أمنية وليس العتبارات اقتصادية. كما أن
اخلطة ال تشير إلى زمن أو تاريخ لتنفيذ املشروعني. ال تتماشى هذه السياسة مع أهداف املراحل األولى

والثانية من خارطة الطريق السياسية واالقتصادية.

بينما ستؤدي األراضي اإلضافية التي ستنسحب منها إسرائيل من قطاع غزة إلى ناجت أكبر وكذلك تنقل حر



داخل القطاع و تكاليف منخفضة للمواصالت، سوف يقلل نظام احلدود التجاري احلالي من تأثيره على
التصدير. وال يبدو أن يتحسن هذا الوضع. لن يكون هناك استقرارا اقتصاديا مبجرد استعادة احلركة
الداخلية في قطاع غزة فاالستقرار االقتصادي يعتمد أساسا على إعادة تأسيس وتوسيع الصادرات
الفلسطينية. حسب خطة االنفصال، ستقوم إسرائيل بإعادة انتشار قواتها إلى ممر فيالديلفيا على احلدود
املصرية. كما ستستمر إسرائيل بالسيطرة على اجلمارك. وبالتوازي مع االنفصال، يجب تطوير وتطبيق
ترتيبات أمنية تعد بتدفق حر للبضائع بني الضفة الغربية وقطاع غزة دون تعرض إسرائيل للمخاطر.

ولكي تنجح خطة االنفصال، يجب تسهيل العبور الفلسطيني لطرق التصدير اإلسرائيلية (املوانئ البحرية واجلوية)
وطرق تصدير معتمدة من األراضي الفلسطينية إلى األردن ومصر. ويجب أن تأخذ التدابير األمنية بعني االعتبار
أهمية السماح للتدفق التجاري احلر. كما يتوجب تطبيق األساليب اإلدارية والتكنولوجية املتوفرة لضمان تدفق
السلع بطريقة سريعة ومنظمة مع احلفاظ على األمن. فبدون ذلك، لن تتحقق سيادة فلسطينية اقتصادية.

ب. العمالة

حتى بداية التسعينات، مت توظيف ما يقارب ٪20 من العمالة الفلسطينية في إسرائيل ووصلت نسب البطالة
إلى أقل من ٪5 في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد العام 1993، مع بداية عملية أوسلو، بدأت احلكومة
اإلسرائيلية بفرض قيود على العمالة الفلسطينية في إسرائيل. وأدت هذه القيود إلى انخفاض حاد في عدد
العمال الفلسطينيني في إسرائيل في العامني 1996-1995 وإلى ارتفاع متزامن في نسب البطالة بسبب

عدم توفر فرص عمل محلية الستيعاب هؤالء العمال.

ثم تبع ذلك ازدياد ثابت لعدد العمال الفلسطينيني في إسرائيل في الفترة 1999-1997، وهبط بعدها هذا
العدد وانخفض معه النشاط االقتصادي داخل األراضي الفلسطينية، مما أدى إلى نسبة بطالة تتجاوز الـ

٪27 في العام 2004 (٪35في قطاع غزة و٪23 في الضفة الغربية).

إن العمال األكثر تأثرا مبحدودية العمل في إسرائيل هم العمال األقل مهارة الذين التزموا بأعمال ذو فائدة
مضافة منخفضة، مثل البناء والزراعة ونوعا ما التصنيع. إن نسبة املشاركة املنخفضة نسبيا للقوى العاملة
جتعل من الصعب على اجملتمع الفلسطيني أن يتأقلم مع هذه النسب العالية من البطالة.

ومن الواضح أنه ال ميكن حتقيق رؤية دولة فلسطينية مستقرة وقابلة للحياة اقتصاديا إذا استمرت النسب
احلالية للفقر والبطالة. لذلك، سوف يعتمد أي احتمال إلعادة إنعاش االقتصاد على األوضاع القريبة
واملتوسطة املدى والتي ستساعد في تخفيض البطالة وتفتح اجملال إلنعاش اقتصادي.
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اجملموع
75.8

79.1

87.8

90.3

89.2

94.5

108.9

109.4

104.9

107.7

97.7

115.6

84.0

65.8

61.5

82.8

120.1

135.0

117.4

69.4

50.1

57.0

50.4

العام
1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993**

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004*

الضفة الغربية
39.9

43.0

48.1

50.1

47.5

51.1

62.9

64.0

65.4

64.6

55.9

72.5

53.6

62.2

52.3

68.6

96.0

108.3

95.2

66.9

46.6

51.4

48.6

 غزة

35.9

36.1

39.7

40.2

41.7

43.4

46.0

45.4

39.5

43.1

41.8

43.1

30.4

3.6

9.2

14.2

24.1

26.7

22.2

2.5

3.5

5.6

1.8

*1981-1993 حسب اإلحصائيات اإلسرائيلية

** 2004-1995 حسب اإلحصائيات الفلسطينية
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في خطة االنفصال، أعلنت احلكومة اإلسرائيلية أن عدد العمال الفلسطينيني املسموح دخولهم إسرائيل لن
يتجاوز الـ 35000 بهدف تخفيض هذا العدد إلى 0 في العام 2008.

وكما ذكر سابقا، وحتى منتصف التسعينات، لعبت إسرائيل دور املوظف الرئيسي للعمال الفلسطينيني من الضفة
الغربية وقطاع غزة (أنظر اجلدول 1). تشير خارطة الطريق االقتصادية إلى أنه رغم الدور البسيط الذي سيلعبه
سوق العمالة اإلسرائيلي في التنمية الفلسطينية، إال أن أهميته تكمن في مرحلة اقتصادية انتقالية هامة. لذا طالبت
خارطة الطريق االقتصادية استعادة استقرار تدفق العمال الفلسطينيني إلسرائيل في املرحلة األولى. وتقترح
اخلطة تنظيم تدفق العمالة بطريقة تخدم متطلبات السوق اإلسرائيلي واالحتياجات الفلسطينية للتوظيف على حد

سواء. وبتوسيع سوق العمالة الفلسطيني احمللي، سوف ينخفض العدد تدريجيا.
وتقترح خطة االنفصال مساقا آخر: أن يبقى دخول العمال الفلسطينيني إلسرائيل بالتالؤم مع املعايير املوجودة
حاليا وأن يتم تخفيض العدد تدريجيا حتى إنهائه كليا في العام 2008. إن تنفيذ هذه السياسة سيضيف
للضغوط املفروضة على سوق العمالة الداخلي وسيجعل اجلهود الستقرار االقتصاد الفلسطيني صعبة.

ت. التحويالت املالية

إن التدهور املستمر لالقتصاد الفلسطيني قد أدى إلى إجبار السلطة الفلسطينية للعب دورا أكبر في أمور اإلنعاش
بتوظيف املزيد من املوظفني لتوفير خدمات أكثر، مما أدى إلى رفع مصاريف امليزانية. وفي نفس الوقت، انخفض
الدخل بشكل كبير مع بداية االنتفاضة وبالتوازي مع هبوط النشاط االقتصادي. ورغم أنه أعيد إنعاش الدخل
خالل السنتني املاضيتني، إال أن ميزانية السلطة الفلسطينية بقيت معتمدة بشكل كبير على دعم امليزانية اخلارجي.
لقد انخفض دعم الدول املانحة في العام 2003 إلى أقل من النصف من مستواه في العام 2001، ونتج عن ذلك
عجز مالي يقدر بـ 650 مليون دوالر أمريكي للسلطة الفلسطينية في السنة املالية 2004.
إن مصدر الدخل اآلخر هو إيرادات الضرائب وحسب اتفاقية باريس، فإن احلكومة اإلسرائيلية مجبرة على حتويل
الضرائب بالكامل وبانتظام. قبل العام 2000، جمعت احلكومة اإلسرائيلية ما يقارب ثلثا دخل السلطة الفلسطينية
إال أن تلك التحويالت كانت منقطعة خالل العامني 2002-2001 ألنها غالبا ما كانت مربوطة بأمور قانونية من
قبل احملاكم اإلسرائيلية بسبب رفع بعض املواطنني اإلسرائيليني قضايا ضد السلطة الفلسطينية.
تبقي خطة االنفصال االتفاقيات املوقعة بني إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية كما هي، إال أنها ال تتناول

األمور املتعلقة بالدخل والتي أثبتت فشلها في املاضي.
تقترح خريطة الطريق االقتصادية حتويالت مالية متواصلة وغير منقطعة من إسرائيل للسلطة الوطنية
الفلسطينية (خالل املرحلة األولى)، تفاديا لركود إضافي.12 في املرحلة الثانية، يجب على إسرائيل أن تلتزم
بتعديالت اتفاقية باريس إلنهاء تسريب الضرائب الفلسطينية إلى اجلانب اإلسرائيلي. ويقدر البنك الدولي أن

12مت وقف التحويالت بني كانون أول 2000 وتشرين ثاني 2002، ثم أعيد استئنافها دون عرقلة. لقد احتفظت إسرائيل مبا يقارب الـ 100 مليون دوالر من

الدخل املوقوف في نهاية العام 2004 وربطت إسرائيل ذلك بقضايا قانونية معلقة مت رفعها من قبل مواطنني إسرائيليني ضد السلطة الفلسطينية. لقد عملت
احلكومة اإلسرائيلية على التوضيح للنظام القضائي أن هذا الربط غير ضروري ألن التدفق املنتظم للتحويالت ميكن أن يقتطع في املستقبل في حال جناح أي

إدعاء، ولكن محاوالت احلكومة اإلسرائيلية لالقناع باءت بالفشل.
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في 1968-1967 بعد مناقشة داخلية في إسرائيل، قررت احلكومة اإلسرائيلية السماح للفلسطينيني لدخول
سوق العمل اإلسرائيلي. وبعد خمس سنوات من بدء عمل الفلسطينيني في إسرائيل، ساد نوع من وضع ثابت
ومتوازن - منذ ذلك احلني، وصلت نسبة العمالة إلى ما يقارب ثلث العمال الفلسطينيني. خلق الفلسطينيون
العاملون في إسرائيل دخال ساهم في ارتفاع نسب النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة في السبعينيات
والثمانينات. إال أن هذا العمالة أيضا أدت (نوعا ما) إلى أداء بطيء وضعيف لالقتصاد الفلسطيني.
انعكس الضعف في األداء االقتصادي في العجز التجاري الفلسطيني، ومت متويل هذا العجز جزئيا من األجور
املكتسبة في إسرائيل وجزئيا من إيرادات خارجية. إن النظام التكاملي املفروض قد أدى إلى بعض الفوائد
للمنتجني اإلسرائيليني وللمستهلكني الفلسطينيني، ولكنه كان أقل فائدة للنمو احمللي لالقتصاد الفلسطيني الذي
عانى من استثمار ضعيف في القطاعني العام واخلاص بسبب اعتماده على العمالة في إسرائيل وبسبب إنحراف

ميزان املدفوعات. كان على اتفاقية باريس معاجلة كل هذه األمور.
وكان من املفترض أن تعزز اتفاقية باريس التنمية االقتصادية وأن يدعم الرخاء االقتصادي اجلديد عملية
السالم. نتج عن هذه املفاوضات إعطاء الفلسطينيني البعض من التحكم في مستقبلهم ألول مرة.

تبدأ اتفاقية باريس بالنص التالي:

"ينظر الطرفان إلى احلقل االقتصادي كحجر أساس في عالقتهما املتبادلة بهدف تعزيز مصلحتهما
في حتقيق سالم عادل ودائم وشامل. وسوف يتعاون الطرفان في هذا امليدان من أجل إنشاء قاعدة
اقتصادية سليمة لعالقتهما التي ستحكم في اجملاالت االقتصادية املتنوعة مببادئ االحترام املتبادل

للمصالح االقتصادية لكل طرف واملعاملة باملثل واملساواة واإلنصاف.
يشكل هذا البروتوكول أرضية العمل لتقوية القاعدة االقتصادية للجانب الفلسطيني وملمارسة حقه في اتخاذ
القرار االقتصادي وفقا خلطته اخلاصة للتنمية وأولوياته، ويعترف الطرفان بالروابط االقتصادية لكل منهما
مع األسواق األخرى، وباحلاجة خللق مناخ اقتصادي أفضل لشعبيهما ومواطنيهما." (اتفاقية باريس،

1994، ص 1)

 لذلك، تعترف االتفاقية أن هناك طرفان يعيشان جنبا إلى جنب، وميكن أن يكون لديهما  مصالح وأولويات
مختلفة. وميثل كل من الطرفني جسمان منفصلني لصنع القرار.14 في العام 1994 ومنذ ذلك الوقت

أصبحت هذه االتفاقية أساس النظام االقتصادي الرسمي امللزم للطرفني.

إال أن املفاوضات انتهت بعقد مشابه جدا بنظام الدمج املفروض بعد العام 1967 - أي إطار اقتصادي
جتاري خارجي بدون حواجز جتارية داخلية وبتدابير محدودة وغامضة للعمال.

14وضعت االتفاقية في باريس مت عقد البروتوكول حول العالقات االقتصادية في 29 نيسان 1994 ومت التوقيع الرسمي في القاهرة يوم 5 أيار كملحق

التفاقية "غزة-أريحا"
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تتطرق املادة 7 من البروتوكول إلى موضوع تدفق العمال. تبني الفقرات التالية موضع اجلدل:

"سيحاول كال اجلانبني احلفاظ على اعتيادية حركة العمل بينهما، طبقا حلق كل
جانب في حتديد حجم وشروط حركة العمل إلى منطقته من وقت آلخر. فإذا علق أحد اجلانبني
احلركة العادية مؤقتا، فإنه سيعطي اجلانب اآلخر إشعارا فوريا، وللجانب اآلخر أن يطالب مبناقشة

ذلك األمر في اللجنة االقتصادية املشتركة".
منذ صياغة االتفاقية، نشبت خالفات عن املعنى القانوني للفقرة ومدى تطابق الواقع للتدفق العمالي.
لذلك، بعد العام 1994، يجب الفصل بني النظام املطبق فعليا والنظام الرسمي. بعد حرب 1967،
فرضت إسرائيل دمج جزئي وكان نظاما مطبقا فعليا على األرض ونظاما رسميا في آن واحد. إال
أنه، بعد العام 1994، كانت اتفاقية باريس النظام الرسمي بينما كان نظاما آخر يطبق فعليا.

جدول 1:  رسم بياني لوصف النظام االقتصادي

ملاذا لم يتم تنفيذ اتفاقية باريس؟ البعض يعتقد أن أحد األسباب هو نظرية عدم تكامل العقود والتطابق
الزمني، ولكن لغاياتنا اآلن، يكفي أن نقول أن البروتوكول لم ينفذ بسبب استمرار النزاع واملساومات بني

الطرفني. فأصبح االقتصاد ضحية الطابع االنتقالي واجلزئي للعملية.

شكلت اإلغالقات عنصرا هاما في العالقات االقتصادية الفلسطينية-اإلسرائيلية منذ العام 1994. وفي
واقع األمر، إن قساوة اإلغالقات قد تزايدت وخلقت نظام اقتصادي جديد أخذنا بعيدا عن نظام الدمج. إال
أن اخللق األحادي اجلانب للحدود (االقتصادية) أخذنا أقرب ملا يسمى بـ "الفصل املفروض" - أي خيار
احلدود االقتصادية املفروضة والذي هو بدون شك األسوأ من بني اخليارات املشار إليها في اجلدول 1.

إن األزمة االقتصادية الراهنة في االقتصاد الفلسطيني لم يكن لها مثيل في قساوتها وفي طول فترتها. مع
حتليلنا لسبل اخلروج من هذه األزمة، نود الفصل بني مرحلتني: املدى القصير، أي اإلطار الذي سيوفره
البروتوكول، واملدى البعيد، عند االتفاق على التدابير اجلديدة للوضع النهائي. نود اإلشارة إلى أنه من بني
اخليارات األربع (في اجلدول أعاله)، هناك خيار لم نكشف عنه - حدود اقتصادية متفق عليها - إن هذا

متفق عليه

مفروض

الدمج االقتصادياحلدود االقتصادية

2004-1994 اتفاقية باريسخارطة الطريق االقتصادية

 1993 -1967 دمج جزئي مفروض2004-1994 إغالقات وفصل جزئي
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إمكانية أفضل للنجاح كنظام دائم على املدى البعيد15.  أما بالنسبة لإلجراءات التي يجب أخذها على املدى
القريب قبل التوصل التفاق دائم، فتم التطرق لهذا املوضوع في هذه الدراسة.

يفترض اخليار بعيد األمد أنه سيتم رسم خط احلدود التجارية أينما ميكن تطبيق سياسة جتارية وسياسة
تنقل عمالي منظم. يطالب هذا اخليار بحدود اقتصادية، حيث يحدد ويسيطر الفلسطينيون واإلسرائيليون
على التدفق التجاري والعمالي عند نقاط عبور مبنية بشكل سليم. وإذا افترضنا أنه مت اتفاق دائم بني
الطرفني، فإن احلدود االقتصادية (بدال من الدمج االقتصادي الكامل) هي الرؤيا الصحيحة على املدى البعيد

في ضوء الوضع الراهن للصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني.

يفهم الطرفان متاما أن التسوية السياسية الوحيدة واملمكنة هي حل الدولتني. لقد افترضنا أن حل الدولتني
القابلة للحياة ستشمل العناصر التالية:

 سيكون للدولة الفلسطينية السلطة لتحديد أهدافها واستراتيجياتها االقتصادية وتنفيذها بحرية في إطار
اتفاق ثنائي دائم.

 سوف يتم إدارة التعاون االقتصادي بحسن نية وبشكل متبادل، دون أي نية للسيطرة.

 سوف يكون هناك اتفاق واضح وغير غامض حول احلدود.

 سوف يكون للدولة الفلسطينية سلطة قضائية اقتصادية على حدودها اخلارجية مع األردن ومصر
وإسرائيل، يعني أن الدولة الفلسطينية وإسرائيل سيقومان بتنفيذ سياسات جتارية وعمالية وتنظيمية بطريقة

تتناسب مع العالقات الطبيعية بني الدول ذات السيادة.
 سوف تظهر الدولة الفلسطينية امتدادا متصل داخل الضفة الغربية وربطا فعال بقطاع غزة.

 توفر حدود القدس خيارين:

اخليار أ: مدينة مفتوحة، مما يؤدي حتما إلى خلق حدود جمركية-اقتصادية حول املدينة (أي خلق منطقة
اقتصادية خاصة)، إال في حال اتفاق الطرفني على احتاد جمركي كامل.

اخليار ب: سوف يقسم املعبر املدينة جلزئني، عازال املناطق اليهودية عن العربية. وفي هذا احلال، ميكن خلق
وضع اقتصادي خاص للبلدة القدمية واملنطقة احملاطة بالسور إذا رغب الطرفان في ذلك.
إن حل الدولتني يعني حدود سياسية متفق عليها. وكما أشير سابقا، استنتج احملللون االقتصاديون، خالل
األعوام املاضية، أن احلدود االقتصادية، إذا مت خلقها بطريقة فعالة من خالل بلورة اتفاقية، فتؤدي إلى
حتسني ورفاهية اقتصاد الدولتني وليس العكس. إن فوائد االستقرار واضحة ولكن، وباإلضافة لذلك، إن
تصدير بضائع أكثر وعمال أقل له فوائد كبيرة تساهم في عالقات اقتصادية مستقبلية أكثر توازنا بني

الطرفني.
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