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 مركز دراسات التنمية
 

كبرنامج بحثي متخصص في الدراسات التنمكية. ييدؼ المركز الى  7997تأسس المركز في عاـ 
تعميؽ مفاىيـ التنمية كربطيا بسياقيا العممي مف خالؿ تقديـ أطر نظرية كمفاىيمية تتحرل كاقع 

دراسة التفاعالت بيف العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التنمية في فمسطيف. كىذا يشمؿ 
لمتنمية. فضالن عف دراسة بنى السمطة كالسيطرة القائمة التي تحكؿ دكف تحقيؽ كتنمية مستدامة 
ارتباطا بالسياؽ الذم يفرضو االحتالؿ عمييا. فمنذ االحتالؿ اإلسرائيمي لألراضي الفمسطينية عاـ 

ددة عمى حؽ المجتمع الفمسطيني بالتنمية. يرل مركز دراسات التنمية أف فرضت قيكد مش 7967
نتاج بدائؿ محمية لبنى  األكثر تعبيراى عف التنمية في فمسطيف ىي استراتيجيات الصمكد كالبقاء، كا 
القكل المييمنة كباإلضافة الى ذلؾ فاف المركز يسعى الى تكفير إطار مؤسساتي يمكف مف خاللو 

القضايا ذات الصمة بالتنمية كبحثيا كمناقشتيا كذلؾ بيدؼ تكفير التكجيو كالمساعدة  النظر في جميع
 العممية لصناع القرار.

 
يحاكؿ مركز دراسات التنمية مف خالؿ جمعو بيف االبحاث االكاديمية كالنشاطات المجتمعية أف 
يعزز الربط المحكـ بيف النظرية كالممارسة التنمكية اذ تشمؿ أنشطتو في ىذا المجاؿ الندكات ككرش 

المركز عمى عدد العمؿ، كالمسكح الميدانية كالدراسات التقييمية، كتقييـ االحتياجات. فمف ناحية يعمؿ 
مف المشاريع البحثية في شتى المجالت التنمكية بالتعاكف كالتنسيؽ مع مؤسسات محمية كدكلية. كمف 
ناحية أخرل ينفذ المركز عددا آخر مف المشاريع المجتمعية التي تيدؼ الى تمكيف الفئات الميمشة 

 كدمجيا في عممية التنمية.  
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 مقدمة
 فػي الضػفة البربيػةالقػاطنيف بيف الفمسػطينييف الجارية في المعامالت االقتصادية طفرة شيدت السنكات القميمة الماضية 

. نػا ىػذايا ىػذه العالقػات حتػى يكمتكتسػاالتػي الفتػة األىميػة ال ،افػي دالالتيػ ،ه الطفػرةتخطى ىػذتداخؿ إسرائيؿ. ك في ك 
عمػػى القػػكل بكجػػو خػػاص ز ناميػػة كنطاقيػػا كأىميتيػػا، كيرٌكػػمتيسػػتعرض ىػػذا التقريػػر دراسػػة أكليػػة لشػػكؿ ىػػذه العالقػػات ال

ج عمػى تعػرٌ ك ، الكامنة في المدف الرئيسية في شماؿ الضفة البربية. كتستند ىذه الدراسة إلى البيانػات المنشػكرةالدينامية 
بيانػات مسػتمدة مػف  تضع بيف يدم القػارئ، كما المضمارشرت في ىذا بيانات المسكحات الميدانية التي لـ يسبؽ أف ني 

الدراسػػة الكافيػػة ل ثػػار فػػي الكقػػت الػػذم مػػا تػػزاؿ فيػػو . ك ليػػذه البايػػةيػػا المؤلفػػاف ظمالتػػي نالمقػػابالت كالزيػػارات الميدانيػػة 
بسػبب القيػكد المفركضػة عمػى  غير ممكنة بعػدي كالكظيفة التي تؤدييا ىذه التبادالت االقتصادية التي تفرزىا االقتصادية 

، يسعى ىذا التقرير إلى التأكيد عمى أكثر المجاالت الكاعدة التي تتيح إجراء المزيد مف ذات الصمة البيانات كالمصادر
 . اتخاذىا لكطنيةالسمطات المحمية كاالتي تستطيع األبحاث كاإلجراءات السياساتية 

 
ضػػػمف السػػػياؽ األعػػػـ النقسػػػاـ االقتصػػػاديف اإلقميميػػػيف التػػػي يتناكليػػػا المسػػػائؿ  ،مػػػف ىػػػذا التقريػػػر ،يضػػػع الفصػػػؿ األكؿ

فػػػي ظػػػؿ االسػػػتيطاف الككلكنيػػػالي كالعالقػػػات التػػػي باتػػػت تكتسػػػب قػػػدرنا متزايػػػدنا مػػػف التعقيػػػد بػػػيف المػػػذككريف الفمسػػػطينييف 
األشػػػكاؿ كالقنػػػكات المختمفػػػة التػػػي يسػػػير فييػػػا التبػػػادؿ التجػػػارم بػػػيف  الفصػػػؿ الثػػػاني . كيتنػػػاكؿالمنطقتػػػيف محػػػؿ الدراسػػػة

ػػا الفصػػؿ الثالػػث يقػػدـ ك الػػزمف. مػػع مػػركر تطكرىػػا مسػػار الفمسػػطينييف القػػاطنيف داخػػؿ إسػػرائيؿ كالضػػفة البربيػػة ك  عرضن
حجػـ ىػذه المعػامالت كقيمتيػا. التػي ترصػد مؤشػرات التقػديرات ك البيف تمجمؿ البيانات التي لمصادر مختمفة يستند إلى 

ج الفصػؿ الخػامس عمػى ، يعػرٌ التجاريػة عػامالتتفييػا التنفَّػذ يدرس الفصؿ الرابع السياسػة كالبيئػة المؤسسػية التػي بينما ك 
الضفة البربية، كالتي شمميا المسح الػذم أعػددناه  شماؿفي تقع بالنسبة إلى ثالث مدف أىمية ىذه التبادالت كدالالتيا 

جممػػة مػػف التكصػػيات التػػي تسػػتند إلػػى المشػػاكرات  األخيػػر مػػف ىػػذه الدراسػػةالفصػػؿ سػػتعرض ا البحػػث. كيفػػي سػػياؽ ىػػذ
الفمسػػطيني -التبػػادؿ التجػػارم الفمسػػطيني طػػكيركترمػػي ىػػذه التكصػػيات إلػػى تالتػػي أجريناىػػا فػػي ىػػذا الصػػدد.  الميدانيػػة
 عمى المدييف المتكسط كالطكيؿ. كتعزيزه 

 
 العربي الفمسطيني إعادة ربط أواصر االقتصاد  -1

كطنػي داء أمػاـ بنػاء اقتصػادم االقتصػاد الفمسػطيني لالمػالءات الككلكنياليػة اإلسػرائيمية العقبػة الكػأٍ خضػكع ؿ طالما شكٌ 
متماسؾ في الضفة البربية كقطاع غزة. ففي الكقت الذم بات االنقساـ الجبرافي كالضعؼ البنيكم كاإلعسار فمسطيني 

فػنف يمثػؿ مالمػح بػارزة فػي األداء االقتصػادم الفمسػطيني، األخيػرة عمى مدل السنكات  تاالمؤسسعمؿ المالي كتراجع 
تػػدابير االحػػتالؿ اإلسػػرائيمي تفرزىػػا  تػػيالثػػار اآلاىػػا بالداخميػػة تضػػمحؿ إذا مػػا قارنٌ األىميػػة التػػي تكتسػػييا ىػػذه العكامػػؿ 

عػف ذلػؾ، فمػف  . كفضػالن يـكتػنقمالمػكاطنيف الفمسػطينييف  عمػى حركػةالتػي يفرضػيا االسػتيطاني كمجمػؿ القيػكد  وكتكسع
الكصػكؿ مػف النػكاحي الماليػة كالنقديػة كالتجاريػة لكػي يػتمكف مػف القتصػاد اإلسػرائيمي لاالقتصػاد الفمسػطيني شأف تبعية 

 الفمسػػػطينيرأس المػػاؿ الصػػناعي كالعقػػػارم كالتجػػارم قطاعػػات مػػػف التػػي تػػػربط المشػػتركة إلػػى دكؿ العػػالـ، كالمصػػػالح 
-لعالقػػػات االقتصػػادية اإلسػػػرائيميةالػػذم يىًسػػـ االحػػػالي كضػػع ترسػػػيخ اليـ فػػي أف يسػػ ،دكلييفبالشػػركاء اإلسػػرائيمييف كالػػػ

 . 4991بركتكككؿ باريس في العاـ التكقيع عمى منذ  قائمةما تزاؿ التي  ،الفمسطينية
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الضػفة البربيػة خضكع السياسات التي تحكـ اقتصػاد كما اقترف بيا مف  التي طاؿ أمدىا، ةتبعية الكميلقد أفرزت ىذه ال

مسػتكيات النمػك بػيف مختمػؼ المنػاطؽ فييمػا  فػيالمتزايػد  فػاكتكقطاع غزة لمسياسات التي ترسميا القكة الككلكنيالية كالت
التػي تجعػؿ مػف اسػتقالؿ  المحػيط-زالمركػعالقتيا مع االقتصاد اإلسرائيمي، متالزمػة  يسـالذم الخاص  كضعالحسب 

ػا عػف ذلػؾ، فػنحف مػا نػزاؿ نشػيد "األسػرلة" ك .1االقتصاد الفمسطيني أمرنا مستحيالن عمى مسػتكييو الكمػي أك الجزئػي عكضن
المجتمػػػع الفمسػػػطيني كالنظػػػاـ "أسػػػرلة" الككلكنياليػػػة المسػػػتدامة لالقتصػػػاد كاألرض كالفضػػػاء فػػػي فمسػػػطيف، ناىيػػػؾ عػػػف 

الفمسػػطينيكف أنفسػيـ مضػطريف فػػي العديػد مػػف السػياقات إلػى التعػػايش مػع اإلمػػالءات ، حيػػث يجػد السياسػي الفمسػطيني
لتمػػػؾ معيػػػا. كال تنطػػػكم ىػػػذه اإلمػػػالءات عمػػػى الخضػػػكع القسػػػرم أقمـ االقتصػػػادية كاألمنيػػػة كالسياسػػػية اإلسػػػرائيمية كالتػػػ

ػػػا التعػػاكف كدمػػج شػػرائح مػػف المجتمػػػع الفمسػػطيني ضػػمف السياسػػات  الػػػذم  الككلكنيػػالي نظػػاـالفحسػػب، بػػؿ تشػػمؿ أيضن
 . يمارس سيطرتو عميو

 
اعتمػػادىـ عمػػى مػػف المبػػادرات المجتمعيػػة التػػي سػػعت إلػػى تعزيػػز  الفمسػػطينييف أطمقػػكا عػػددنا ىػػائالن كممػػا ال شػػؾ فيػػو أف 

التػػي كػػاف  أنفسػػيـ عمػػى الصػػعيديف اإلنتػػاجي كاالقتصػػادم منػػذ انػػدالع االنتفاضػػة األكلػػى، كمنػػذ التيديػػدات السياسػػاتية
مسؤكلك السمطة الفمسطينية يطمقكنيا بيف الفينة كاألخرل باالنفصاؿ عػف االقتصػاد اإلسػرائيمي. غيػر أف ىػذه المبػادرات 

، كلػػـ يتابعيػػا الفمسػػطينيكف بصػػكرة جديػػة أك ميحكمػػة كالتيديػػدات لػػـ تكػػف متماسػػكة  إلػػى كفػػؿ ارتقاءىػػا تعمػػى نحػػك كاؼو
إسػػػػتراتيجيات بديمػػػػة تحػػػػؿ محػػػػؿ الػػػػزكاج األبػػػػدم مػػػػع األسػػػػكاؽ اإلسػػػػرائيمية كالكسػػػػطاء اإلسػػػػرائيمييف كمسػػػػار االقتصػػػػاد 

فػػي الضػػفة البربيػػة كقطػػاع غػػزة، بػػات  أكارلػػو ييػػدأ لػػـ اإلسػػرائيمي. كمػػع اسػػتمرار النشػػاط االسػػتيطاني اإلسػػرائيمي الػػذم 
بػيف االقتصػاد عػرل تفتيػت ترمػي إلػى المزيػد مػف اإلجػراءات التػي  ينطػكم عمػى إلػى كانتكنػاتالفمسػطيني  اإلقمػيـتقسيـ 

راد ، مما يفضي إلى تقكيض مفيـك "قدرة االقتصاد عمى البقاء كالحياة" في دكلػة عتيػدة ييػالسكانية الفمسطينية التجمعات
إقميمػػي تكجػػو الضػػفة البربيػػة كقطػػاع غػػزة. كيفػػرز ىػػذا الكضػػع الحاجػػة إلػػى اعتمػػاد أراضػػي ليػػا أف تقػػاـ عمػػى جػػزء مػػف 

بناء الدكلة كتسػعى  ة المرعية فيالتقميدي اتاالقتصادجديد في السياسة االقتصادية الكطنية الفمسطينية، بحيث تتخطى 
كالتػي تػؤثر عمػى جميػع أبنػاء الشػعب  ،إلى الكقكؼ فػي كجػو سياسػة الييمنػة كاإلقصػاء التػي تنتيجيػا الدكلػة اإلسػرائيمية

 في ىذه المنطقة.  الفمسطيني القابعيف تحت سيادتيا
 

بقػػػاء ضػػػماف ل ةضػػػركر ذات القػػػدر مػػػف الإعػػػادة تكجيػػػو مسػػػاعي التنميػػػة التػػػي يقكدىػػػا الفمسػػػطينيكف العمػػػؿ عمػػػى  كيحتػػػؿ
ػػػا إلجػػػراءات مماثمػػػة مػػػف مػػػا تػػػزاؿ تالمنػػػاطؽ العربيػػػة فػػػي إسػػػرائيؿ، التػػػي  خضػػػع ىػػػي األخػػػرل كعمػػػى مػػػدل سػػػتيف عامن

اإلسػرائيمي. كلكػف مػع ارتفػاع الػكطني عالقاتيػا مػع االقتصػاد التػي تشػكب كانعداـ التكازف الييكمي كالفجػكات االستعمار 
أضعاؼ أقرانيـ في الضفة البربية كقطاع  6-5مستكيات المعيشة في أكساط المكاطنيف الفمسطينييف في إسرائيؿ )إلى 

ا  ؤالءى سعكافقد  ،2غزة( إلى اكتساب قػدر أكبػر مػف االسػتقالؿ الػذاتي  -عمى األقؿ عمى المستكل الفردم لك ك  -أيضن

                                                                 
 (. 4141في فمسطيف" )كرقة غير منشكرة،  المفتتإعادة ربط النظاـ االقتصادم  -رجا خالدم، "االقتصادات عمى اليكامش  1

2Mtanes Shehadeh and Raja Khalidi (Routledge book, Turner and Shweiki eds)…. 
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عتبػػركف فيػػو فػي قػػكتيـ االقتصػػادية فػػي إطػػار عالقػتيـ مػػع النظػػاـ السياسػػي كاالقتصػػادم اإلسػرائيمي )الييػػكدم(، الػػذم يي 
 .3، مع أنو جرل إقصاؤىـ منو بصكرة فعمية عمى مدل جيميف كامميفباالسـ فقط أطرافنا متساكية

 
صػػطنع عمػػى امتػػداد الخػػط األخضػػر، كالػػذم يرسػػـ الحػػدكد فػػي العالقػػات القائمػػة اليػػـك بػػيف لػػـ يكػػف الفصػػؿ القسػػرم كالم

. فقػد كانػػت 4918قبػؿ العػػاـ  الفمسػطينييف فػي منػػاطؽ الجميؿ/المثمػث كنظػػرائيـ فػي الضػفة البربيػػة مكجػكدنا فػػي األصػؿ
دارم  ا لممنػاطؽ العربيػة الداخميػة البعيػدة تػكفر متنفسنػكانػت لمبمدات كالقػرل المحيطػة بيػا، ك نابمس بمثابة مركز تجارم كا 

تطػػؿ عمػػى كتمثػػؿ بكابػػة تجاريػػة  ؼؿ منطقػػة تجػػذب العمػػاؿ مػػف األريػػاعػػف السػػاحؿ الفمسػػطيني، بينمػػا كانػػت حيفػػا تشػػكٌ 
. كعمى الرغـ مف إزالة العقبات التي كانت مفركضة عمى الحركة كالتبادؿ التجارم بيف الفمسطينييف فػي إسػرائيؿ البرب

يـ ، فقػػد بقيػػت ىػػذه العالقػػات مقيػػدة بفعػػؿ اآلثػػار التػػي أفرزىػػا فصػػم4967بعػػد العػػاـ  البربيػػة كقطػػاع غػػزةكفػػي الضػػفة 
ا كقػد انطػكل ىػذا الكضػع عمػى انتشػار نظػرة بػيف الكثيػر مػف الفمسػطينييف ب النكبػة. اعقػفي أ كعزليـ عف بعضيـ بعضن

، ممػا أسػرلتيـ"" جػرتءىـ الػذيف آثػركا البقػاء قػد )حتى العقديف السابع كالثامف مف القرف الماضي عمى األقؿ( بأف نظرا
أدل إلى تقكيض الفكرة التػي كانػت تقػكؿ بػأنيـ كػانكا يشػكمكف "جػزءنا ال يتجػزأ مػف الشػعب الفمسػطيني كال ينفصػـ عنػو". 

الفمسػػطينييف عػػف بعضػػيـ مصػػير خ إقصػػاء الفمسػػطينييف فػػي إسػػرائيؿ عػػف اتفاقيػػات أكسػػمك فصػػؿ فقػػد رٌسػػكفػػي الكاقػػع، 
ا.  كمف المفارقة أف نرل إعػادة التأكيػد عمػى بعػض العالقػات االجتماعيػة كاالقتصػادية التاريخيػة التػي كانػت قائمػة بعضن

 بيف الفمسطينييف عمى امتداد الخط األخضر منذ إبراـ تمؾ االتفاقيات. 
 

، فػػي صػػكرة رحػػالت التسػػكؽ الجماعيػػة التػػي كػػاف المكاطنػػكف الفمسػػطينيكف فػػي ىػػافػػي بػػادئ أمر  ،جػػاءت ىػػذه العالقػػات
مدينػػة القػػدس. كفػػي الكقػػت فػػي مػػدف الضػػفة البربيػػة كقطػػاع غػػزة كفػػي صػػكرة السػػياحة الدينيػػة فػػي إسػػرائيؿ يقكمػػكف بيػػا 

مسػػطينيكف فػػي إعػػادة التػػي عاشػػيا الف ةالػػذم تسػػببت فيػػو االنتفاضػػة الثانيػػة كالجػػدار العػػازؿ فػػي كأد ىػػذه المرحمػػة المؤقتػػ
ػػا، فقػػد شػػيدت السػػنكات القميمػػة الماضػػية ظيػػكر ع أخػػذت ك  القػػات تتسػػـ بقػػدر أكبػػر مػػف التعقيػػداكتشػػاؼ بعضػػيـ بعضن

فقػد بػرز تفاعػؿ تتناسب مع الظركؼ التي طرأت فييا تبيػرات جذريػة عمػى كػال المجتمعػيف الفمسػطينييف. جديدة  أشكاالن 
الػذيف  ،بػيف المسػتيمكيف العػرب اإلسػرائيمييف كالمتسػكقيفت الخمػس الماضػية، عمى مدل السػنكااتسـ بالنشاط، كال سيما 

األسػػكاؽ التػػي تقػػؿ فييػػا األسػػعار لزيػػارة  الحػػدكد، كيجتػػازكف السػػكانية القريبػػة فػػي المثمػػث كالجميػػؿ يـمػػف تجمعػػاتيػػأتكف 
. كمػع تنػامي اىتمػاـ الفمسػطينييف القػاطنيف فػي إسػرائيؿ بالسػياحة كتمتمئ بالسمع التي تناسبيـ في شماؿ الضػفة البربيػة

قضػػاء ل يفضػػميا ىػػؤالء الفمسػػطينيكفانضػػمت راـ او كبيػػت لحػػـ إلػػى أريحػػا باعتبارىمػػا كجيػػات فقػػد فػػي اآلكنػػة األخيػػرة، 
تػكفر بعػض  . كفػي المقابػؿ،خػالصركيح كالتجارة في كسط عربػي في الضفة البربية لبايات التنياية األسبكع عطالت 

في شماؿ الضفة البربية، مثؿ طكباس، العماؿ في المكاسـ الزراعية لمقػرل التي تفكؽ غيرىا في فقرىا المناطؽ الريفية 
 العربية التي تقع في الشماؿ حتى الجميؿ. 

 
نفصػؿ عػف تنمكية تستكجب الدراسة المتأنية فػي سػياؽ مسػار النمػك الم الن كيشكؿ ىذا التفاعؿ كالنسيج الذم يحيكو أصك 

الكحػدة ؿ نقطة البداية فيو شكٌ ت ،ىذا التفاعؿ إعداد إطار مفاىيمي أعـكما يستدعي االقتصادات الفمسطينية اليامشية. 
                                                                 
3Raja Khalidi and Mtanes Shehadeh (CUP book, Nadim Rouhana ed.) 
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التي جرل تفسيخ عرل الفمسطينية )في الماضي كالحاضر كالمستقبؿ( بيف المجتمعات العربية االجتماعية كاالقتصادية 
أحػػد أكثػػر األشػػكاؿ المتقدمػػة مػػف عمييػػا يا نجػػت مػػف الحممػػة التػػي شػػنٌ بيػػد أنيػػا  ،التكاصػػؿ بينيػػا كتيميشػػيا إلػػى حػػد بعيػػد

نكرانػو ناىيؾ عػف عمى تحجيـ كجكدىـ،  تعمييا النزعة العدكانية كعمم تاالستيطاف الككلكنيالي في بيئة سياساتية غمب
 كنفيو. 

 
بعيػدة المنػاؿ سػطيني االفتراضػي لدكلػة معػالـ االقتصػاد الفمفػي رسػـ حيحيا اإلمالءات السياسية كحركػة تصػتستمر كقد 

فػي فمسػطيف كالتجربػة التػي  المفتػتاالقتصػاد العربػي تسػـ في الضفة البربية كقطاع غزة. كلكػف الكقػائع التػي كحصرىا 
خاضػيا الفمسػطينيكف فػػي إعػادة االرتبػاط فيمػػا بيػنيـ فػي المجػػاالت السياسػية كاالجتماعيػة كاالقتصػػادية عمػى الػرغـ مػػف 
الحدكد كالشتات كأكضاعيـ المتباينة، تسرد بمجمكعيا ركاية أخرل. كترل ىذه الركاية البديمة أف "اقتصادنا فمسطينينا" ما 

ػػػا.  ،ي إقمػػيـ فمسػػػطيف التاريخيػػةيػػزاؿ باقينػػا فػػػ كأف ىػػػذا اإلقمػػيـ يضػػػـ نمػػكذجيف اقتصػػػادييف متمػػايزيف عػػػف بعضػػيما بعضن
ـ كالصناعي كالمالي كالتكنكلكجي الػذم تػنعـ بػو دكلػة إسػرائيؿ ىيمنتػو عمػى البػالؼ كيفرض "االقتصاد الييكدم" المعكلى 

ؾ البقػػػاء فيػػػو )حيػػػث تقػػػؿ نسػػػبة "اقتصػػػاد عربػػػي" منيػػػاالقتصػػػادم/األمني/الككلكنيالي اإلسػػػرائيمي العػػػاـ، كالػػػذم يصػػػارع 
 .4% مف الناتج القكمي اإلجمالي(44الييكدم عف -مساىمة ىذا االتحاد االقتصادم العربي

 
قبػػؿ الػػذم نفذتػػو الحركػػة الصػػييكنية بفعػػؿ النشػػاط الككلكنيػػالي  العربػػي كقػػد تكقػػؼ مسػػار التطػػكر الػػذم شػػيده االقتصػػاد

لفمسػطينييف، لػـ تفتػأ اإلجػراءات إلػى امنػذ ذلػؾ الحػيف. كبالنسػبة التي بػرزت سياسية -الجيككبفعؿ العكامؿ  4918العاـ 
فػي شػبكة المصػالح المرتبطػة باسػتمرار إجػراءات بنػاء عالقػة االعتيادية التي ينطكم عمييا التحكؿ الييكمػي االقتصػادم 

مػف اليـك مف منػاطؽ عربيػة رئيسػية متباينػة ك  مشركعيا االستعمارم. كيتألؼ "اقتصاد فمسطيف"كتنفيذ الدكلة اإلسرائيمية 
 -بالكسػائؿ القانكنيػة أك الديمكغرافيػة أك السياسػية -لذم كانت فمسطيف تنعـ بػو، كالػذم قػاـكاألصالني ابقايا االقتصاد 

ا أك ركػػكده. كتشػػكؿ ىػػذه المنػػاطؽ، إذا مػػ والمنطػػؽ اإلقصػػائي الػػذم تتبنػػاه الييمنػػة الككلكنياليػػة عمػػى الػػرغـ مػػف اسػػتنزاف
"جيػػكب" تقػػع ضػػمف عمػػى األقػػؿ اقتصػػادات خمسػػة الػػذم يتػػألؼ مػػف –أعػػدنا ربطيػػا فػػي مخيمتنػػا، االقتصػػاد الفمسػػطيني

 :مف الشرؽ إلى البرب في المنطقة التي تخضع لسيادة إسرائيؿك مف الشماؿ إلى الجنكب تفرقة كتمتد متمايزة كم
 

النمػػكذج النيػػكليبرالي الػػذم تعتمػػده السػػمطة الفمسػػطينية  -المنػػاطؽ المحيطػػة بيػػا(: راـ او ك 4الضػػفة البربيػػة ) (أ 
 . 5عمى أرض الكاقع

 :عميولالقتصاد األساسي لمسمطة الفمسطينية أك استثناءات  متفاكتةأشكاؿ  -بقية مناطؽ الضفة البربية  (ب 

(: الخميػػػؿ، كىػػػي المركػػػز الصػػػناعي كالتجػػػارم الػػػذم يزخػػػر بالنشػػػاط فػػػي الضػػػفة 4الضػػػفة البربيػػػة ) -4
 البربية. 

كالتػػػي تكفػػػؿ (: المنطقػػػة )ج(، كىػػػي العمػػػؽ اإلسػػػتراتيجي لالقتصػػػاد الفمسػػػطيني 3الضػػػفة البربيػػػة ) -4
 ره مف قيكده. يتحر 

                                                                 
 المصدر السابؽ.  4

5Raja Khalidi and Sobhi Samour,… 
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 بالشرؽ العربي كالجميؿ. تتصؿ (: نابمس كالشماؿ، حيث 1الضفة البربية ) -3

 القدس الشرقية: الضـ كالعزؿ كالتفتيت.  (ج 

 سالمية. كاإلفقار ككأد النيكليبرالية اإل التدىكرقطاع غزة:  (د 

 االقتصاد اإلقميمي العربي في إسرائيؿ.  (ق 

 
 تفقدكذلؾ بعد أف المركز الميتركبكليتاني اإلسرائيمي، قتصاد ال تياكتتخذ كؿ منطقة مف ىذه المناطؽ مسارىا في تبعي

عتبػر كػؿ سػيناريك مػزدكج. كتي معنػا فػي  ةمجتمعػييػا بقػي عمكعمى حػيف غػرة التكاصػؿ التػاريخي الػذم كػاف مػف شػأنو أف يي 
منطقػػة مػػػف المنػػاطؽ المػػػذككرة خارجػػػة عػػف المركػػػز اإلسػػػرائيمي الييػػكدم عمػػػى الػػػرغـ مػػف الفائػػػدة التػػػي تعػػكد بيػػػا عمػػػى 

ػػا بعيػػدة منيػػا كػػؿ منطقػػة كمػػا أف اسػػتخراج المػػكارد الصػػييكنية عمػػى مختمػػؼ المسػػتكيات.  كػػز االقتصػػادات اعػػف مر أيضن
التجػػارة الخارجيػػة كالكصػػكؿ إلػػى األسػػكاؽ الماليػػة فػػي رائيمي الييػػكدم عتبػػر رىينػػة لالقتصػػاد اإلسػػاإلقميميػػة كالعالميػػة، كتي 

، حيػػث جػػرل تقطيػػع أكصػػاليا قسػػرنا فػػي العػػاـ يػػافػػي معظػػـ جكانب كػػؿ منطقػػة بعيػػدة عػػف المنطقػػة األخػػرل عػػدٌ كغيرىػػا. كتي 
عزليػا ثػـ جػرل ، 4991دىا بصػكرة رسػمية فػي العػاـ ، كتكحيػ4967الكاحدة منيػا عمػى األخػرل منػذ العػاـ  فتح، ك 4918

عادة ك  4114عف بعضيا بصكرة كقحة منذ العاـ  ربطيا معنا عمى نحك مجتزأ خالؿ السنكات القميمػة الماضػية فػي ظػؿ ا 
 ظركؼ مشددة. 

 
، غيػاب "الػذم يشػيد كاقػع الىذا ىك  عمػى الخارطػة كفػي العػالـ كذلػؾ النظػاـ" االقتصػادم الفمسػطيني فػي فمسػطيف اليػـك
ياسة التي عفا عمييػا الػزمف كاأليػديكلكجيا االقتصػادية الفاشػمة أف تعػكد بالفائػدة عمػى إعػداد فميس في كسع السالكاقعي. 

ذا كػاف لمثػػؿ ىػػذه التنميػػة أف تبصػر النػػكر، فيجػػب أف تضػػرب  إسػتراتيجية ناجعػػة لتنميػػة اقتصػاد عربػػي فػػي فمسػػطيف. كا 
المرحمػػة تسػػـ برافيػػا كالسياسػػية التػػي بحيػػث تدمجػػو فػػي ىيئػػة جديػػدة تتناسػػب مػػع الػػديمكغرافيا كالج يػػاجػػذكرىا فػػي محيط

 الراىنة لممكاجية التي يخكضيا الشعب الفمسطيني ضد االستيطاف الككلكنيالي. 
 

 القنوات الرئيسية لمعالقات االقتصادية الناشئة  -إعادة تشكيل النسيج االقتصادي  -2
كالتػػي تحػد مػػف قػدرة الفمسػػطينييف عمػى دخػػكؿ إسػرائيؿ مػػف الضػػفة  ،بػالنظر إلػػى القيػكد المفركضػػة عمػى الحركػػة كالتنقػؿ

التػػدفقات االقتصػػادية تسػػير فػػي اتجػػاه كاحػػد، حيػػث يشػػترم الفمسػػطينيكف مػػف إسػػرائيؿ معظػػـ البربيػػة كقطػػاع غػػزة، تبقػػى 
إلػػػػى عتبػػػػر ىػػػػذه العالقػػػػات حيكيػػػػة بالنسػػػػبة فقػػػػد ال تي السػػػمع كالخػػػػدمات مػػػػف الضػػػػفة البربيػػػػة، بمػػػػا فييػػػػا القػػػػدس. كلػػػػذلؾ، 

، كشػد أكاصػرىا الفمسػطينية-العالقػات االجتماعيػة الفمسػطينيةتعزيػز عمى يعممكف كانكا طالما لفمسطينييف في إسرائيؿ، ا
كبينمػا تبػدك الػدكافع التػي أسػرىـ.  اتالندماج مػع الييػكد اإلسػرائيمييف كيسػاعدكف عمػى ضػبط مكازنػعف اكيكفركف بديالن 

ترتبط بعكامؿ اقتصادية )التكمفة( في معظميػا، فينػاؾ كعمػى ذات التبادالت التجارية تقؼ كراء ىذا القدر المتنامي مف 
تػدفع الفمسػطينييف إلػى إعػادة قاعدة متينػة تشكؿ القدر مف األىمية األسس الثقافية كالدينية كاالجتماعية كالسياسية التي 
كمػػع ذلػػؾ، يشػػكؿ ىػػؤالء ف ذلػػؾ ممكننػػا. حيثمػػا كػػاك االرتبػػاط فيمػػا بيػػنيـ ضػػمف منطقػػة فمسػػطيف التاريخيػػة عمػػى األقػػؿ، 

ػػا لمنػػػاطؽ معينػػة فػػػي شػػماؿ الضػػػفة البربيػػػة )المنػػاطؽ التػػػي تقػػع بػػػالقرب مػػف الجميػػػؿ كالمثمػػػث(  المسػػتيمككف سػػػكقنا ميمن
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ناىيػػؾ عػػف البمػػدة القديمػػة فػػي مدينػػة القػػدس. كبػػالنظر إلػػى  كجنػػكب الضػػفة البربيػػة )المنػػاطؽ القريبػػة مػػف غػػزة كالنقػػب(،
الخػدمات فػي الضػفة البربيػة  اتذم يشيد تكسعنا متزايدنا كيبطي جممة مػف القطاعػات اإلنتاجيػة كقطاعػنطاؽ التبادؿ ال

فػػػي جانػػػب ال يسػػػتياف بػػػو كيفتقػػػر إلػػػى التنظػػػيـ  ةعفكيػػػيتسػػـ بال، كىػػػك غيػػػر مسػػػتبؿسػػػكؽ مػػػا يػػػزاؿ الكقطػػاع غػػػزة، فيػػػذا 
ف كاف ذلؾ مف كجية نظر تجارية صرفة. المطمكب،   كا 

 
الطمػػب فػػي أكسػػاط يسػػتحكذ عمػػى نصػػيب األسػػد مػػف لفنػػادؽ كالسػػياحة كالمطػػاعـ ىػػك القطػػاع الػػذم عتبػػر قطػػاع اكربمػػا يي 

يدر األرباح الكفيرة، مما يشجع عمى تكسيعو كاالستثمار كالتجارة فيو.  قطاعكىك المستيمكيف الفمسطينييف مف إسرائيؿ، 
فػي التجػكؿ أك اليػـك سطينيكف مػف إسػرائيؿ مضي فييا الفمكيأتي االستيالؾ في ىذا القطاع في صكرة رحالت يكمية، يي 

التسكؽ أك تناكؿ كجبات الطعػاـ فػي المطػاعـ كالجمػكس فػي المقػاىي كقضػاء اليػـك فػي المتنزىػات التركيحيػة العامػة أك 
فئة أخرل مػف السػياح الفمسػطينييف تنزؿ بالقرب مف جنيف. كمع ذلؾ، الخاصة، كما ىك الحاؿ في قرية حداد السياحية 

مػا يمضػي ىػؤالء عػدة  مف إسرائيؿ في فنادؽ الضػفة البربيػة )كال سػيما فػي راـ او كأريحػا كبيػت لحػـ(، كعػادةن القادميف 
ذلؾ. كيتخػػػذ ىػػػؤالء السػػػياح مػػػف ىػػػذه الفنػػػادؽ قاعػػػدة ينطمقػػػكف منيػػػا بػػػ عطميػػػـإذا سػػػمحت ليػػػـ  ىػػػذه الفنػػػادؽ فػػػي ليػػػاؿو 

يػػزكر أبنػػاء الضػػفة البربيػػة المػػدف كمػػف جانػػب آخػػر، . التػػي تقػػع فييػػا الستكشػػاؼ المعػػالـ كاألسػػكاؽ المحميػػة فػػي المػػدف
العربيػػة فػػي إسػػرائيؿ كيتجكلػػكف فييػػا عنػػدما يحصػػمكف عمػػى التصػػاريح اإلسػػرائيمية التػػي تيسػػر ليػػـ ذلػػؾ )كالتػػي نػػادرنا مػػا 

الػػػزكار عمػػػى ىػػػذه الكجيػػػة متػػػدفو نسػػػبينا، كيخضػػػع لقيػػػكد جمػػػة كال  تكافػػػدتصػػػدرىا السػػػمطات اإلسػػػرائيمية ليػػػـ(. غيػػػر أف 
المدف التػي تتركػز فييػا الزكار الذيف يقصدكف )باستثناء دائمنا يدؼ مشاريع األعماؿ أك األسكاؽ العربية الفمسطينية يست

 ا كيافا(. ب، مثؿ عكا كالناصرة كحيفكثافة سكانية مف العر 
 
البربيػة، كال سػيما مػف إسػرائيؿ فػي قطػاع تجػارة التجزئػة فػي الضػفة القػادمكف األمكاؿ التي ينفقيػا الفمسػطينيكف تنطكم ك 

 ثالث صكر: في محتممة. كتأتي ىذه النفقات القتصادية اال اآلثارأكبر مف التعقيد ك  عمى قدرو الحضرية،  ىافي مراكز 
 عة، كاألحذيػػة، كالمالبػػس أك المشػػتريات بالكميػػات مػػف المنتجػػات البذائيػػة الطازجػػة أك المصػػنٌ  تمشػػتريات العػػائال

أك فػي نيايػة األسػبكع فػي السػبت أياـ في سكاؽ مف األمف المستمزمات المنزلية  كاألقمشة كالجمكد، كاألثاث كغيرىا
 مراكز جنيف كنابمس كبرطعة كطكلكـر كقمقيمية، بشكؿ أسبكعي أك شيرم. 

  رحػالت التسػػكؽ" الفرديػػة كالجماعيػػة كالجػػكالت التركيحيػػة فػػي األسػػكاؽ الراقيػػة فػػي راـ او كبيػػت لحػػـ، كفػػي أسػػكاؽ"
ف التجمعػػات السػػكانية العربيػػة فػػي شػػماؿ إسػػرائيؿ عػػ تيامسػػافتبعػػد فػػي كالعػػامرة بالبضػػائع )كالتػػي الخميػػؿ المتميػػزة 

ككسطيا(، كفي األسكاؽ الجذابة مػف الناحيػة الدينيػة فػي البمػدة القديمػة فػي القػدس )التػي تشػيد الزيػارات الجماعيػة 
 (. لمزكار الذيف يقصدكف األماكف الدينية

  زرع فػػػي شػػماؿ الضػػػفة البربيػػة كتسػػكيقيا فػػػي الجميػػؿ كالمنػػػاطؽ الزراعيػػػة التػػي تيػػمشػػتريات الجممػػة مػػػف المنتجػػات
 . في مكاسمياالشمالية مف إسرائيؿ 

 
صػػناعات ي إسػػرائيؿ عمػػى األغذيػػة كاألثػػاث كالفػػأخػػرل مػػف الضػػفة البربيػػة إلػػى األسػػكاؽ العربيػػة ‘ صػػادرات’تشػػتمؿ ك 

التػػػي يجػػػرم تسػػػكيقيا بصػػػكرة رئيسػػػية مػػػف خػػػالؿ رجػػػاؿ األعمػػػاؿ ك المعدنيػػػة كمنتجػػػات الحجػػػر كالرخػػػاـ محميػػػة الصػػػنع، 
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الخدمات، دأبت بعض البمدات كالضػكاحي التػي تقػع عمػى امتػداد الحػدكد قطاع الفمسطينييف في إسرائيؿ. كفيما يتصؿ ب
سػػػرائيؿ عمػػػى تػػػكفير خػػػدمات تصػػػميح السػػػيارات لمفمسػػػطينييف مػػػف  ،عمػػػى مػػػدل سػػػنكات عديػػػدةك  ،بػػػيف الضػػػفة البربيػػػة كا 

يؿ، كذلػػؾ عمػػى الػػرغـ مػػف القيػػكد األمنيػػة كالقانكنيػػة التػػي تفرضػػيا السػػمطات اإلسػػرائيمية عمػػى االسػػتفادة مػػف ىػػذه إسػػرائ
مػف  النػزرىذه المعامالت، فمػيس ىنػاؾ سػكل الذم يمؼ كبالنظر إلى الطابع غير الرسمي )كغير المشركع( الخدمات. 

 يا تعكد بالربح الكفير عمى كال الطرفيف. نظر إلييا في عمكميا عمى أن، غير أنو يي حكؿ حجميااألدلة 
 

حديثػػػة عمػػى النشػػاط التجػػارم فػػي قطػػاع الخػػػدمات، كالتػػي تمثػػؿ مؤشػػرنا عمػػى ارتقػػػاء ال جممػػة مػػف الشػػكاىدكيجػػد المػػرء 
مسػػػتكيات المعيشػػػة كرأس المػػػاؿ البشػػػرم عمػػػى كػػػال الجػػػانبيف فػػػي قطػػػاع الخػػػدمات المينيػػػة، كال سػػػيما خػػػدمات الرعايػػػة 

السػػػتفادة مػػػف عػػػالج األسػػػناف لبػػػكتيرة متزايػػػدة عمػػػى الضػػػفة البربيػػػة ك قبػػػؿ الفمسػػػطينيكف مػػػف إسػػػرائيؿ الصػػػحية، حيػػػث يي 
الجديػػدة الكاعػػػدة التػػػي  اتاالجتمػػػاعي اإلسػػرائيمي. كمػػػف القطاعػػػك خػػدمات ال يبطييػػػا التػػػأميف الصػػحي  يكتقكيميػػا، كىػػػ

الضػفة البربيػة لمطمبػة الفمسػطينييف فػي سػف  التػي تكفرىػاالخدمات التعميمية قطاع  ،تتساكل في أىميتيا مع ىذا القطاع
الػذيف يػأتكف مػف الجميػؿ لمدراسػة فػي أكلئؾ التعميـ الجامعي، ممف ينتسبكف لمدراسة في الجامعات الفمسطينية، كال سيما 

بػػيف الفمسػطينييف عػػف  الجامعػة العربيػة األمريكيػػة فػي جنػػيف. كفػي الكاقػع، ينبػػئ ىػذا المجػػاؿ الجديػد مػف إعػػادة االرتبػاط
عػػػدد الطمبػػػة شػػػيد الجامعػػػة، فقػػػد ىػػػذه طالػػػب منػػػتظـ فػػػي  7,111صػػػة ال تخفػػػى أىميتيػػػا. فمػػػف بػػػيف مػػػا يزيػػػد عمػػػى ق

طالػػب إلػػى  4,711مػػف ىػػذا العػػدد % فػػي سػػنة كاحػػدة، حيػػث ارتفػػع 41زيػػادة تيقػػدَّر بػػػالفمسػػطينييف القػػادميف مػػف إسػػرائيؿ 
4141طالب بحمكؿ العاـ  3,111

6. 
 
قبؿ فييا الفمسػطينيكف مػف إسػرائيؿ، ممػف تمقػكا التعمػيـ فػي المػدارس المرة األكلى التي يي  هيىذه  ، تيعدٌ 4918منذ العاـ ك 

نيـ مػػف االلتحػػاؽ بنظػػػاـ التعمػػيـ فػػي إسػػرائيؿ، عمػػى التعمػػػيـ مكا النتػػائج الكافيػػػة التػػي تمٌكػػيحٌصػػلػػـ الثانكيػػة اإلسػػرائيمية ك 
. لػيس بالقميػؿ مػنيـ مػف الفتيػات اعػددن  العمػـ أف ، مػعثقافيػة عربيػة برمتيػا-الجامعي بصػكرة جماعيػة فػي بيئػة اجتماعيػة

ا،  ، حيػث يكاجيػكف الكثيػر بصػكرة تدريجيػةإال  الفمسطينيكف فػي إسػرائيؿ عمػى سػمـ الميػف لـ يرتؽً فعمى مدل ستيف عامن
يحتكره الييكد.  كالقطاع الخاص الذم العامة اتالخدممف العقبات التي تحكؿ دكف حصكليـ عمى الكظائؼ في قطاع 

باتػت تفػتح آفاقنػا جديػدة لتكظيػؼ كلكف يبدك أف التبييػرات التػي طػرأت عمػى االقتصػاد اإلسػرائيمي كالطمػب عمػى العمالػة 
الشػػباب مػػف أبنػػاء الفمسػػطينييف فػػي إسػػرائيؿ فػػي نطػػاؽ كظػػائؼ الخػػدمات الفنيػػة كاإلداريػػة التػػي تتطمػػب قػػدرنا متػػدنينا مػػف 

فػػػي األسػػػكاؽ المركزيػػػة العمػػػاؿ ؿ العػػػرب أغمبيػػػة الخػػػاص. فعمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، يشػػػكٌ الميػػػارات فػػػي القطػػػاعيف العػػػاـ ك 
صػػالح المنػػازؿ، كمراكػػز بيػػع المعػػدات كمحطػػات الكقػػكد فػػي المػػدف الرئيسػػية شػػمالي إسػػرائيؿ. كفػػي  )السػػكبرماركت(، كا 

مستشػفيات كالمراكػز الطبيػة المقابؿ، يعمػؿ عػدد متزايػد مػف الممرضػيف كالفنيػيف كالمعػالجيف كأفػراد الطػكاقـ الطبيػة فػي ال
كظػػائؼ القطػػاع العػػاـ مػػف مسػػتكاىا  مػػفاإلسػػرائيمية. كمػػع السياسػػة الحككميػػة التػػي تسػػتيدؼ رفػػع حصػػة الكسػػط العربػػي 

% عمػػى مػػدل السػػنكات المقبمػػة، فمػػف المؤكػػد أف اآلثػػار التػػي تفرزىػػا ىػػذه 41% فػػي تاريخػػو إلػػى 5الػػذم لػػـ يػػزد عمػػى 
العامػػة، كالتػػي يتقمػػدىا فمسػػطينيكف يتمتعػػكف بقػػدر كاؼو مػػف التػػدريب كالتأىيػػؿ، الكظػػائؼ الجديػػدة فػػي قطػػاع الخػػدمات 

                                                                 
 . 4141يكنيك /مقابمة مع د. مفيد قصكـ، نائب رئيس الجامعة لمعالقات الخارجية، الجامعة العربية األمريكية في جنيف، حزيراف 6
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لػػى اقتصػػاد الضػػفة . كمػػا امتػػدت ىػػذه اآلثػػار إاالقتصػػاد العربػػي فػػي إسػػرائيؿ اتسػػتمتد لتشػػمؿ فػػي نطاقيػػا جميػػع قطاعػػ
 تكسيع الجامعة العربية األمريكية. ما نراه مف مف خالؿ اآلف البربية 

 
إلػػى نيػؿ الدرجػػة الجامعيػػة األكلػى فػػي مجمكعػة مػػف العمػػـك التطبيقيػة كاالجتماعيػػة التػي تتػػيح ليػػـ  كيسػعى ىػػؤالء الطمبػة

دخكؿ سكؽ العمؿ داخؿ قراىـ كخارجيػا، كالحصػكؿ عمػى المػؤىالت التػي كػاف يتعػيف عمػييـ فػي السػابؽ اكتسػابيا مػف 
ب طمبة الجامعات مف الجميؿ عمى مػدل ستقطيم كاف ذالجامعات في أكركبا الشرقية كالجنكبية، أك حتى في األردف ال

في سكنات تتسػـ باألمػاف كانخفػاض تكمفتيػا  لعدة سنكاتالتي تمتد سنكات عديدة. كيسكف الطمبة خالؿ مرحمة دراستيـ 
بػػػالقرب مػػػف جنػػػيف، كيقيمػػػكف الصػػػداقات مػػػع زمالئيػػػـ مػػػف الطمبػػػة الفمسػػػطينييف مػػػف سػػػكاف المنطقػػػة كيختمطػػػكف بيػػػـ 

شػػػكطنا بعيػػػدنا أفضػػػى بػػػرئيس الجامعػػػة العربيػػػة كيشػػػارككنيـ مناسػػػباتيـ االجتماعيػػػة. كقػػػد قطػػػع ىػػػذا التفاعػػػؿ كاالنػػػدماج 
ف مػػف الجميػػؿ أضػػحينا شػػعبنا ك ف فػػي شػػماؿ الضػػفة البربيػػة كالفمسػػطينيك نحػػف الفمسػػطينيد عمػػى "أننػػا األمريكيػػة إلػػى التأكيػػ

 . "الجامعة العربية الجميمية"كاحدنا." حتى أف المرء يستطيع القكؿ أف الجامعة العربية األمريكية قد أصبحت تسمى 
 
 كقطػاع الخػدمات الماليػة كالقانكنيػةاألخػرل، الخػدمات  اتفػي قطاعػتبرز أشػكاؿ أخػرل مػف التفاعػؿ بػيف الفمسػطينييف ك 

الضػفة البربيػة ألغػراض تجاريػة بكالمحاسبة، حيث يممؾ بعض الفمسطينييف مػف إسػرائيؿ حسػابات فػي بنػكؾ فمسػطينية 
لزبػائنيـ مػف في معظميا. كفػي المقابػؿ، يقػدـ المحػامكف كالمحاسػبكف الفمسػطينيكف مػف إسػرائيؿ مجمكعػة مػف الخػدمات 

إلنجػػاز معػػامالتيـ الشخصػػية كالتجاريػػة كغيرىػػا مػػف المعػػامالت. كفػػي الكقػػت الػػذم يعمػػؿ فيػػو عػػدد ال  الضػػفة البربيػػة
الفمسطينييف مف إسرائيؿ في راـ او كفي غيرىا مػف المػدف كيقطنػكف فييػا )حيػث يقػدمكف الخػدمات الخبراء يحصى مف 

الدعايػة كاإلعػالـ كالمحاسػبة كتيسػير التجػارة كغيرىػا مػف الخػدمات المينيػة(، فيػـ فػي كاقػع فػي المجاالت القانكنية ك في 
األمر يضيفكف القيمة إلى القطاع اإلنتاجي كقطاع الخدمات في الضػفة البربيػة مػف خػالؿ الشػركات كالمؤسسػات التػي 

 يعممكف لدييا. 
 

مػى المئػات، إف لػـ نقػؿ اآلالؼ، مػف العمػاؿ الػزراعييف عفػي إسػرائيؿ ، يعتمػد المزارعػكف الفمسػطينيكف الكقت نفسػوكفي 
حقػػكؿ معمػػؿ فػػي ل)غيػػر القػػانكنييف فػػي معظميػػـ( مػػف الضػػفة البربيػػة كاألغػػكار، ممػػف ييػػاجركف فػػي المكاسػػـ الزراعيػػة 

. قطػؼ ثمػار الخيػار كغيرىػا مػف المحاصػيؿ النقديػة ذات العمالػة الكثيفػة(ك الجميؿ كالمثمث )خالؿ مكسـ قطؼ الزيتكف 
المحمييف، غير أف ىذه األجكر تظؿ أفضؿ بشكط بعيد مف المزارع قاضى ىؤالء العماؿ أجكرنا تقؿ بكثير عف عماؿ كيت

 تمؾ السائدة في الضفة البربية. 
 

عة فػػي إسػػرائيؿ )مػػف قبيػػؿ لبنػػة طمػػرة، كطحينػػة كمػػف جيػػة أخػػرل، تجػػد مجمكعػػة مػػف المنتجػػات البذائيػػة العربيػػة المصػػنٌ 
اليالؿ كأرز شقحة( طريقيا إلػى رفػكؼ المحػالت التجاريػة فػي أسػكاؽ الضػفة البربيػة كالقػدس. كقػد تزايػدت كتيػرة تكريػد 

يػا عنىذه السمع منذ إطالؽ حممة مقاطعػة البضػائع اإلسػرائيمية التػي دفعػت الفمسػطينييف إلػى البحػث عػف بػدائؿ مقبكلػة 
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دة مف إسرائيؿ( كفضالن عف ذلؾ، فمػا يػزاؿ عػدد مػف مشػاريع المنتجات العربية المكرَّ ال تمس حممة لعمـ أف ىذه المع ا)
4141األعماؿ يستثمر في الضفة البربية منذ العاـ 

 :، حيث7
ا لو في راـ او.  -  افتتح أحد المحالت الشييرة بصناعة الحمكيات الشرقية فرعن

 افتتح مصنع لصناعة األبكاب المعدنية في سخنيف فرعيف لو في جنيف كراـ او. ك  -

 مستثمر مف الناصرة مصنعنا لممشركبات الكحكلية في بيت لحـ.  سسأك  -

 أطمقت شركة لألعماؿ الكيربائية مشركعنا مشتركنا مع شركة تعمؿ في نفس مجاليا في راـ او. ك  -

ا لو في جنيأ فيافتتح مصنع لمطحينة كالحالكة ك  -  ف كنابمس كراـ او. ـ الفحـ فركعن

 كنابمس. لحـ في راـ او كبيت ليا أنشأت محالت لبيع األلبسة الفاخرة مف الجميؿ نقاط اتصاؿ تجارية ك  -

 في راـ او. لو أنشأ مصنع لمجبس في سخنيف مصنعنا مكازينا ك  -

 
يعممػكف إلى ميف أخرل، كعمػاؿ النقػؿ الػذيف لمعمؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ إلى االنتقاؿ فمع شركع ، كفي الكقت نفسو

تمٌكػػنيـ مػػف يممكػػكف ميػػزة خاصػػة بػػات ىػػؤالء فقػػد ت التجاريػػة كالباصػػات العمكميػػة(، لحسػػابيـ الخػػاص )سػػائقي الشػػاحنا
لى ية إلى إسرائيؿ ك تقديـ خدمات النقؿ لمشاحنيف كالركاب الفمسطينييف الذيف يعبركف مف الضفة البرب . مكانئيػا البحريػةا 

اإلسػػرائيمية فػػي -لمتجػػارة الفمسػػطينية العامػػةفػػي السمسػػمة سػػتبنى عنيػػا ال يي حمقػػة أساسػػية يشػػكمكف ىػػؤالء العمػػاؿ كصػػار 
التػػي تػنظـ الػػرحالت السػياحية كالمشػػتبمكف فييػا فػػي الناصػرة بعػػض مكاتػب التقػػدـ قطػاع الخػػدمات. كعػالكةن عمػػى ذلػؾ، 

كفي نشاط جديد آخر مػف النشػاطات االقتصػادية، . سياح الذيف يدخمكف إلى الضفة البربية عبر إسرائيؿخدمات نقؿ ال
كىػػك قطػػاع العقػػارات عمػػى كجػػو التحديػػد، يعمػػؿ بعػػض الفمسػػطينييف مػػف إسػػرائيؿ عمػػى شػػراء شػػقؽ أك حتػػى أراضو فػػي 

ينببػػي اسػػتيفاء شػػركط فػػي الكاقػػع، . ك فػػي راـ او الضػػفة البربيػػة، بمػػا فييػػا مدينػػة ركابػػي، كىػػي ضػػاحية سػػكنية جديػػدة
. عقػػد بالنيابػػة عػػف الييػػكد اإلسػػرائيمييفخاصػػة مػػف أجػػؿ تحاشػػي صػػفقات شػػراء األراضػػي التػػي يعترييػػا التزكيػػر كالتػػي تي 

" مػف السػمطة الفمسػطينية فػي كػؿ صػفقة مػف صػفقات شػراء مسػح أمنػيالحصػكؿ عمػى " كعمى كجػو الخصػكص، ينببػي
امػػتالؾ منػػازؿ ـ يثػػر اىتمػػاـ الفمسػػطينييف الػػذيف يفكقػػكف غيػػرىـ بثػػرائيـ فػػي إسػػرائيؿ فػػي العقػػارات. غيػػر أف ىػػذا األمػػر لػػ

 أخرل بالقرب مف راـ او. 
 

كفضالن عف ىذه العالقات التي تشيد قدرنا مف التنكع كالدينامية بيف الفمسطينييف في إسرائيؿ كالمدف الرئيسية فػي شػماؿ 
الػزكار الػذيف الضفة البربية ككسػطيا، فقػد باتػت منػاطؽ أخػرل، كال سػيما بيػت لحػـ كالقػدس، تجػذب أعػدادنا معتبػرة مػف 

، كعمػى مػدل سػنكات عديػدة، رحػالت تػنظـ الحركة اإلسالمية فػي الػداخؿاؿ فما تز . كفي الكاقع، األماكف الدينية يؤمكف
أسبكعية بالحافالت التي تنقؿ المكاطنيف مف القرل كالمػدف فػي المثمػث كالجميػؿ إلػى القػدس لمصػالة فػي رحػاب المسػجد 

عػة، بحيػث يشػػكمكف ضػي ىػؤالء الػزكار يػـك زيػػارتيـ بػيف أركقػة أسػكاؽ البمػدة القديمػػة بعػد أداء صػالة الجمقاألقصػى. كي
التضػامف كتكثيػؽ  ما يكفركنػو مػفدفعة منتظمة يمكف االعتماد عمييا في بث الحياة في أسكاؽ القدس العتيقة، ناىيؾ ع

يػػػزكر المسػػػيحيكف كمػػػا . بيػػػنيـ كبػػػيف أقػػػرانيـ فػػػي القػػػدس عػػػرل العالقػػػات االجتماعيػػػة التػػػي تسػػػتند إلػػػى القػػػيـ المشػػػتركة
ػابيت لحـ في المناسبات الدينية كفي مكاسـ العطالت األخرل، حيث يييئػكف الفمسطينيكف مف جميع أرجاء البالد   مقكمن
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االقتصػػادم الػػذم يتخطػػى الحػػدكد كالحػػكاجز العسػػكرية. كفػػي المقابػػؿ، تمثػػؿ مدينػػة عػػاكف خػػر مػػف مقكمػػات الطمػػب كالتآ
النقػب. كتػكفر أسػكاؽ  الخميؿ نقطة جػذب لممتسػكقيف كطمبػة الجامعػات العػرب مػف التجمعػات السػكانية القريبػة منيػا فػي

تػدفعيـ الفضػكؿ ك يحػركيـ الحياة التجارية فييا العديد مف الخيػارات أمػاـ المسػتيمكيف الػذيف بالمدينة التي تتميز ببناىا ك 
ز كمسػتفيض، لػـ مطالبيـ المتكاثرة لمشراء. كيقتضي تكافد ىذه األعداد مف الزكار إلى القدس كالخميؿ إجػراء بحػث مرٌكػ

 اده في ثنايا ىذا التقرير. يكف مف الممكف إير 
 

 والدوافع الكامنة لدى المستهمكين التجارية تقديرات إجمالي التبادالت  -3
تتمثؿ العقبة الرئيسية التي تكاجو البحث في ىذا المكضكع فػي غيػاب سمسػمة مػف اإلحصػاءات الرسػمية المنشػكرة حػكؿ 

المعػامالت الكقػكؼ عمػى حجػـ تأخػذ بيػدنا فػي أف الكمػي أك الجزئػي، كالتػي يمكػف اىا أم مف طرفي العالقة عمػى مسػتك 
فيػػا عمػى مسػػتكل القطاعػػات كالمنػػاطؽ المعنيػة كعمػػى االقتصػػاد بصػػفة الجاريػة كالخػػركج بتحميػػؿ أفضػؿ ل ثػػار التػػي تخمٌ 

فػػي الفنػػادؽ نسػػبة النػػزالء  الفمسػػطينية فػػي قطػػاع السػػياحة فيػػو اإلحصػػائيات الرسػػمية  تػػكرد عامػػة. كفػػي الكقػػت الػػذم ال
البيانػػات فػػي إسػػرائيؿ، فػػال تعكػػس ىػػذه  فيفمسػػطيني فيركف مػػكاطنعتبػػياتيـ، بمػػف فػػييـ "اإلسػػرائيمييف" الػػذيف يي حسػػب جنسػػ

قطػػاع كاحػدة دكف غيػػره. كعمػى ىػػذا المنػػكاؿ، تصػدر الشػػرطة السػياحية الفمسػػطينية إحصػػائيات عػػف سػكل صػػكرة جزئيػة 
حسػب جنسػياتيـ. غيػر أف ترصد أعداد "الزيارات" التي يقـك بيا السياح في كؿ محافظة مف محافظات الضفة البربيػة 

 ، كما تنطكم في جانب منيا عمى عػدٌ نقاط متعددة مفجمع فييا ىذه البيانات تشتمؿ عمى تعداد السياح الطريقة التي تي 
مزدكج لمزيارة الكاحدة مػف مكاقػع مراقبػة مختمفػة فػي المدينػة نفسػيا. كبخػالؼ ذلػؾ، ال تتػكفر بيانػات ذات تسمسػؿ زمنػي 

كغيرىا. كبينما تأتي البمديات أك البرؼ التجارية المحميػة فػي التجارية تساعدنا في دراسة ىذه المعامالت أف مف شأنيا 
جمػػع المعمكمػػات الكميػػة بػػأم طريقػػة تي ، فػػال الػػزكار دف الكاقعػػة فػػي شػػماؿ الضػػفة البربيػػة عمػػى ذكػػر تػػدفقاتبعػػض المػػ
 منتظمة. 

 
النتػػائج غيػػر المنشػػكرة التػػي كمػػع ذلػػؾ، فقػػد اسػػتفادت ىػػذه الدراسػػة مػػف الميػػزة التػػي حظػػي بيػػا مؤلفاىػػا بػػاالطالع عمػػى 

، كذلػػؾ فػػي سػػياؽ 4143ات اإلسػػرائيمية )مػػدار( فػػي العػػاـ خمػػص إلييػػا مسػػح ميػػداني أجػػراه المركػػز الفمسػػطيني لمدراسػػ
سعييما إلى تحديػد القيمػة اإلجماليػة التػي تضػيفيا النفقػات التػي يضػخيا الفمسػطينيكف مػف إسػرائيؿ فػي الضػفة البربيػة. 

، المسػػحشػمؿ ىػذا كقػػد  .8المػذككر معظػـ القطاعػػات التػي تطرقنػا إلييػػا فيمػا تقػدـ مػػف ىػذه الكرقػةالمسػػح كتبطػي نتػائج 
التجمعػػات السػػكانية فػػي تقطػػف فػػي أسػػرة فمسػػطينية  543تألفػػت مػػف عينػػة تمثيميػػة إحصػػائية  ،عبػػر اليػػاتؼ جػػرمأي الػػذم 

إجمػالي التػدفقات فػي مجػاالت محػددة مػف اإلنفػاؽ كأىميتيػا التػي يضػفييا شماؿ إسرائيؿ ككسطيا، بيػدؼ تقػدير القيمػة 
العقبػات التػي تقػؼ فػي طريػؽ رصػد مؾ فػي إسػرائيؿ، باإلضػافة إلػى في اإلنفاؽ العاـ لألسر الفمسطينية كسمكؾ المسػتي

. كعمػػى الػػرغـ مػػف ىػػامش الخطػػأ المحتمػػؿ لممقػػابالت ةكالمتكقعػػ ةالحقيقيػػ مػػف النػػاحيتيفتكسػػيع ىػػذه التبػػادالت التجاريػػة 

                                                                 
المركز الفمسطيني لمدراسات اإلسرائيمية )مدار(، "تقدير حجـ السمع كالخدمات التي يشترييا فمسطينيك الداخؿ في مناطؽ السمطة  8

 منشكرة(.، راـ او )دراسة غير 4143يكليك  الفمسطينية"، تمكز/



15 

كفرة حػػكؿ د عبػػر اليػػاتؼ فػػي دراسػػة مثػػؿ ىػػذه القضػػايا، فػػنف ىػػذا المصػػدر يقػػدـ الصػػكرة الكميػػة الكحيػػدة المتػػقػػعالتػػي تي 
التػػي الديناميػة جريػو فػي ىػذه الكرقػة. كنحػف نسػتعرض النتػائج ىنػا ببيػة االرتقػاء بفيمنػا لمقػكل التحميػؿ األساسػي الػذم ني 

 ، حتى في الكقت الذم ال تشكؿ فيو الدقػة اإلحصػائية مػكطف قمػؽ رئيسػيتكافد الزكار إلى الضفة البربيةنطكم عمييا ي
 . لدينا في ىذا الشأف

 
ر القيمػػة اإلجماليػػة الحاليػػة لمشػػتريات األسػػر الفمسػػطينية فػػي إسػػرائيؿ مػػف تقػػدَّ "مػػدار"، مركػػز كحسػػب المسػػح الػػذم نفػػذه 

عمػػى مػػا يربػػك أم مميػػار شػػيكؿ سػػنكينا ) 4.4السػػمع كالخػػدمات مػػف أسػػكاؽ الضػػفة البربيػػة كمػػزكدم الخػػدمات فييػػا بنحػػك 
ر الفمسػػطينية فػػي إسػػرائيؿ عمػػى السػػمع الرئيسػػية فػػي سػػمة مميػػكف دكالر أمريكػػي(. كمػػف مجمػػؿ إنفػػاؽ جميػػع األسػػ 311

مميػار شػيكؿ، يقػدر المسػح  41المستيمؾ )األغذية كالمالبس كمكاد التنظيػؼ كمستحضػرات التجميػؿ( كالتػي تقتػرب مػف 
مميػكف شػيكؿ  11ر بػػفػي الضػفة البربيػة، باإلضػافة إلػى مػا يقػدَّ منيػا مميكف شػيكؿ  911بأف تمؾ األسر تنفؽ ما يقارب 

تنفقيػػػا ىػػػذه األسػػػر عمػػػى السػػػمع االسػػػتيالكية المعمػػػرة )األثػػػاث كاألجيػػػزة الكيربائيػػػة(. كفضػػػالن عػػػف ذلػػػؾ، يقػػػدر المسػػػح 
مميػكف شػيكؿ عمػى الفنػادؽ  41مميكف شيكؿ عمى المطػاعـ ك 19المذككر بأف األسر الفمسطينية في إسرائيؿ تنفؽ نحك 

ينفقػػو فمسػػطينيك الػػداخؿ عمػػى التعمػػيـ الجػػامعي فػػي الضػػفة  مميػػكف شػػيكؿ 89ر بػػػكالمنتجعػػات. كيمكػػف إضػػافة مبمػػ  يقػػدَّ 
مميكف شيكؿ ينفقكنيا عمى الخػدمات الرئيسػية التػي يشػمميا  461البربية إلى ىذه المبال ، كذلؾ مف جممة ما يقرب مف 

 ىذا القطاع. 
 

في التبػادالت التجاريػة،  رزةالجكانب الباعتبر محافظة لككنيا تبطي أكثر أف ىذه التقديرات تي فيو كفي الكقت الذم يبدك 
فػػنف مصػػادر أخػػرل تعززىػػا كتؤيػػدىا، بمػػا فييػػا تقريػػر أصػػدرتو السػػمطات اإلسػػرائيمية كتقػػكؿ فيػػو بػػأف إنفػػاؽ المسػػتيمكيف 

4141مميػكف شػيكؿ خػالؿ العػاـ  811الفمسطينييف مف إسرائيؿ في الضػفة البربيػة بمػ  
كيمثػؿ التقػدير الػذم خػرج بػو  .9

فػي مميار شػيكؿ مؤشػرنا معقػكالن عمػى النمػك الثابػت  4.4"مدار" حكؿ إجمالي النفقات التي تبم  المسح الذم أجراه مركز 
. كلػػذلؾ، كبينمػػا تمثػػؿ ىػػذه التبػػادالت التجاريػػة حصػػة 4143ك 4141تمػػؾ التبػػادالت خػػالؿ الفتػػرة الكاقعػػة بػػيف العػػاميف 

 جح أف البيانات الرسمية ال ترصد ىذه الحصةصبيرة نسبينا مف إجمالي "الصادرات" الفمسطينية إلى إسرائيؿ، فمف المر 
عمػػى أنيػػا مضػػافة إلػػى تمػػؾ النسػػبة التػػي ترصػػدىا ى ىػػذه التبػػادالت . كبنػػاءن عمػػى ذلػػؾ، ينببػػي النظػػر إلػػلبايػػات تأشػػيرية

السػػمع كالخػػدمات مميػػكف دكالر( لمبيعػػات  341اإلحصػػائيات التػػي ينشػػرىا الطرفػػاف. كمػػع ذلػػؾ، يعػػادؿ التقػػدير )البػػال  
ف مف إسرائيؿ، كالتي لـ يجر تسجيميا، ما يقرب مف نصؼ الصادرات الفمسطينية ك لفمسطينيالتي يشترييا ا)الصادرات( 

 المسجمة إلى إسرائيؿ. 
 

كتتجسػػػػد أىميػػػػة ىػػػػذه التقػػػػديرات اإلجماليػػػػة فػػػػي فػػػػائض التراكمػػػػات النقديػػػػة بالشػػػػيكؿ اإلسػػػػرائيمي فػػػػي النظػػػػاـ المصػػػػرفي 
حسػػب التصػػريحات التػػي أعمنيػػا محػػافظ سػػمطة  4141يػػار شػػيكؿ فػػي منتصػػؼ العػػاـ الفمسػػطيني، كالتػػي زادت عمػػى مم

                                                                 
نظرة عامة حكؿ آثار تدابير بناء  –قكات الدفاع اإلسرائيمية، اإلدارة المدنية، "اآلثار االقتصادية لمزكار العرب اإلسرائيمييف إلى الضفة البربية 9

 (: 4141تشريف األكؿ/أكتكبر  45" )كقد اطمعنا عمى ىذا التقرير في يـك 4141الثقة 
https://www.scribd.com/doc/50434209/Israeli-Arabs-and-West-Bank-Economy) 

https://www.scribd.com/doc/50434209/Israeli-Arabs-and-West-Bank-Economy
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كقد عمؿ بنؾ إسرائيؿ عمى تأخير تحكيؿ ىذا الفائض النقػدم فػي حسػابات البنػكؾ الفمسػطينية إلػى  .10النقد الفمسطينية
-قتصػادية اإلسػرائيميةالعممة الصعبة لفترة مف الكقػت )كذلػؾ كفقنػا لمػا يػنص عميػو بركتككػكؿ بػاريس حػكؿ العالقػات اال

الفمسػػػطينية( ألنػػػو لػػػـ يكػػػف مػػػف الممكػػػف رصػػػد ىػػػذا المبمػػػ  مػػػف خػػػالؿ اإلحصػػػائيات الرسػػػمية الصػػػادرة بشػػػأف التبػػػادالت 
قػد ، بػأف ىػذا المبمػ  المتػراكـ التجارية كالعمالة أك البيانات البنكية. كيعترؼ المسؤكلكف المعنيػكف، كبصػكرة غيػر رسػمية

ض النشػػاطات غيػػر المشػػركعة )مػػف قبيػػؿ التيريػػب كغسػػيؿ األمػػكاؿ فػػي الضػػفة البربيػػة يعكػػس اآلثػػار التػػي يفرزىػػا بعػػ
جػػؿ ىػػذا نظػػر إلػػى يي كخارجيػػا، باإلضػػافة إلػػى المعػػامالت غيػػر المسػػجمة بػػيف القػػدس الشػػرقية كالضػػفة البربيػػة(. كلكػػف 

نػػكع مػػف ميػػزاف أم ك –رائيؿ باعتبػػاره شػػكالن مػف أشػػكاؿ المشػػتريات النقديػة التػػي تنفقيػػا األسػر الفمسػػطينية مػػف إسػالمبمػ  
صػػب فػػي مصػػمحة الضػػفة البربيػػة(. كفػػي ىػػك بالتأكيػػد يالفمسػػطيني الصػػافي فػػي تمػػؾ الفتػػرة )ك -المػػدفكعات الفمسػػطيني

-قػػػكة ديناميػػػة تجاريػػػة تثيػػػر جانبنػػػا كبيػػػرنا مػػػف االىتمػػػاـ فػػػي العالقػػػة االقتصػػػادية اإلسػػػرائيميةالجانػػػب ز ىػػػذا بػػػرً الكاقػػػع، يي 
ىذه القػكة الديناميػة، التػي لػـ يسػبؽ ألحػد أف الحظيػا بػؿ كجػرل التقميػؿ مػف شػأنيا، مجػرد إنجػاز الفمسطينية. كال تشكؿ 

 كغالبنا ما جرل تجاىميا.  ،حققتو قكة اقتصادية عفكية نشأت مف العدـ
 

% مػف األسػر الفمسػطينية فػي إسػرائيؿ زارت الضػفة 31إلى أف ما يقرب مف كما تشير النتائج التي خمص إلييا المسح 
األسر الفمسطينية في إسرائيؿ الضفة البربية مجمكع % مف 47جرم فيو. فقد زار ما نسبتو بربية خالؿ الشير الذم أي ال

شيكالن في السنة لكػؿ أسػرة. ككػاف  843حجـ اإلنفاؽ متكسط ، حيث يبم  فييا متسكؽلمرة كاحدة عمى األقؿ في الشير 
% مف إجمالي إنفاقيا عمى المنتجات البذائية فػي 5المالبس ك % مف إجمالي إنفاؽ األسر المذككرة عمى45ما يقارب 

% مف األسر الفمسطينية الضػفة 41الضفة البربية. كحسب التقديرات التي خرج بيا المسح المذككر، فقد زار ما نسبتو 
ت. كتشػير شػيكؿ فػي المتكسػط فػي السػنة خػالؿ ىػذه الزيػارا 4,311، كأنفقت كػؿ أسػرة كيحالبربية لبايات السياحة كالتر 

شػيكؿ )عمػى مػدل السػنة  3,311يبمػ  ما ينفقو الطمبة فػي جامعػات الضػفة البربيػة التقديرات المحافظة إلى أف متكسط 
% مف مجمكع األسر الفمسطينية مػف إسػرائيؿ 44األكاديمية التي تمتد مف تسعة إلى عشرة أشير(. كيفيد ما يربك عمى 

% مػػف 38ح مػػا نسػػبتو ي كراجػػات الضػػفة البربيػػة. كفػػي المقابػػؿ، صػػر بػػأنيـ اسػػتفادكا مػػف خػػدمات تصػػميح السػػيارات فػػ
 477يـ بأنيـ زاركا مطاعـ الضفة البربية مرة كاحدة عمػى األقػؿ فػي السػنة، حيػث أنفػؽ كػؿ كاحػد مػنيـ ئالمستطمعة آرا

 شيكالن في المتكسط عمى الكجبة الكاحدة. 
 

الفمسػػطينيكف مػػف  قضػػاىامسػػطينية إلػػى أف عػػدد الميػػالي التػػي كتشػػير البيانػػات اإلجماليػػة التػػي نشػػرتيا كزارة السػػياحة الف
% مػػف المعػػدالت السػػنكية 44، أك مػػا نسػػبتو 4143ليمػػة فندقيػػة فػػي العػػاـ  415,555ارتفعػػت إلػػى فػػي الفنػػادؽ إسػػرائيؿ 

4144ليمػػة فندقيػػة سػػجميا العػػاـ  93,477لشػػبؿ البػػرؼ الفندقيػػة فػػي الفنػػادؽ الفمسػػطينية، كذلػػؾ بالمقارنػػة مػػع 
عمػػى ك . 11

ليمػة  45,111-41,111فصػح عػف عػدد النػزالء فػي الفنػادؽ، فقػد ال يقػؿ ىػذا العػدد عػف ال تي ىذه البيانػات الرغـ مف أف 
. كفضػػػالن عػػػف ذلػػػؾ، تتػػػكلى متكسػػػط حجػػػـ األسػػػرة،عمػػػى أسػػػاس افتػػػراض  قضػػػتيا األسػػػر أك األزكاج عمػػػى مػػػدار السػػػنة

                                                                 
10Sam Bahour, “Israel declares war on Palestinian banks” TPM online, 24 May 2014 
(http://talkingpointsmemo.com/cafe/israel-declares-war-on-palestinian-banks)  

ا ككالة   . 4141نيساف/أبريؿ  41بالدينار"،  معنا اإلخبارية، "جياد الكزير: إذا رفضت إسرائيؿ تبادؿ الشيكؿ، فسكؼ نتعامؿكانظر أيضن
 . 4141، حزيراف/يكنيك ءاتالسمطة الفمسطينية، كزارة السياحة، دائرة اإلحصا 11

http://talkingpointsmemo.com/cafe/israel-declares-war-on-palestinian-banks
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لسػمطة الفمسػطينية حػكؿ إجمػالي زيػارات "السػياحة الداخميػة" الشرطة السياحية الفمسطينية حساب البيانات التي تنشػرىا ا
مف خالؿ عدد مف نقاط المراقبة المقامة عمى مداخؿ المػدف الرئيسػية فػي الضػفة البربيػة )حيػث يحصػي أفػراد الشػرطة 

كرىػا ف فػييـ مػف يز السياحية عدد المركبات كالػزكار الػذيف يػدخمكف المنتجعػات التػي تتقاضػى األجػكر لقػاء خػدماتيا، بمػ
درجػػة غيػػر معركفػػة مػػف العػػد (. كتشػػير ىػػذه البيانػػات، التػػي تشػػتمؿ عمػػى فييػػا شػػبؿ البػػرؼ الفندقيػػةمػػف يخػػالؿ اليػػـك ك 

المػػزدكج )حيػػث يػػتـ عػػد المركبػػة نفسػػيا فػػي أكثػػر مػػف مكقػػع كاحػػد فػػي المدينػػة نفسػػيا أك فػػي أثنػػاء سػػفرىا إلػػى أكثػػر مػػف 
مػف إسػرائيؿ فػي الضػفة  القػادمكفداخمية التي يقضييا الفمسػطينيكف مدينة( إلى زيادة ثابتة في أعداد رحالت السياحة ال

% مػػػف إجمػػػالي 34أم مػػػا نسػػػبتو ) ةزيػػػار  814,918، بمػػػ  عػػػدد زيػػػارات ىػػػؤالء الفمسػػػطينييف 4144البربيػػػة. ففػػػي العػػػاـ 
، 4143% فػػي العػػاـ 45زيػػادة بمبػػت ىػػذا العػػدد شػػيد . كقػػد زيػػارات السػػياح مػػف غيػػر الفمسػػطينييف إلػػى الضػػفة البربيػػة(

كمػػف الكاضػح أف ىػػذا التػػدفؽ % مػػف إجمػػالي الػرحالت السػػياحية(. 35زيػػارة )أم مػػا نسػبتو  951,574حيػث ارتفػػع إلػى 
اليائؿ لمفمسطينييف مف إسرائيؿ ال يشكؿ مجرد ظاىرة اقتصادية يحركيا تفاكت األسػعار بػيف المنػاطؽ أك مجػرد ظػاىرة 

ر ىػذه الظػػاىرة عػف تػػدفؽ اجتمػػاعي اإلغػػالؽ، بػؿ تعٌبػػبمكجػػب نظػاـ يمكػف كقفيػػا ككضػع حػػد ليػا عمػػى ىػذا الحػػاجز أك 
 كثقافي طبيعي كعف فراغ ينببي العمؿ عمى ممئو. 

 
ىػػػي مدينػػػة جنػػػيف، ثػػػـ تػػػأتي منطقػػػة تشػػػير التقػػػارير إلػػػى أف أكثػػػر مدينػػػة يؤميػػػا المتسػػػكقكف الفمسػػػطينيكف مػػػف إسػػػرائيؿ ك 

التي يقسميا الجدار العازؿ(. كيعكس ىذا الكضع المسافة القائمػة بػيف  طكلكـر بعدىا )كىي تشمؿ قمقيمية كقرية برطعة
التجمعػػات السػػكانية العربيػػة فػػػي الجميػػؿ كالمثمػػث كىػػػذه المنػػاطؽ فػػي الضػػػفة البربيػػة. كفػػي الكاقػػػع، تشػػير األسػػر التػػػي 

رييػا التجمعػات السػكانية أماـ تكسيع التبادالت التجارية التي تجاستطمعيا المسح إلى أف المسافة تشكؿ العقبة الرئيسية 
الحػػدكد. كيؤكػػد المسػػح عمػػى النتيجػػة البديييػػة التػػي تقػػكؿ بػػأف الػػدافع  إلػػى منػػاطؽ أخػػرل تبعػػد عػػف جػػانبيٌ الفمسػػطينية 

الرئيسي الذم يقؼ كراء ىذه التجارة االسػتيالكية يكمػف فػي الفػرؽ فػي تكمفػة السػمع نفسػيا أك السػمع التػي تشػبو بعضػيا 
ػػػا بػػػيف إسػػػرائيؿ كالضػػػفة البربيػػػة. غيػػػر أف ىػػػذا العامػػػؿ الػػػذم يحفػػػز الطمػػػب يترافػػػؽ مػػػع الراحػػػة التػػػي يشػػػعر بيػػػا  بعضن

تفتقػر إليػو المراكػز ىػك مػا الثقافية التي تسـ التسػكؽ فػي األسػكاؽ العربيػة، ك -المتسكقكف كمع عكامؿ الجذب االجتماعية
لمسػتطمعة آراؤىػـ لممعاممػة التػي يمقكنيػا يؤكػد عمػى ىػذه النتيجػة التقيػيـ الػذم يضػعو األفػراد االتجارية في إسرائيؿ. كمػا 

دة جيػػاألسػػر الممسػػكحة عمػػى أنيػػا ممتازة/ % مػػف11مػػف التجػػار كمػػزكدم الخػػدمات فػػي الضػػفة البربيػػة، حيػػث صػػنفتيا 
 مقبكلة. % منيا عمى أنيا جيدة/51جدنا ك

 

 البيئة السياساتية واإلطار المؤسسي  -4
كبافتقارىػػػا إلػػػى التخطػػػيط كاإلدارة  تيػػػاية اإليجابيػػػة كالمتناميػػػة بعفكيالفمسػػػطين-تتسػػػـ ىػػػذه التبػػػادالت التجاريػػػة الفمسػػػطينية

 . ىػػذه العالقػػة الكثيػػر فيمػػا يتصػػؿ  ـ أم مػػف طرفػػيٌ مػػـ يقػػدٌ فكاإلحصػػائيات كالبيانػػات التػػي ترصػػد مسػػارىا حتػػى ىػػذا اليػػـك
بنعػػػداد السياسػػػات الرسػػػمية التػػػي تتػػػابع ىػػػذه التبػػػادالت التجاريػػػة أك تشػػػجعيا أك ترصػػػد اآلثػػػار التػػػي تفرزىػػػا. كال يجػػػرم 

يتسػػبب التػػي يمكػػف أف الحدكديػػة "تنظػػيـ" ىػػذه الحركػػة إال مػػف خػػالؿ الحػػكاجز الماديػػة المعركفػػة، كال سػػيما نقػػاط العبػػكر 
حسػػبما تقتضػػيو الظػػركؼ األمنيػػة كذلػػؾ  عكقيػػا،السػػمطات اإلسػػرائيمية فػػي تيسػػير تمػػؾ التبػػادالت أك تشػػبيميا مػػف قبػػؿ 
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. فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، رصػػدت الشػػرطة السػػياحية الفمسػػطينية خػػالؿ فتػػرة بعينيػػاكاألىػػداؼ السياسػػية القائمػػة فػػي مرحمػػة 
( عبػػكر آالؼ المركبػػات فػػي أيػػاـ 4141 يكنيػػك/إعػػداد ىػػذه الدراسػػة )حزيػػراف فػػي سػػياؽالبحػػث الميػػداني الػػذم أجرينػػاه 

صػكب جنيف. ككانت ىذه السيارات تقؿ عائالت فمسطينية مف الشماؿ كتتجػو  الجممة/معبر السبت في ىذا الشير مف 
. كفػي فتػرة الصػيؼ الػذم شػيد الحػرب عمػى غػزة، طػرأ تراجػع كبيػر فييػا قضاء الػرحالتل جنيف كالمناطؽ المحيطة بيا

عي. كيعكد جانب كبير مف األسػباب كراء ذلػؾ إلػى الظػركؼ األمنيػة المشػددة كاإلغالقػات التػي األسبك كافد عمى ىذا الت
األفػراد انعػداـ االسػتقرار عمػى المسػتكل المحمػي شػجع يال  و مف الطبيعػي أف، مع العمـ بأناإلسرائيمية فرضتيا السمطات

 كؽ في مثؿ ىذه األكقات العصيبة. سعمى زيارة أماكف أخرل لبايات التركيح أك الت
 

بمثابػػة عتبػػر كيتمحػػكر جانػػب مػػف الجػػدؿ السػػائد حػػكؿ مػػا إذا كػػاف إنفػػاذ اإلجػػراءات المشػػددة عمػػى الحػػكاجز كالمعػػابر يي 
مسألة أمنية أـ أداة تستخدميا سػمطات االحػتالؿ إمػا لتيدئػة المػكاطنيف الفمسػطينييف أك لمعػاقبتيـ. كبينمػا يصػعب عمػى 

، تشػػػكؿ العقكبػػػات الجماعيػػػة إحػػػدل التػػػدابير ىػػػذا االدعػػػاء فػػػي كػػػؿ حالػػػة بعينيػػػاالتػػػي تؤيػػػد المسػػػكغات المػػػرء أف يجػػػد 
العممياتية التي دأبت سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى تنفيذىا، كقد جرل تكثيؽ ىذه العقكبات عمػى نطػاؽ كاسػع عمػى 

سػػػػرائيؿ مػػػػا تػػػػزاؿ تعػػػػرض "السػػػػالـ كمػػػػا يتصػػػػؿ بيػػػػذه الحالػػػػة عمػػػػى نحػػػػك أكثػػػػؽ ىػػػػك أف إ .12مػػػػدل السػػػػنكات المنصػػػػرمة
عمػى اإلدارة الجديػدة فػي السػمطة الفمسػطينية )الحككمػة التػي ترأسػيا سػالـ فيػاض( مقابػؿ  4119االقتصادم" منذ العػاـ 

في بعػث الحيػاة استئناؼ عممية المفاكضات السياسية. كيتمثؿ أحد المحاكر الرئيسية التي تقـك ىذه اإلستراتيجية عمييا 
كالتي تكبدت معاناة قاسية فاقػت غيرىػا مػف المنػاطؽ منػذ انػدالع االنتفاضػة اقعة شماؿ الضفة البربية، في المناطؽ الك 

الثانية كخالليا، كحيث استدعت عكدة السمطة الفمسطينية لبسط سيطرتيا األمنيػة عمييػا تييئػة األرضػية المناسػبة لمنمػك 
 . عمميا عمى تعزيز األمف فييااالقتصادم بالمكازاة مع 

 
نػػػع ة، كمػػػا مي مػػػنػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف، لػػػـ تػػػزؿ الكثيػػػر مػػػف القيػػػكد األخػػػرل المفركضػػػة عمػػػى حركػػػة الفمسػػػطينييف كتػػػنقميـ قائكم

. غير أف ىذه القيكد لـ المكاطنكف الييكد اإلسرائيميكف مف دخكؿ المناطؽ )أ( التي تقع تحت سيطرة السمطة الفمسطينية
ا عف ذلؾ، عممػت السػمطات اإلسػرائيمية عمػى تشػجيع ىػؤالء الفمسػطينييف  تمس العرب الفمسطينييف مف إسرائيؿ. كعكضن
عمػػى العبػػكر مػػف الحػػكاجز العسػػكرية مػػف أجػػؿ التسػػكؽ فػػي البمػػدات الكاقعػػة عمػػى امتػػداد الحػػدكد فػػي الضػػفة البربيػػة، 

منجػزات رىػا كسػيمة لتعزيػز النمػك االقتصػادم الفمسػطيني كبكصػفيا إنجػازنا مادينػا مػف كأطمقت دعاية كاسعة حكليػا باعتبا
 "السالـ االقتصادم": 

 
إف السػماح لمعػػرب اإلسػػرائيمييف بالػدخكؿ بحريػػة إلػػى المػدف الفمسػػطينية يمثػػؿ شػاىدنا حينػػا عمػػى الطريقػة التػػي يخػػدـ فييػػا 

كتنظػػػر اإلدارة المدنيػػػة كالقػػكات األمنيػػػة إلػػػى ىػػػذا التحسػػػف تحسػػف األكضػػػاع األمنيػػػة السػػػكاف الفمسػػطينييف بمجمػػػكعيـ. 
 .13االقتصادم عمى أنو نتيجة مباشرة لمكضع األمني الذم بات يشيد ىدكء نسبينا

 
                                                                 
12Khalidi, Raja J. and Taghdisi-Rad, Sahar: “The economic dimensions of prolonged occupation: continuity and 
change in Israeli policy towards the Palestinian economy”. UNCTAD, Geneva, August 4119. 
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كيدؿ ىذا األمر عمى أف السياسة الرسمية اإلسرائيمية ال تعػارض إعػادة االرتبػاط بػيف الفمسػطينييف، بػؿ إنيػا عممػت فػي 
ظركؼ المكاتية التي تتػيح لػو االسػتمرار كالتكسػع دكف أف تػرل أف مثػؿ ىػذه الػركابط قػد تيػدد كاقع األمر عمى تشجيع ال

يمكػف اسػتبعاد الفائػدة التػي يؤتييػا ىػذا السيادة أك السيطرة اإلسػرائيمية مػف الناحيػة االقتصػادية أك السياسػية. كمػع ذلػؾ، 
ى المدل الطكيؿ )لكؿ مف السػكاف العػرب المتعطشػيف التبادؿ التجارم )بالنسبة إلى إسرائيؿ( لبايات ترسيخ التيدئة عم

شػماؿ الضػفة البربيػة التػي تعػاني مػف الضػعؼ االقتصػادم كتتسػـ بتقمػب األكضػاع فييػا مػدف لالستيالؾ في إسرائيؿ ك 
عمى مدل تاريخيا( مف خالؿ االعتبارات األمنية كاعتبارات فرض السيطرة عمى الفمسطينييف. فمف خالؿ تجكيع جنيف 

شػػرياف الحيػػاة الػػذم يبػػذم مػػكارد االقتصػػاد المحمػػي فييمػػا، يمكػػف أك قمقيميػػة التػػي تثيػػر المشػػاكؿ كحرمانيمػػا مػػف  الثػػائرة
تحكيؿ سياسة التيدئة بسيكلة إلػى عقكبػة، إذا مػا تطمبػت األىػداؼ األمنيػة كالسياسػية ذلػؾ كحتػى فػي الحػاالت التػي ال 

 يظير فييا تيديد حقيقي أك كشيؾ في األصؿ. 
 

ىذا التخكؼ، كمسألة فائض العممة اإلسرائيمية التي عرجنا عمييا أعاله كالتي تعد ميمة لمسمطات المصرفية  كفيما عدا
عمػػػى كػػػال الجػػػانبيف، تتمثػػػؿ المؤسسػػػات الكحيػػػدة التػػػي تبػػػدم االىتمػػػاـ كالنشػػػاط فػػػي متابعػػػة ىػػػذه العالقػػػات التجاريػػػة أك 

رؼ التجاريػػة فػػي المػػدف الرئيسػػية ذات الصػػمة )كال سػػيما جنػػيف، كطكبػػاس، كنػػابمس، كقمقيميػػة البػػ فيييكتشػػجيعيا  تعزيزىػػا
 .) ، مػف القائمػة اإلشكاليةالقضايا كما يزاؿ األمر يقتضي مف السمطات كمشاريع األعماؿ المحمية التعامؿ مع كطكلكـر
رفػػع األسػػعار لػػدل بعػػض التجػػار عالجػػة مممكاقػػؼ المركزيػػة لمسػػيارات كالحػػافالت، ك الضػػركرية لمسػػاحات القبيػػؿ تػػكفير 

الجشػعيف، كتػكفير اآلليػػات المناسػبة لمػػدفع )بخػالؼ طريقػػة التسػديد النقػػدم( لكػي يسػػتعمميا المتسػكقكف، كغيػػر ذلػؾ مػػف 
ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػى انعػػػداـ الحساسػػػيات الثقافيػػػة المتبادلػػػة التػػػي تتبمبػػػؿ فػػػي العالقػػػة االجتماعيػػػة  الجكانػػػب المكجسػػػتية.

كتشػػمؿ ىػػذه الجكانػػب مصػػطمحات المبػػة العبريػػة المسػػتخدمة فػػي المحادثػػات كأسػػمكب الحيػػاة الفمسػػطينييف. الداخميػػة بػػيف 
يعػزز انطبػاع بعػض الفمسػطينييف بػأف أقػرانيـ مػف إسػرائيؿ ما الباذخ الذم يحياه السياح الفمسطينيكف مف إسرائيؿ، كىك 
ر بعػض ف. كبينما عٌبػك ف الييكد اإلسرائيميك المتسكقيا التي يتحمميستطيعكف تحمؿ القدر ذاتو مف النفقات أك المطالبات 

األسػػئمة الػػكاردة فػػي  فرجػػاؿ األعمػػاؿ كأفػػراد المجتمػػع عػػف قمقيػػـ، فػػي المقػػابالت التػػي أجريناىػػا معيػػـ كفػػي إجابػػاتيـ عػػ
 ريفالفمسػػػطينييف مػػػف إسػػػرائيؿ قػػػد يككنػػػكف "يمارسػػػكف أنشػػػطة األعمػػػاؿ" بالنيابػػػة عػػػف المصػػػد  أف المسػػػح الميػػػداني، مػػػف 

خطػكرة حقيقيػة ببالمفاىيـ الثقافية الخاطئة المتبادلػة بػيف الطػرفيف أكثػر منيػا  ةاإلسرائيمييف، يبدك أف ىذه المسألة مرتبط
دـ عمييا بعض الفمسطينييف قٍ حكادث متكررة. غير أف السمككيات اإلشكالية التي يي عمى تقـك في أساسيا عمى األدلة أك 

دما يزكركف مدف الضفة البربية، تػذكي العكاطػؼ فػي بعػض األحيػاف كتفضػي إلػى مف إسرائيؿ بيف الفينة كاألخرل، عن
كمػػف جيػػة أخػػرل، فقػػد أفضػػى تحكيػػؿ مػػا يربػػك عمػػى مميػػار  .14اسػػتقطاب الػػرأم العػػاـ عمػػى كػػال جػػانبي الخػػط األخضػػر

شيكؿ يدره إنفاؽ المستيمكيف المحتمميف عمى أسكاؽ الضفة البربية إلى استياء بعض تجار التجزئة في البمدات العربية 
 في إسرائيؿ بسبب ىذا التحكؿ الذم طرأ عمى األنماط االستيالكية. 

 
                                                                 

مفتي المدينة دعكة أثارت كٌجو ، بعدما 4141كقد جرل التركيز عمى ىذه المسألة مؤخرنا في نابمس في أكاخر شير تشريف األكؿ/أكتكبر  14
إسرائيؿ مف دخكؿ المدينة بسبب "أخالقيـ غير المقبكلة". كقد لقيت ىذه الدعكة معارضة إلى منع الفمسطينييف مف  ا، كدعا فيياكاسعن  جدالن 

دانة سياسية حاسمة عمى المستكل المحمي.    كا 
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قتصػادية خارجػػة عػف دائػرة رقابػة معظػـ المؤسسػات كالػكزارات كالجيػات القائمػػة كفػي الكاقػع، فمػا تػزاؿ ىػذه العالقػات اال
عمى إعداد السياسات كرجاؿ األعماؿ في السمطة الفمسطينية، إما بسبب طبيعتيا غير الرسمية التي تفتقر إلى التدكيف 

ضػػػفاء طػػػابع كالتسػػػجيؿ أك بسػػػبب الصػػػعكبات السياسػػػية المتأصػػػمة فػػػي العمػػػؿ الػػػذم يسػػػتيدؼ تنظػػػيـ ىػػػذه العال قػػػات كا 
األصػػكؿ اإلسػػتراتيجية الفمسػػطينية التػػي تتػػراكـ مػػف خػػالؿ تعزيػػز ىػػذه النظر إلػػى ىػػذا الكاقػػع مؤسػػؼ بػػمؤسسػػي عمييػػا. ك 

العالقػػات، باإلضػػافة إلػػػى الفكائػػد االقتصػػػادية المباشػػرة التػػي تعػػػكد بيػػا عمػػػى االقتصػػاد الفمسػػطيني فػػػي الضػػفة البربيػػػة 
كىنػاؾ مػف األسػباب مػا يسػكغ لمسػمطة الفمسػطينية المكاطنيف الفمسطينييف في إسرائيؿ. كالمنفعة التي تمثميا بالنسبة إلى 

عمػى الػرغـ أف تبذؿ المزيد مف العناية كاالنتباه لتعزيز ىذه المصالح التجارية كاالستثمارية المشتركة كترتيػب أكلكياتيػا، 
جانػػب السػػمطات المركزيػػة إلػػى تػػأخير أنيػػا تػػأخرت فػػي ذلػػؾ. كلكػػف ال ينببػػي أف يػػؤدم إىمػػاؿ ىػػذه المسػػألة مػػف مػػف 

المسػػػاعي التػػػي تسػػػتيدؼ المكاءمػػػة بػػػيف التػػػدابير السياسػػػاتية كاالسػػػتثمارات عمػػػى المسػػػتكيات المحميػػػة فػػػي مػػػدف الضػػػفة 
ػا بػارزنا فػػي ضػماف اسػػتدامة سػبؿ عػيش سػػكاف ىػذه المػػدف  البربيػة، التػي تبػػرز فييػا تمػؾ المعػػامالت كباتػت تشػػكؿ مممحن

 كمصادر رزقيـ فييا. 
 

يجب أف تأخذ البرؼ التجارية كالمؤسسات التي تمثؿ القطاع الخاص زماـ القيادة في تصػميـ كاقتػراح كفي ىذا المقاـ، 
 ؿ عمى الحككمة المركزية أف تؤدم دكرىا في نياية المطاؼ. إجراءات حماية المستيمؾ كتيسير التجارة إذا كاف يعكَّ 

فػي معظػػـ البػرؼ التجاريػة عػػف  كفالمسػؤكلر إعػداد ىػذه الكرقػة، عٌبػػلبايػػات كفػي سػياؽ البحػث الميػػداني الػذم أجرينػاه 
اىتمػػػاميـ البػػػال  فػػػي ىػػػذا المكضػػػكع كأبػػػدكا اسػػػتعدادىـ لمتعػػػاكف مػػػف أجػػػؿ رفػػػع مسػػػتكل الػػػكعي العػػػاـ ككعػػػي األطػػػراؼ 

عػػداد اإلجػػراءات السياسػاتية التػػي ترمػػي إلػػى تكسػيع نطػػاؽ اآلثػػار المحتممػػة المترتبػة عميػػو كاالرتقػػاء بالفائػػدة  الحككميػة كا 
دارة المسػاحات التابعػة  المتأتية منو. كتدرؾ ىذه المؤسسات المحمية، التػي تضػطمع بكظػائؼ ميمػة فػي حػؿ المشػاكؿ كا 

ييػػا، أىميػػة ىػػذه التػػدفقات لمبمػػديات مػػف أجػػؿ تيسػػير حركػػة مئػػات المركبػػات كاألسػػر كتكافػػدىا عمػػى المػػدف التػػي تعمػػؿ ف
بالنسبة إلػى االقتصػاد المحمػي، كتحػث عمػى االرتقػاء بمسػتكل التنسػيؽ عمػى المسػتكل المنػاطقي كالػكطني ببيػة تعزيزىػا 

 كزيادتيا. 
 

ة فػي يكليس ليذه البرؼ التجاريػة مػف نظػراء سػكل غرفػة تجاريػة كاحػدة داخػؿ إسػرائيؿ، كىػي البرفػة التجاريػة كالصػناع
رجػػػاؿ اجتماعػػػات مػػػع  تعقػػػدك ييا. كقػػػد استضػػػافت ىػػػذه البرفػػػة عشػػػرات الكفػػػكد مػػػف الضػػػفة البربيػػػة، الناصػػػرة كضػػػكاح

الزيارات الميدانيػة إلػى األمػاكف المقدسػة كالفعاليػات الثقافيػة المشػتركة، إلػى جانػب نظمت األعماؿ العرب مف الجميؿ، ك 
عػػت البرفػػة التجاريػػة ة البربيػػة. كمػػا كقٌ ـ مشػػاركة عشػػرات الشػػركات كالمصػػانع فػػي المعػػارض الفمسػطينية فػػي الضػػفيتنظػ

كصػػناعة بيػػت لحػػـ مػػف أجػػؿ زيػػادة مسػػتكل التعػػاكف كالصػػناعية فػػي الناصػػرة كضػػكاحييا مػػذكرة تفػػاىـ مػػع غرفػػة تجػػارة 
كتنظيـ اإلجراءات التي تحكـ االستثمارات المشتركة كتعزيز العالقات التجارية بيف المدينتيف. كمػع ذلػؾ، فمػـ يسػبؽ أف 

ه العالقة عمى المستكيات العميا في األحزاب السياسية العربية أك السمطات المحمية المعنية في إسرائيؿ، جرل تناكؿ ىذ
 كال يتجاكز االىتماـ بيذا الجانب المبادرات التجارية المحمية في مستكاه. 
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   جنين ( أ
مت إحػدل أكبػر المػدف الفمسػطينية فػي الضػفة البربيػة، كىػي كاحػدة مػف المػدف الفمسػطينية الػثالث التػي شػكٌ عتبر جنيف تي 

 . عمػػى مػػدل يرت جنػػيف، كاشػػتي منطقػػة "المثمػػث" فػػي شػػماؿ ككسػػط الضػػفة البربيػػة إلػػى جانػػب مػػدينتي نػػابمس كطػػكلكـر
و. كقػد طػرأ تبيػر ىائػؿ عمػى عػدد السػكاف مػف زراعػة الخضػركات كالفكاكػيشػممو تاريخيا، بقطاعيا الزراعي القكم، بمػا 

 ما، بعد4918نسمة في العاـ  41,111إلى  4915نسمة في العاـ  3,991في جنيف في أعقاب النكبة، حيث ارتفع مف 
ـى كقػػد أ.15بػػات الكثيػػر مػػف أبنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني الجئػػيف فػػي المدينػػة شػػيد ك  4918مخػػيـ جنػػيف لالجئػػيف فػػي العػػاـ  قػػي

4967فػػي العػػاـ  عةتكسػػ
نسػػمة. كال يشػػمؿ ىػػذا التعػػداد  441,111نحػػك  4117كبمػػ  عػػدد سػػكاف جنػػيف بحمػػكؿ العػػاـ  .16

الفمسػطينية كارتبطػت جنػيف، مػف الناحيػة التاريخيػة، بالمػدف  .17الجئنػا 35,374سكاف المخيـ، الػذيف اقتػرب عػددىـ مػف 
فػي أعقػػاب النكبػة التػػي الػذم ريس ػػـ التػي باتػت اليػػـك تقػع عمػػى امتػداد "الخػط األخضػػر" كداخمػو. كقػػد تسػبب ىػػذا الخػط، 

ػا بػيف 4918حمت بالفمسطينييف في العػاـ  ، فػي قطػع عػرل التكاصػؿ االقتصػادم كاالجتمػاعي كالسياسػي الػذم كػاف قائمن
الفمسػػطينييف فػػي منػػاطؽ الجميػػؿ كالمثمػػث كالسػػاحؿ كالضػػفة البربيػػة. كتعرضػػت المدينػػة، بػػالنظر إلػػى قربيػػا مػػف المراكػػز 

فرضػػػتيا قػػػػكات االحػػػػتالؿ اإلسػػػرائيمية عمييػػػػا، كال سػػػػيما إبػػػػاف  داءكػػػػأٍ ية كتاريخيػػػػا الثػػػكرم، لتحػػػػديات السػػػكانية اإلسػػػػرائيم
 يكمنا.  44االنتفاضة الثانية حيث تعرض مخيـ جنيف خالليا العتداء استمر عمى مدل 

 
عػػػكدة العالقػػػات ، 4116لمػػػدف فػػػي الضػػػفة البربيػػػة التػػػي باتػػػت تشػػػيد، منػػػذ العػػػاـ أكلػػػى اىػػػي جنػػػيف كانػػػت مػػػع ذلػػػؾ، ك 

االقتصادية مع الفمسطينييف الذيف يعيشكف داخؿ إسرائيؿ. كحسبما جاء عمػى لسػاف المسػؤكليف فػي البرفػة التجاريػة فػي 
سياسية المكاتية، يػدخؿ مػا -أضحت المدينة تعتمد اعتمادنا كبيرنا عمى ىذه العالقة. ففي ظؿ الظركؼ الجيكفقد جنيف، 

سطينييف مف إسرائيؿ إلى جنيف كؿ أسبكع. كبمكجب التصػريحات التػي أدلػى بيػا أحػد سيارة تنقؿ الفم 5,111يربك عمى 
رجاؿ األعماؿ في مقابمػة أجريناىػا معػو: "يشػكؿ الفمسػطينيكف الػذيف يقطنػكف فػي المػدف داخػؿ الخػط األخضػر المحػرؾ 

عتبػر القػدرة الشػرائية لػدل االقتصادم القتصاد جنيف، كىـ يسػاىمكف مسػاىمة معتبػرة فػي بقائيػا كنمكىػا." كفػي الكاقػع، ت
سػػكاف جنػػيف ضػػعيفة. كليػػذا السػػبب، يػػكفر مػػا ينفقػػو الفمسػػطينيكف القػػادمكف مػػف إسػػرائيؿ فػػي المدينػػة حػػافزنا بػػارزنا يرفػػد 

 النشاط االقتصادم المحمي فييا. 
 

متسػػػكؽ  41,111ككفقنػػػا لمبيانػػػات الصػػػادرة عػػػف البرفػػػة التجاريػػػة لمحافظػػػة جنػػػيف، فقػػػد يػػػزكر المدينػػػة عػػػدد يصػػػؿ إلػػػى 
فمسػػطيني مػػف إسػػرائيؿ فػػي أيػػاـ السػػبت التػػي تشػػيد ازدىػػار النشػػاط التجػػارم فييػػا، كيشػػكؿ ىػػؤالء المتسػػكقكف مػػا نسػػبتو 
                                                                 
15Fischbach, Michael R.. "Jenin." Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa. 
2004. Encyclopedia.com. (September 22, 2014). http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424601423.html 
16PBS Heart of Jenin (http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/heart-of-jenin/map-palestinian-refugee-
camps/5089/) 

الجياز المركزم (، كالمساكف السكاف) البربية ممخص الضفة في لمتعداد النيائية : النتائج4117 -"التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشآت 17
  4118لالحصاء الفمسطيني، آب/أغسطس 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf 

http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3424601423.html
http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/heart-of-jenin/map-palestinian-refugee-camps/5089/
http://www.pbs.org/wnet/wideangle/episodes/heart-of-jenin/map-palestinian-refugee-camps/5089/
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf
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كفضػالن عػف األيػاـ التػي يمضػييا الفمسػطينيكف مػف إسػرائيؿ % مف حجـ اإلقباؿ التجارم في أياـ التسػكؽ المػذككرة. 85
اء المدينػػة كالتسػػكؽ مػػف محالتيػػا التجاريػػة كتنػػاكؿ الكجبػػات فػػي فػػي السػػياحة، حيػػث يمضػػكف اليػػـك فػػي التجػػكؿ فػػي أرجػػ

تعرض أسكاؽ البيع بالتجزئة المنتجات البذائية كاألدكات المنزلية التي تقؿ أسعارىا عػف نظيراتيػا ك مطاعميا كمقاىييا، 
عتبر األخرل(. كما تي في إسرائيؿ إلى حد كبير )كذلؾ مف قبيؿ األرز كالسكر كالخضركات كالمنتجات البذائية الطازجة 

جنػػيف مركػػزنا تتػػكفر فيػػو خػػدمات طػػب األسػػناف كالخػػدمات التعميميػػة التػػي يطمبيػػا الفمسػػطينيكف القػػادمكف مػػف إسػػرائيؿ. 
كعالكةن عمى ذلػؾ، يػتـ تصػدير حجػر البنػاء الػذم يتميػز بجكدتػو العاليػة مػف بمػدة قباطيػة القريبػة مػف المدينػة كبيعػو فػي 

ة القريػػب مػػف جنػػيف نقطػػة العبػػكر الرئيسػػية لمحركػػة التجاريػػة بػػيف شػػماؿ الضػػفة البربيػػة ؿ معبػػر الجممػػإسػػرائيؿ. كيشػػكٌ 
سرائيؿ. كقد تؤثر الساعات التي يفتح فييػا ىػذا المعبػر  مكانياتػو عمػى المنطقػة برمتيػا إمػا سػمبنا كا  كظػركؼ العمػؿ فيػو كا 

 أك إيجابنا. 
 

عمػػى الجامعػػة العربيػػة األمريكيػػة، التػػي أسػػيـ تػػدفؽ بػػات اقتصػػاد جنػػيف يعتمػػد كعمػػى نحػػك متزايػػد كفػػي السػػياؽ األعػػـ، 
د فييا كما يرتبط بيا مف النشاطات الخدماتية في بعث الحياة في اقتصاد المدنية شيَّ الطمبة عمييا كمشاريع البناء التي تي 

ػا ب النسػبة إلػى عمى مدل السنكات الماضية بالمقارنة مع أم عامؿ آخر أسيـ في ىذا األمر. كتمثؿ الجامعة خيارنا ميمن
يتعيف عمى الطمبة  كاف الفمسطينييف مف إسرائيؿ لجممة مف األسباب. فقد تمكنت الجامعة مف تقصير أمد المسافة التي

ف الدراسػة أقػدس كبئػر السػبع( أك األردف. كمػا اجتيازىا لمدراسة في جامعات أخرل في إسرائيؿ )كجامعات تؿ أبيػب كال
مقارنة مع الكميات األخػرل المتاحػة أمػاـ الفمسػطينييف مػف إسػرائيؿ. كفضػالن عػف في ىذه الجامعة منخفضة التكاليؼ بال

فػػي إسػػرائيؿ عمػػى ذلػؾ، يحصػػؿ خريجػػك الجامعػػة عمػػى الكظػائؼ بصػػكرة سػػريعة جػػدنا، حيػػث يبػػدك أف ىنػاؾ طمبنػػا عالينػػا 
ة العربيػة األمريكيػة فػي أكلئؾ الطمبة في الميف التي يتمقكف التدريب كالتأىيؿ عمى العمؿ فييػا. كقػد ذاع صػيت الجامعػ

الدكائر كالبرامج المرتبطػة بعمػـك الطػب كالعمػـك التطبيقيػة. طب األسناف، حيث تشتمؿ عمى مجمكعة متنكعة كجيدة مف 
االرتبػاط العكدة إلى عتبر الجامعة نقطة جذب بالنسبة إلى الفمسطينييف مف إسرائيؿ ممف يبحثكف عف بيئة عربية ك كما تي 

 صرىا، كيبدك أف الجامعة قد رسخت مكانتيا مف ىذه الناحية. اقافة العربية كتعزيزىا كشد أك بجذكرىـ في عمـك الث
 

 نابمس  ( ب
دارينػػػا قكينػػػا لمبمػػػدات كالقػػػرل المحيطػػػة بيػػػا،  ػػػا طالمػػػا شػػػكمت نػػػابمس، عمػػػى مػػػدار تاريخيػػػا، مركػػػزنا تجارينػػػا كا  ككفػػػرت متنفسن

لممناطؽ العربية الداخمية البعيدة عف الساحؿ الفمسطيني. كفػي الكاقػع، كانػت نػابمس بمثابػة مركػز تجػارم إقميمػي يتمتػع 
بنمكانيات قكية في قطاعات اإلنتاج كالتجارة. كتشتير نػابمس بننتػاج الصػابكف كزيػت الزيتػكف كالحػرؼ اليدكيػة. كفضػالن 

إنتػاج األثػاث كاألقمشػة. كتحتضػف نػابمس اليػـك مركػزنا قطاعػات فػي تزخر بيا المدينة  عف ذلؾ، تتركز الصناعات التي
تجارينا كبيرنا كسكقنا مركزينا ضخمنا مقامنا عمى مقربػة مػف مركػز التسػكؽ فػي بمػدتيا القديمػة. كتقػدـ ىػذه المرافػؽ خػدماتيا 

 .18لسكاف العديد مف القرل المحيطة بيانسمة ك  446,111( عمى 4117لسكاف المدينة الذم زادكا )حسب تعداد العاـ 
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كيقؿ اعتماد نابمس عمى التبادؿ التجارم مع الفمسطينييف مف إسرائيؿ عما ىك عميو الحاؿ في المدف القريبة مػف الخػط 

معػامالت / عالقػات اقتصػادية مػع ىػؤالء الفمسػطينييف عمػى دخمكف فػي األخضر. كيبدك أف مسؤكلي المدينة كتجارىػا يػ
بالمقارنػػة مػػع المػػدف األخػػرل فػػي الضػػفة البربيػػة. كيعػػكد  فييػػاف اآلثػػار التػػي تفرزىػػا أقػػؿ حػػدة أجابيػػة، كمػػا نحػػك أكثػػر إي

السبب كراء ذلؾ إلى اقتصاد المدينة الذم يتسـ باإلنتاجية كيتميز ببناه النسبي كتنكعػو كنشػاطو، إلػى جانػب مسػتكيات 
ػػا مػف معػػالـ اقتصػاد نػػابمس الثقػة المتزايػدة فػػي التعػامالت التجاريػػة مػع العػالـ الخػػار  جي. كقػد كػػاف النشػاط التجػارم معممن

عمػػى مػػدل األجيػػاؿ المتعاقبػػة، كمػػا يممػػؾ تجػػار نػػابمس القػػدرة عمػػى تكريػػد السػػمع العاليػػة التخصػػص التػػي تمبػػي جميػػع 
األذكاؽ كاالحتياجػػػػات. كيتمتػػػػع تجػػػػار المدينػػػػة بميػػػػارات متميػػػػزة فػػػػي التسػػػػكيؽ فػػػػي عػػػػرض بضػػػػائعيـ كاإلعػػػػالف عنيػػػػا 

يػرل المخاطر في اإلنتاج كالتجارة. كباإلضافة إلى ذلػؾ،  يتجشمكفيجيا. كيؤمف ىؤالء التجار بالتنكيع، كىـ لذلؾ كترك 
بأف كصمة العار تمحؽ بمف يبرؽ في أكحػاؿ الػديكف، كيكػره التجػار مداينػة زبػائنيـ بػأم قادة قطاع األعماؿ في نابمس 

فعمػى سػبيؿ المثػاؿ، يػرفض تجػار نػابمس طريقة أك استخداـ القركض البنكيػة لبايػات االسػتثمار كالتكسػع فػي تجػاراتيـ. 
سػطينييف مػف إسػرائيؿ، ببيػة تالفػي التعامؿ مع المخاطر المرتبطػة بقبػكؿ الشػيكات فػي مشػتريات السػمع مػف الزبػائف الفم

 المشاكؿ التي يركنيا في المدف األخرل. 
 

كتشتمؿ القنكات الرئيسية التي تسير فييا المعػامالت االقتصػادية مػع الفمسػطينييف مػف إسػرائيؿ عمػى أيػاـ السػياحة التػي 
ا كزيػارة المنتجعػات التركيحيػة، يقضكنيا في المدينة كالتسكؽ في بمدتيا القديمػة كتنػاكؿ الكجبػات فػي مطاعميػا كمقاىييػ

مثػػؿ مكقػػع "سػػما نػػابمس". كمػػا تتمتػػع فنػػادؽ المدينػػة بجاىزيػػة ممتػػازة السػػتقباؿ الػػزكار مػػف الشػػماؿ، ممػػف ال يكفػػييـ يػػـك 
تتميػز السػمع كفضػالن عػف ذلػؾ، كاحد لمبقػاء فييػا أك ممػف يسػعكف إلػى الخػركج عػف ركتػيف حيػاتيـ فػي منػازليـ كقػراىـ. 

ة في نابمس بقدر أكبػر مػف التنػكع كالرقػي بالمقارنػة مػع المػدف األخػرل. كفػي الكقػت نفسػو، تتػكفر فػي التي تباع بالتجزئ
ف كانػػت ال تقػػدَّ  ـ بػػنفس الحجػػـ المتػػكفر فػػي جنػػيف. المدينػة خػػدمات طػػب األسػػناف لمفمسػػطينييف القػػادميف مػػف إسػػرائيؿ، كا 

م نقػؿ / عبػكر بػيف كبػار الشػاحنيف كرجػاؿ كفي سياؽ آخر، يعمؿ بعػض الفمسػطينييف مػف إسػرائيؿ ككسػطاء أك متعيػد
. كفي المقابؿ، يتـ تسكيؽ بعض المنتجات البذائية التي تصنع فػي ةاألعماؿ في نابمس كاألسكاؽ أك المكانئ اإلسرائيمي

 نابمس كالحجر كالمكاد البذائية المصنعة في األسكاؽ العربية مف خالؿ رجاؿ األعماؿ الفمسطينييف في إسرائيؿ. 
 

 طوباس  ( ت
طكباس مدينة صبيرة تقع شماؿ شرؽ الضفة البربية، كىي عاصمة محافظتيا التي تحمػؿ االسػـ نفسػو، كمػا ىػك حػاؿ 

كتجػاكز عػدد سػكاف .19ميػة )ككانػت ىػذه المدينػة تشػكؿ جػزءنا مػف محافظػة نػابمس فػي سػابؽ عيػدىا(جنيف كنػابمس كقمقي

                                                                                                                                                                                               
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf 

 . كىك منشكر باإلنجميزية تحت العنكاف أدناه: 4، ص. 4116براير ف "دليؿ مدينة طكباس"، معيد األبحاث التطبيقية )أريج(، شباط/ 19
“Tubas City profile” Arij, February, 4116. P.4 
http://vprofile.arij.org/tubas/static/localities/profiles/109_Profile.pdf 
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كتعتمػد  .20نسػمة 51,464المحافظػة برمتيػا عػف  ، بينما زاد تعداد سكاف4117نسمة في العاـ  46,111مدينة طكباس 
طكبػػاس فػػي اقتصػػادىا اعتمػػادنا كبيػػرنا، إف لػػـ يكػػف حصػػرينا، عمػػى قطػػاع الزراعػػة، كيكسػػب سػػكاف المحافظػػة رزقيػػـ مػػف 

كعقػػب احػػتالؿ الضػػفة .21الفكاكػػو، باإلضػػافة إلػػى تربيػػة المكاشػػيأنػػكاع زراعػػة المحاصػػيؿ الحقميػػة كالخضػػركات كبعػػض 
العمؿ داخؿ إسرائيؿ كفي المستكطنات القريبػة إلى الكثير مف أبناء طكباس انتقؿ ، 4967ة في العاـ البربية كقطاع غز 

 مف المحافظة بصفتيـ عماالن كافديف. 
 
ىػػك مػػا %(، كىػػذا 61مػػف العمػػاؿ الػػزراعييف )حيػػث تقتػػرب نسػػبتيـ مػػف  افػػي معظميػػفػػي طكبػػاس العاممػػة القػػكة تتػػألؼ ك 

يشػػكؿ طبيعػػة عالقػػتيـ مػػع الفمسػػطينييف فػػي إسػػرائيؿ، حيػػث تػػأتي القنػػكات الرئيسػػية لممعػػامالت االقتصػػادية فػػي صػػكرة 
صػػادرات زراعيػػة يصػػدرىا أربػػاب اإلنتػػاج كالتجػػػار فػػي طكبػػاس إلػػى تجػػار الجممػػػة فػػي البمػػدات كالمػػدف العربيػػة داخػػػؿ 

مػف كراء حػدكدىا أك متسػكقكف فمسػطينيكف يقصػػدكف  د إلػػى طكبػاس سػياحًفػكعمػى خػالؼ المػدف األخػرل، ال يى إسػرائيؿ. 
، يي ببيع المحالت  ىك أقؿ إيجابية أك حيكية مما  انظر إلى ىذه العالقة عمى أنيالتجزئة مف إسرائيؿ. كعمى كجو العمـك

عميو الحاؿ في المدف األخرل فػي شػماؿ الضػفة البربيػة. كيفيػد المزارعػكف فػي طكبػاس بػأف التجػار الفمسػطينييف داخػؿ 
مميػكف شػيكؿ. كقػد خػاض ىػؤالء المصػدركف تجػارب مريػرة  45ريف في المدينة بمبم  يقترب مػف إسرائيؿ يدينكف لممصدٌ 

كالمحػاميف الػذيف يفتقػركف إلػى المبػادئ  الكثػكؽ بيػـحصى مع الشيكات الراجعة كالشركاء التجارييف الذيف ال يمكػف ال تي 
إلػى القطيعػة بػيف اقتصػاد الضػفة   المطػاؼ بػالبعض إلػى الػدعكة داخػؿ حػدكد إسػرائيؿ، إلػى أف بمػفػي تعػامميـ الخمقية 

 البربية كاالقتصاد العربي في إسرائيؿ. 
 

كفضالن عف تصدير المنتجات الزراعية، فقد دأب العماؿ الزراعيكف كعمى مدل عقكد عمى العمؿ في المكاسـ الزراعيػة 
كينتقػػؿ بعػػض المػػزارعيف مػػف طكبػػاس مػػع العماليػػة. فػػي حقػػكؿ الجميػػؿ، كبالػػذات فػػي التجمعػػات الزراعيػػة ذات الكثافػػة 

عػػائالتيـ فػػي كػػؿ مكسػػـ زراعػػي. كتشػػير التقػػارير إلػػى أف أعػػداد ىػػؤالء تكػػكف بالمئػػات، حيػػث يػػدخمكف إسػػرائيؿ بصػػكرة 
يكمنا كؿ سنة، كذلؾ لقاء أجكر  51إلى  11قانكنية في معظميـ كدكف امتالؾ التصاريح ببية العمؿ لفترات تتراكح مف 

شػػيكؿ(، كىػػي أجػػكر تفػػكؽ مػا يمكػػنيـ أف يتقاضػػكه فػػي منطقػػة سػػكناىـ مػػع أنيػػا تقػػؿ  411إلػػى  451تتػػراكح مػػف يكميػة )
بشػػكط بعيػػد عػػف مسػػتكيات األجػػكر السػػائدة فػػي إسػػرائيؿ. كال يػػدخر المزارعػػكف الفمسػػطينيكف الػػذيف يستضػػيفكف العمػػاؿ 

الرغـ مف أف المخاطرة تقع عمى كاىؿ العماؿ القادميف مف طكباس ما في كسعيـ إلخفاء استخداـ ىؤالء العماؿ، عمى 
أنفسيـ في األساس. كبصػرؼ النظػر عػف الخطػر المحػدؽ كالصػعكبة البالبػة المرتبطػة بػدخكؿ إسػرائيؿ كالمكػكث فييػا، 

ال  فػي الجميػؿ، فيػـ غالبنػا تػأكييـكظركؼ الحياة القاسية التي يتحمميا عماؿ طكباس في الحقػكؿ كبيػكت الصػفيح التػي 
 يحصمكف أجكرىـ أك يحصمكف أجكرنا تقؿ عف تمؾ التي اتفقكا عمييا مع مشبمييـ في نياية المطاؼ. 
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في طكباس، كالذيف يممككف قنكاتيـ الخاصة التي كتتشابو المشاكؿ الفريدة التي يكاجييا المصدركف كالعماؿ الزراعيكف 
تػػؤثر عمػػى التعػػاكف كالتبػػادالت مػػع العقبػػات األعػػـ التػػي تيسػػر ليػػـ االعتمػػاد عمػػى االقتصػػاد الفمسػػطيني داخػػؿ إسػػرائيؿ، 

التجارية بيف شماؿ الضفة البربية كشماؿ إسرائيؿ. كمف ىذه العقبات جممة مف القضايا القانكنية كقضايا التنفيذ، حيث 
اء الضػفة البربيػة يتكفؿ القانكف اإلسرائيمي بحماية المكاطنيف اإلسرائيمييف، بمف فييـ الفمسطينييف، بيػد أنػو ال يحمػي أبنػ

بعػػض فػػي ك الػػذيف ال يممكػػكف القػػدرة عمػػى الكصػػكؿ إلػػى القنػػكات القانكنيػػة الفمسػػطينية مػػف أجػػؿ حػػؿ خالفػػاتيـ العماليػػة. 
الحاالت التي حضر فييا تجار مف طكباس إلى البمدات العربية في الجميؿ لممطالبة بسداد الديكف المستحقة ليػـ، كػاف 

لبمدات يستدعكف الشرطة لالبالغ عنيـ بداعي المضايقة أك عدـ امػتالؾ التصػاريح أك تجار الجممة المدينكف في ىذه ا
 اتياميـ بتيـ أخرل ببية صرؼ األنظار عف مطالباتيـ. 

 
كليس ىناؾ مف مؤسسات أك أنظمة اقتصادية تكفؿ حماية المزارعيف كالتجػار فػي طكبػاس. كعمػى الػرغـ مػف أف ىػؤالء 

ؿ لجنػة السػتعادة ديػكنيـ المسػتحقة عمػى تجػار الجممػة الفمسػطينييف داخػؿ إسػرائيؿ، فمػـ المػزارعيف كالتجػار حػاكلكا تشػكي
يحػػالفيـ النجػػاح فػػي مسػػعاىـ ىػػذا. كقػػد خسػػر بعػػض المػػزارعيف مػػف طكبػػاس ماليػػيف الشػػكاكؿ كأعمنػػكا إفالسػػيـ بسػػبب 

لػػػى الضػػػفة البربيػػػة بػػػدافع قضػػػايا التزكيػػػر. كيشػػػعر ىػػػؤالء المزارعػػػكف بػػػأف التجػػػار الفمسػػػطينييف مػػػف إسػػػرائيؿ ال يػػػأتكف إ
نفػػاذ  نمػػا لبايػػات األربػػاح السػػريعة كالتزكيػػر. كيمػػيط غيػػاب آليػػات التنسػػيؽ كا  "كطنػػي" أك بػػدافع التعػػاكف االقتصػػادم، كا 
القانكف بيف التجمعات السكانية الفمسطينية في إسرائيؿ كالضفة البربية، عمى النحك الذم نراه في المشاكؿ التي تعانييا 

ف ضعؼ ميـ يعترم العالقة بيف ىذه التجمعات بعمكميا، بحيث تقكض إمكانيػة التعػاكف االقتصػادم طكباس، المثاـ ع
 المثمر لكال طرفي المعادلة كتضعو في ميب الريح. 

 

 قمقيمية  ( ث
 . تمثؿ مدينة قمقيمية المركز اإلدارم لمحافظتيا. كمثؿ محافظة طكباس، كانت قمقيمية تشكؿ جزءنا مف محافظة طػكلكـر

ككػػاف سػػكاف قمقيميػػة  .22فػػي عمػػـك المحافظػػة 411,111نسػػمة كمػػا يقػػرب مػػف  51,111ي ىػػذه المدينػػة نحػػك كيقطػػف فػػ
يعتمػػدكف اعتمػػادنا كبيػػرنا، عمػػى مػػدل تػػاريخيـ، عمػػى الزراعػػة، كدأبػػكا عمػػى ممارسػػة األعمػػاؿ التجاريػػة مػػع يافػػا كاألردف 
كنػػابمس. كقػػد خمػػؼ الجػػدار العػػازؿ كالقيػػكد التػػي يفرضػػيا االحػػتالؿ عمػػى حركػػة المػػكاطنيف كتػػنقميـ آثػػارنا عميقػػة عمػػى 

مػػاعي، كمػػا تسػػبب فػػي عزليػػا عػػف جميػػع المػػدف كالقػػرل التػػي تحػػيط بيػػا فػػي النػػاحيتيف اقتصػػاد قمقيميػػة كنسػػيجيا االجت
ف لمػػدخكؿ إلييػػا كالخػػركج منيػػا. كتسػػكد ك سػكل مػػدخؿ ضػػيؽ كحيػػد يسػػمكو المكاطنػالشػمالية كالشػػرقية. كلػػيس فػػي المدينػػة 

التػػي يفرضػػيا االحػػتالؿ الييمنػػة مسػػتكيات متقدمػػة مػػف االسػػتياء كانعػػداـ الرضػػا فػػي أكسػػاط سػػكاف المدينػػة بسػػبب آليػػات 
 كالتي تفرز ضبطنا يكمينا عمييـ. 

 

                                                                 
كالمساكف(، الجياز المركزم  البربية ممخص )السكاف الضفة في لمتعداد النيائية : النتائج4117 -"التعداد العاـ لمسكاف كالمساكف كالمنشآت 22

  4118لالحصاء الفمسطيني، آب/أغسطس 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1487.pdf
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الزراعي في قمقيمية، كصادرت السمطات اإلسرائيمية مسػاحات شاسػعة قطاع الكما ترؾ الجدار العازؿ آثارنا كخيمة عمى 
كنتيجػػػة لالجػػػراءات األمنيػػػة  .23% مػػػف مجمػػػؿ مسػػػاحة أراضػػػي المدينػػػة51مػػػف أراضػػػييا، كالتػػػي تقػػػدر نسػػػبتيا بنحػػػك 

قمقيمية، فقد بات االقتصاد المحمي في المدينة معزكالن كيعتمد عمى إسرائيؿ، حيػث تػرؾ العديػد  عمى سرائيمية المشددةاإل
المصػانع الكاقعػة في مف المزارعيف أراضييـ كتحكلكا إلى العمؿ في المصانع. كتعمؿ غالبية األيدم العاممة في قمقيمية 

ة. كحسػػبما جػػاء عمػػى لسػػاف المسػػؤكليف فػػي غرفػػة تجػػارة كصػػناعة قمقيميػػة، داخػػؿ إسػػرائيؿ كفػػي المسػػتكطنات اإلسػػرائيمي
تصػػػػريح لمعمػػػػاؿ مػػػف المحافظػػػػة لمعمػػػػؿ فػػػي إسػػػػرائيؿ قبػػػػؿ انػػػػدالع  41,111كانػػػت السػػػػمطات اإلسػػػػرائيمية تصػػػدر نحػػػػك 

كاجػو قمقيميػة االنتفاضة الثانية. غير أف أعداد التصاريح التي تمنحيا إسرائيؿ لمعماؿ شيد تراجعنا ممحكظنا بعػد ذلػؾ. كت
 طائفة مف التحديات االقتصادية الخطيرة، كما تعاني مف ارتفاع معدالت البطالة فييا، كاألسر فييا غارقة في الديكف. 

 
ػا رئيسػينا فػي قمقيميػة فػي ىػذه اآلكنػة،  كيشكؿ إنتاج األشتاؿ كمستمزمات الحدائؽ المنزلية عمى المستكل الصػناعي قطاعن

ادنا كبيرة مػف الزبػائف اإلسػرائيمييف مػف كػال العػرب كالييػكد. غيػر أف اإلمكانيػات المتاحػة حيث يستقطب ىذا القطاع أعد
الصػػادرات الزراعيػػة كتصػػدير األشػػتاؿ تكاجػػو العقبػػات بفعػػؿ القيػػكد المفركضػػة عمػػى اسػػتيراد العديػػد مػػف لتطػػكير قطػػاع 

ت العالميػة كاإلسػرائيمية عمػى الػرغـ األسمدة، كىػك مػا يحػد مػف قػدرة المػزارعيف كأصػحاب المشػاتؿ عمػى منافسػة المنتجػا
يشػػػترم المزارعػػػكف كالتجػػػار اإلسػػػرائيميكف الزىػػػكر كالفكاكػػػو مػػػف اشػػػتيار منتجػػػاتيـ بجكدتيػػػا العاليػػػة. كفػػػي ىػػػذه األثنػػػاء، 

كمستمزمات الحدائؽ مف المزارعيف الفمسطينييف في قمقيمية، كيسػكقكنيا فػي نيايػة المطػاؼ عمػى أنيػا منتجػات إسػرائيمية 
 خارج إسرائيؿ. 

 
اكرة لمنطقػػة المثمػػػث، كيعػػػكد يػػأتكف إلػػػى قمقيميػػة مػػػف إسػػػرائيؿ تقريبنػػا مػػػف القػػرل المجػػػ فكينحػػدر جميػػػع الفمسػػطينييف الػػػذي

اندالع االنتفاضة الثانيػة، التػي خمفػت آثػارنا عمػى المدينػة. سبقت تعامميـ مع مزارعي قمقيمية في تاريخو إلى فترة طكيمة 
%. غير أف 81كفي المقابؿ، تشير التقارير إلى أف مشتريات الفمسطينييف مف إسرائيؿ شيدت تراجعنا تقترب نسبتو مف 

. ففػي أيػاـ السػبت كخػالؿ العطػالت 4117تشيد عكدة العالقػات االقتصػادية إلػى سػابؽ عيػدىا منػذ العػاـ قمقيمية بدأت 
كبيػػرة إلػػى قمقيميػػة لمتسػػكؽ فييػػا، مثممػػا ىػػك حػػاؿ الفمسػػطينييف كفصػػؿ الصػػيؼ، يتكافػػد الفمسػػطينيكف مػػف إسػػرائيؿ بأعػػداد 

دكف قمقيميػة أقػؿ كثافػة كيكاجيػكف قػدرنا أكبػر مػف الذيف يتدفقكف مف الجميؿ عمى جنػيف، مػع أف أعػداد أكلئػؾ الػذيف يقصػ
 القيكد عمى المعابر المقامة عمى مداخميا. 

 
كباإلضافة إلى صادرات األشتاؿ كمعدات الحدائؽ، يتـ تسكيؽ بعض المنتجات المصدرة مف قمقيمية )كال سيما الفكاكو( 
مف خالؿ تجػار الجممػة الفمسػطينييف فػي إسػرائيؿ. فقمقيميػة تتمتػع بالمنػاخ المثػالي الػذم يتػيح زراعػة الفكاكػو االسػتكائية، 

الحمضػيات التػي اشػتيرت بننتاجيػا عمػى مػدل تاريخيػا. كمػا تحتضػف قمقيميػة كاألفككادك كالجكافة كالمانجا، فضالن عػف 
)كالتجمعػات السػػكانية القريبػػة منيػا فػػي برطعػػة كطػػكلكـر كسػمفيت( عػػددنا كبيػػرنا مػػف كراجػات تصػػميح المركبػػات كمحػػالت 

عػالكةن عمػى ذلػؾ، التػي تجػذب الزبػائف الفمسػطينييف الػذيف يسػكنكف فػي القػرل المالصػقة لمجػدار. ك السػيارات قطع غيار 

                                                                 
23“Focus: Qalqilya & Tulkarem” UNDP, 4113 Vol. 4 p.1 
http://www.undp.ps/en/newsroom/publications/pdf/focus/03v2.pdf 
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تنطكم المسافة القريبة بيف القرل الفمسطينية الكاقعة عمى جانبي الخط األخضر في ىذه المنطقة )كعمى نحك يفكؽ أم 
 –كبعػده  4918قبػؿ العػاـ  –منطقة حدكدية أخرل في الضفة البربية مع إسرائيؿ( عمى كجػكد نسػيج اجتمػاعي اشػتمؿ 

بػػيف األسػػر التػػي تقطػػف عمػػى جػػانبي الحػػدكد. كقػػد تسػػبب الخػػط قػػات االجتماعيػػة عمػػى الػػزكاج المخػػتمط كالػػركابط كالعال
األخضر، كالجدار العازؿ مؤخرنا، في تقسيـ بعض القرل مف كسطيا، بحيػث باتػت القريػة الكاحػدة منقسػمة فػي "الشػرؽ" 

 ك"البرب". 
 

يميػة كالقيػكد التػي تضػعيا عمػى مػا تفرز العراقيؿ التي تفرضيا إسرائيؿ عمى حركة سػكاف قمقككما ىك الحاؿ في جنيف، 
يجكز لممتسكقيف الفمسطينييف إحضاره معيـ إلى إسرائيؿ آثارنا كخيمة مف شير إلى آخر كمف أسبكع إلى آخر. كفضػالن 
عف ذلؾ، نرل المسائؿ ذاتيا المتصمة بالثقة حاضرة في قمقيمية مثمما نراىا حاضػرة فػي غيرىػا مػف المػدف. كلكػف تجػار 

حػػاؿ تجػار نػابمس، ال يسػػمحكف بكقػكع ىػذه المشػكمة ألنيػػـ ال يثقػكف فػي الزبػػائف القػادميف مػف إسػػرائيؿ  قمقيميػة، كمػا ىػك
)باستثناء الزبائف المعركفيف الذيف يتعاممكف معيـ منذ أمد طكيؿ( بحيث يأخذكف منيـ الشػيكات، كال يقبمػكف إال بتسػديد 

مػػاف إف كجػػدت(. كبػػذلؾ، يتفػػادل ىػػؤالء التجػػار الشػػكاكل ثمػػف البضػػائع التػػي يشػػتركنيا نقػػدنا )أك بكاسػػطة بطاقػػات االئت
 المريرة التي كقع فييا مزارعك طكباس. 

 

 التجربة المشتركة التي خاضتها المدن الثالث في التبادالت التجارية مع الفمسطينيين من إسرائيل  ( ج
مجمكعػة  شػممتتػاجرنا  31لبايات إعداد ىذه الدراسة، مقػابالت مػع في سياؽ المسح الميداني الذم أجريناه لقد نظمنا، 

كمحػالت البيػع بالتجزئػة مػع الػزكار  التسكؽمراكز متنكعة مف القطاعات في جنيف كنابمس كطكباس، ممف يعممكف في 
األىميػة  الفمسطينييف القادميف مف داخؿ إسرائيؿ. كنحف لـ نسع في ىػذه المقػابالت إلػى الخػركج بنتػائج إحصػائية حػكؿ

، بؿ ركزنا فييا عمى التجارب التػي عايشػيا التجػار  العامة التي يكتسييا تكافد ىؤالء الزكار إلى المدف عمى كجو العمـك
ػا مػف القطػاع الذيف يعرؼ عنيـ تعامميـ مع الفمسطينييف مف إسرائيؿ،  كالذيف يشكمكف جزءنا أكثر اطالعنا كأكسػع اىتمامن

السػػمع ليػػذه الفئػػة المحػػددة مػػف المسػػتيمكيف. كنسػػتعرض نبػػذة مػػكجزة فيمػػا يمػػي حػػكؿ  الخػػاص فػػي ىػػذه المػػدف التػػي تػػزكد
ضفييا في بمكغ فيـ أفضؿ لمقكل الدينامية الكامنة كراء تكافػد أكثر الردكد المعبرة عف الكضع القائـ بسبب القيمة التي ت

 الزكار الفمسطينييف مف إسرائيؿ حسبما بينا ذلؾ فيما تقدـ مف ىذه الكرقة. 
 

ينحػػدر مػػا يقػػرب مػػف ثمثػػي األسػػر الفمسػػطينية مػػف إسػػرائيؿ، كالتػػي تػػأتي لمتسػػكؽ فػػي ىػػذه المػػدف الػػثالث فػػي  -4
الجميؿ )القريبة منيا نسبينا(، ثـ تمييا القرل الحدكديػة فػي المثمػث /شمالي الضفة البربية، مف منطقة الناصرة

 كادم عارة( ىذه المدف. /فحـاألسفؿ. كال تقصد سكل نسبة صبيرة مف سكاف المثمث الشمالي )أـ ال

عمى مدار السنة، تتركز رحالت التسكؽ في أياـ السبت أك األياـ القريبة منيا، بينما يالحظ أف ما يقؿ عػف  -4
 ثمث ىذه الرحالت يجرل في أياـ أخرل مف األسبكع. 

، ثػـ  يا، ثػـ شػير التردد الزكار الفمسطينييف مف إسػرائيؿ عمػى الضػفة البربيػة أسػبكعي األكبر نسبةال أفحظ يهال -3
 .  يايكم
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بػػنفس درجػػة أىميػػة أيػػاـ السػػبت عمػػى مػػدار السػػنة، يػػزداد تكافػػد الفمسػػطينييف مػػف إسػػرائيؿ خػػالؿ العديػػد مػػف  -1
مكاسـ العطالت )الييكدية كاإلسالمية كالمسػيحية( عمػى مػدل السػنكات. كفػي الكقػت نفسػو، تشػكؿ اإلجػازات 

 التسكؽ في الضفة البربية.  في فصؿ الصيؼ فترة ميمة ترتفع فييا كتيرة رحالت

% مػف 11-31مػف إسػرائيؿ يمثمػكف % مػف المسػتطمعة آراؤىػـ أف المتسػكقيف الفمسػطينييف 11يرل ما نسػبتو  -5
% مػػف زبػػائنيـ. كتصػػؿ نسػػبة ىػػؤالء 61-51مجمػػكع الزبػػائف، بينمػػا يعتقػػد ثمػػث المسػػتطمعيف بػػأنيـ يشػػكمكف 

 %. 91-81المتسكقيف في عدد قميؿ مف الحاالت )كما ىك الكضع في جنيف كطكباس( إلى 

ؿ ىػػؤالء الزبػػائف مصػػدر الػػدخؿ فػػي نظػػر مػػا يربػػك عمػػى نصػػؼ األفػػراد الػػذم أجرينػػا المقػػابالت معيػػـ، يشػػك -6
دييـ، كال سيما في جنيف كنابمس، مع العمـ بأف استيداؼ األفراد الػذيف جػرت مقػابمتيـ ىػك بمثابػة األساسي ل

تذكير قكم بأىمية ىذه القضػية بالنسػبة إلػى جانػب مػف قطػاع التجػارة بالتجزئػة عمػى المسػتكل المحمػي عمػى 
ا بالنسبة إلى الت  جمع السكاني المعني بأسره. األقؿ، إف لـ يكف ميمن

تسدد جميع أثمػاف السػمع كالخػدمات بالشػيكؿ اإلسػرائيمي، كال يسػتخدـ الػدكالر األمريكػي كال الػدينار األردنػي،  -7
% مػف الػدفعات 91كما ىك الحاؿ في المعامالت األخرل في الضػفة البربيػة. كتشػير التقػارير أف مػا نسػبتو 

 كف تسديد الدفعات المستحقة بالشيكات البنكية أك بطاقات االئتماف. تسدد نقدنا. كما يزاؿ بعض التجار يقبم

ارتفػػاع كراء أف عامػػؿ التكمفػػة كػػاف الػػدافع األساسػػي  يـ،تمقػػابم تمػػت% مػػف األفػػراد الػػذيف 81 مػػف يػػرل أكثػػر -8
طمب المستيمكيف عمى بضائع الضفة البربية في أكساط الفمسطينييف مف إسرائيؿ، كذلؾ عمى الرغـ مف أف 

 % يعتبركف أف الجكدة تشكؿ العامؿ الرئيسي الذم يحدد اختيارىـ. 45ما يقرب مف 

% مف المسػتطمعة آراؤىػـ أف زيػادة معتبػرة طػرأت عمػى ىػذه المعػامالت عمػى مػدل السػنكات 61يالحظ نحك  -9
 القميمة الماضية، عمى الرغـ مف كركد تراجع في ىذا المضمار في بعض القطاعات. 

فػػي الكقػػت الػػذم لػػـ يشػػر فيػػو أحػػد مػػف المسػػتطمعيف تقريبنػػا إلػػى الجيػػكد التػػي تبػػذليا البمػػديات المحميػػة لجػػذب  -41
ػا % منيـ عمى أف المجػاؿ مػا 61المتسكقيف كاالرتقاء بندارة األعماؿ التجارية، أكد ما يقرب مف  يػزاؿ مفتكحن

أماـ سػمطات الحككمػة المركزيػة كالمحميػة كمؤسسػات القطػاع الخػاص التخػاذ التػدابير التػي تحسػف الظػركؼ 
 القائمة كتعالج الجكانب التي تعترييا المشاكؿ في ىذا الشأف. 

 
المناسبة لمعالجتيا كأبدل المستطمعة آراؤىـ الصراحة في التقييمات التي رأكىا لممجاالت التي تكتنفيا المشاكؿ كالطرؽ 

عمػػى المسػػتكل المحمػػي كمػػف جانػػب التجمعػػات السػػكانية المعنيػػة. كمػػف أكثػػر العقبػػات التػػي أكردىػػا المسػػتطمعكف بشػػأف 
 الكسائؿ الكفيمة بتعزيز التعاكف االقتصادم في ىذا السكؽ: 

 
  .انعداـ االستقرار السياسي كاألمني عمى المستكل العاـ 

 ا قػػػكات االحػػػػتالؿ اإلسػػػرائيمية كالقيػػػػكد التػػػي تفرضػػػػيا عمػػػى الحركػػػػة كالتنقػػػػؿ، الحػػػكاجز العسػػػػكرية التػػػي تقيميػػػػ
ا عمى المعابر.   كخصكصن

  .االختالفات الثقافية التي تنبع مف التنكع الذم يسـ طبيعة المكاجية مع االحتالؿ 

  .المشاكؿ الناشئة عف كسائؿ الدفع التي ال يمكف الكثكؽ بيا 



29 

  المبيعةالصعكبات المرتبطة بخدمة ما بعد البيع عبر الحدكد كتصميح السمع . 

  عػػػف األسػػػكاؽ العزلػػػة النسػػػبية التػػػي تعػػػاني منيػػػا التجمعػػػات السػػػكانية الفمسػػػطينية عمػػػى كػػػال جػػػانبي الحػػػدكد
 كاألعماؿ التجارية اإلقميمية كالعالمية. 

  .غياب الشركات كالمستثمريف الذيف يتكفمكف بتنسيؽ االستثمار كالمشاريع التجارية 

 
جممة مف اإلجراءات الكاجب اتخاذىا بشأف إحسػاس التجػار بػػ"المسؤكلية االجتماعيػة" تجػاه زبػائنيـ، كىػك مػا يؤكػد  كترد

 عمى مدل جديتيـ في نظرتيـ إلى ىذا السكؽ: 
 

  بالتكمؼ كالترحيب بالزبائف. األخالؽ الحميدة التي ال تتسـ 

  .المشاركة في المعارض كالميرجانات كالمبيعات كاألنشطة التركيجية األخرل كتنظيميا 

  .تخزيف نطاؽ / مجمكعة متنكعة مف النماذج كالمنتجات التي يسعى الزبائف إلى الحصكؿ عمييا 

 مكنة التسكؽ. الحرص عمى تنافسية األسعار كجكدة السمع ككسائؿ الراحة الالزمة في أ 

  .اإلعالف المستمر كأعماؿ الدعاية الجذابة كالمركزة 

  حكؿ المكاقع المحمية التي يمكنيـ زيارتيا كالمطاعـ التي يستطيعكف أف يجربكىا. تقديـ المشكرة لمزبائف 

 قامػػة الصػػداقات الشخصػػية ، كتػػذكرىـ المحافظػػة عمػػى التكاصػػؿ مػػع الزبػػائف كالعالقػػات االجتماعيػػة معيػػـ، كا 
 يث ال تقتصر عالقتيـ بيـ عمى التجارة. بح

  .إظيار المصداقية كاالحتراـ لمزبائف بحيث يعكدكف إلى منازليـ بانطباع جيد عف تجار الضفة البربية 

 المنتجات الفمسطينية في مكاسميا كتشجيع الزبائف عمى شراء البدائؿ عف المنتجات اإلسرائيمية.  جتركي 

 

االقتصادية: تعزيز العالقات االقتصادية وترسيخ المصالح ضرورة إعادة تشكيل الروابط  -6
 المشتركة 

 
عمى الرغـ مف االستيطاف الككلكنيالي )كفي سياؽ مقاكمتو(، مف شأف تعزيز الركابط بيف شماؿ الضفة البربية كشػماؿ 

كف التكامػؿ"، الػذم يشػكؿ أف يكفر بػديالن عػف "االنػدماج دإسرائيؿ كالعالقات التجارية بيف المناطؽ الفمسطينية بعمكميا 
4967الييكديػػػة منػػػذ العػػػاـ -القػػػكة الديناميػػػة الكامنػػػة فػػػي العالقػػػات االقتصػػػادية العربيػػػة

كال يمكػػػف ألم أمػػػر يفػػػرض  .24
أف يسػاند إال كيسمح بالبناء عمى القػكة االقتصػادية العربيػة فػي إطػار ىػذا التػكازف  يعكقياالتحديات أماـ ىذه العممية أك 

 لفمسطينية بعمكميا. عممية بناء األمة ا
 

                                                                 
24Ahmad H. Sa'di , “Incorporation without Integration: Palestinian Citizens in Israel's Labour Market”, 
Sociology August, 1995 vol. 29 no. 3 p.429-451.  
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كقػػػد كقفنػػػا فػػػي الفصػػػكؿ السػػػابقة عمػػػى الجكانػػػب الرئيسػػػية التػػػي تعترييػػػا المشػػػاكؿ كاإلمكانيػػػات المتاحػػػة أمػػػاـ التبػػػادالت 
الفمسػطينية(، كتطرقنػا إلػى المشػاريع -العربية أك الفمسطينية-التجارية بيف شماؿ الضفة البربية كشماؿ إسرائيؿ )العربية

فيذ ما ىك مطمكب منيػا. كمػع ذلػؾ، فمػا يػزاؿ ىنػاؾ الكثيػر ممػا ينببػي إنجػازه التجارية المعنية التي أبدت استعدادىا لتن
عمػػى مسػػتكل السػػمطات الحككميػػة كالتجمعػػات السػػكانية كالقطػػاع الخػػاص. كنقتػػرح فػػي النقػػاط التاليػػة خطػػة عمػػؿ يمكػػف، 

غيػر أف مردكدىػا عػاؿو  فيما لك نفذت، أف تقػدـ الحمػكؿ المجديػة كالفعالػة. كال تسػتتبع ىػذه الخطػة الكثيػر مػف التكػاليؼ،
 كتعكد بالمنفعة المشتركة عمى جميع األطراؼ المعنية. 

 
 )عمى المستكل الكمي )السمطة الفمسطينية : 

o الثقافيػػػػة التػػػػي تسػػػػتيدؼ الفمسػػػػطينييف فػػػػي الضػػػػفة البربيػػػػة -إطػػػػالؽ حمػػػػالت التكعيػػػػة االجتماعيػػػػة
ػػاكالفمسػػطينييف مػػف مػػكاطني إسػػرائيؿ حػػكؿ  تمػػؼ المفػػاىيـ الخاطئػػة ، ببيػػة معالجػػة مخبعضػػيـ بعضن

 حكؿ ثقافة الطرؼ اآلخر كعاداتو كتقاليده. 

o  ،تػػػػكفير التسػػػػييالت البنكيػػػػة كالتػػػػدخؿ لػػػػدل بنػػػػؾ إسػػػػرائيؿ لحػػػػؿ مشػػػػاكؿ كسػػػػائؿ السػػػػداد )الشػػػػيكات
 كبطاقات االئتماف كغيرىا(. 

o إلػى  تكفير المعاممة التفضيمية لممستثمريف كالتجار كالمنتجيف الفمسطينييف مف إسػرائيؿ فػي الكصػكؿ
 األسكاؽ كالضرائب كالشركط المرتبطة بممكية العقارات المحمية. 

o  متابعة كتيسير دخكؿ الفمسطينييف مف إسرائيؿ إلى الضفة البربية كالمناطؽ المحيطػة بيػا مػف أجػؿ
 فيـ احتياجاتيـ عمى نحك أفضؿ كضماف الترحيب بيـ كأنيـ يشعركف بأنيـ في بمدىـ. 

o  نفػػاذ القػكانيف المحميػػة كالمشػػتركة، بمػا فييػػا اآلليػات غيػػر الرسػمية التػػي تتػػيح إعػداد آليػػات التحكػيـ كا 
مساءلة التجار الفمسطينييف مػف إسػرائيؿ )كالييػكد اإلسػرائيمييف أك كمييمػا( عػف الممارسػات التجاريػة 

 ككسائؿ الدفع  الرديئة أك التي يعترييا التزكير. 

o ؿ حمايػػة المػػزارعيف الفمسػػطينييف مػػف المخػػاطر اتخػػاذ التػػدابير الخاصػػة كاآلليػػات القانكنيػػة التػػي تكفػػ
الماليػػػة كالعقبػػػات المرتبطػػػة بتصػػػدير منتجػػػاتيـ إلػػػى ىػػػذا السػػػكؽ، كال سػػػيما بػػػالنظر إلػػػى مػػػا تتمتػػػع 

 المنتجات الزراعية اإلسرائيمية مف الكصكؿ إلى أسكاؽ الضفة البربية دكف قيكد. 

 

  تمثؿ القطاع الخاصدكر التجمعات السكانية المحمية كالمؤسسات المعنية التي : 

o  سد فجكة القيادة بيف المنطقتيف مف خػالؿ حمػالت التكعيػة المحميػة التػي تنفػذ مػف مدينػة إلػى أخػرل
 كتكحيد الجيكد التي ترمي إلى: 

  تيسػػػػير تػػػػدفقات اإلنفػػػػاؽ االسػػػػتيالكي مػػػػف جانػػػػب الفمسػػػػطينييف مػػػػف إسػػػػرائيؿ فػػػػي الضػػػػفة
 البربية. 

  تعكيض أصحاب المشاريع التجارية المحمية في البمدات العربية في إسرائيؿ عػف الخسػارة
 التي لحقت بيـ بسبب التحكؿ إلى أسكاؽ الضفة البربية. 

  .حؿ المشاكؿ المتصمة بالصكرة المشتركة كالمكاقؼ كالنزعة اإلقميمية المتأصمة 
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  بيػػة فػػي إسػػرائيؿ فػػي تػػركيج ضػػماف مشػػاركة المخػػاتير كالسػػمطات المحميػػة فػػي القػػرل العر
السػػياحة كالتسػػكؽ فػػي الضػػفة البربيػػة كحػػؿ القضػػايا اإلشػػكالية حػػاؿ كقكعيػػا، بمػػا يشػػمؿ 

 حميا عف طريؽ "القكانيف العشائرية". 

o  تعزيػػػز العالقػػػات التجاريػػػة كاالسػػػتثمارات بػػػيف مشػػػاريع األعمػػػاؿ الفمسػػػطينية مػػػف خػػػالؿ المعػػػارض
 بيف. التجارية كحمالت الدعاية عمى كال الجان

o شػػركات التسػػػكيؽ لتنظػػيـ تجػػػارة المنتجػػات التػػػي تصػػدرىا المنػػػاطؽ الزراعيػػة، مثػػػؿ /إنشػػاء جمعيػػػات
طكبػػػػاس كقمقيميػػػػة، بحيػػػػث تسػػػػتيدؼ أسػػػػكاقنا كمكاسػػػػـ كفئػػػػات محػػػػددة مػػػػف المسػػػػتيمكيف، بمػػػػف فػػػػييـ 

 الفمسطينييف في إسرائيؿ. 

o  ،تطكير مكاقؼ السػيارات كالخػدمات األخػرل التػي تقػدميا البمػديات لمػزكار الفمسػطينييف مػف إسػرائيؿ
 كال سيما في أياـ السبت كذركة المكاسـ األخرل. 

 

 قطاع األعماؿ في الضفة البربية كفي المراكز السكانية العربية : 

o  .المشاركة في أنشطة تركيج التجارة كالمعارض عمى كال الجانبيف 

o  .دراسة جدكل تأسيس المشاريع المشتركة عبر الحدكد 

o العربيػة كالتعػاكف فػي قطػاع النقػؿ مػف أجػؿ خمػؽ الفػرص التجاريػة ألصػحاب -تيسير التجارة العربية
 المشاريع الفمسطينييف في إسرائيؿ كتقميص التكاليؼ عمى الشاحنيف مف الضفة البربية. 

o العمػؿ المالئمػة لمعمػاؿ الفمسػطينييف الكافػديف مػف  تعزيز الحماية كتكفير األجػكر المرضػية كظػركؼ
 الضفة البربية، كالذيف يعممكف في المكاسـ الزراعية في إسرائيؿ. 

o  إطالؽ االستثمارات الجديدة في المنطقة العربية فػي إسػرائيؿ، إلػى جانػب تصػنيع البػدائؿ لممنتجػات
االقتصػػػاد العربػػػي فػػػي الضػػػفة  المسػػػتكردة فػػػي الضػػػفة البربيػػػة إلنتػػػاج المنتجػػػات كتسػػػكيقيا لمنفعػػػة

سرائيؿ بعمكميا.   البربية، كقطاع غزة، كالقدس كا 

 
 يجػػد االعتػػراؼ العػػاـ بأىميػػة الػػركابط بػػيف شػػماؿ الضػػفة البربيػػة كالشػػماؿ العربػػي فػػي إسػػرائيؿمػػف ناحيػػة إسػػتراتيجية، ك 

ػا أساسػينا كمسػتمرنا يشػمؿ المنطقػة برمتيػا. كينظػر جذكره في نظرة المكاجية مػع االسػتيطاف الككلكنيػالي ، باعتبػاره تناقضن
ىػػذا االعتػػراؼ إلػػى المنػػاطؽ العربيػػة الفمسػػطينية المختمفػػة داخػػؿ النظػػاـ اإلسػػرائيمي عمػػى أنيػػا عناصػػر طبيعيػػة تكمػػؿ 

ا، كأسكاقنا مالئمة  ػا فػي إمكانيػات بقائيػا كنمبعضيا بعضن ػا كتػكفر أصػكالن لبعضػيا بعضن كىػا كتنميتيػا عمػى لبعضيا بعضن
المدل الطكيؿ. كلذلؾ، فمف يككف أماـ إعادة االرتباط كاالندماج بيف ىذه المنػاطؽ إال االسػتمرار، مػع أك دكف تركيجيػا 
كتنظيميػػا عمػػى نحػػك مػػنظـ، كبصػػرؼ النظػػر عػػف العقبػػات الماديػػة التػػي يمكػػف أف تعػػكؽ، كالتػػي ال تحػػكؿ دكف، نيضػػة 

 طيف التاريخية. االقتصاد العربي في جميع أنحاء فمس
 

فمػػف المؤكػػد أف المسػػاعي التػػي ترمػػي إلػػى تعزيػػز نسػػيج الشػػعب العربػػي الفمسػػطيني الخاضػػع لالسػػتعمار كفػػي الكاقػػع، 
كتعػػزز مصػػالح ىػػذا الشػػعب أم خػػكض غمػػار الصػػراع المنػػاىض لالسػػتعمار تفػػرض التحػػديات أمػػاـ ىيمنػػة كاالحػػتالؿ 
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القػػكمي، كالػػذم يقتػػرف باالسػػتيطاف الككلكنيػػالي، كالػػذم تتحممػػو  عبييرؿ النمػػكذج النيػػكليبرالي القػػائـ عمػػى تكحيػػد رأس المػػا
طالمػػا الفمسػطينية كشػػرائح الشػػعب الفمسػطيني عمػػى السػػكاء بصػرؼ النظػػر عػػف اإلدارة التػي تحكميػػـ. ك  األراضػػيجميػع 

صػالح كالتضػامف كانت األسكاؽ العربية كتككيف رأس الماؿ العربي يسػتطيعاف أف يشػكال إطػارنا لمتأكيػد عمػى اليكيػة كالم
الشػعبي الفمسػػطيني فػػي كجػػو الييمنػة الككلكنياليػػة كمكاجيػػة األسػػرلة الككلكنياليػة، فقػػد يبػػدك ىػػذا األمػر عمػػى أنػػو المسػػار 

 نحك التنمية االقتصادية مع التحرر الكطني، الذم يمكف أف يؤتي الثمار المرجكة منو. 
 

كمػػع المكجػػة التػػي شػػيدناىا مػػؤخرنا فػػي االلتفػػاؼ الشػػعبي كالتجػػارم حػػكؿ مقاطعػػة البضػػائع اإلسػػرائيمية كاسػػتبداليا حيثمػػا 
أمكف بالمنتجات العربية الفمسطينية مف الضفة البربية أك إسػرائيؿ، تنقػؿ ىػذه المسػألة قضػية المعػامالت التجاريػة عبػر 

قتصػادم كالكاجػب السياسػي. كينببػي لمحككمػة كالسػمطات المحميػة كقػادة الحدكد مف خانة األقػكاؿ إلػى خانػة التحػدم اال
قطػػاع األعمػػاؿ كمنظمػػات المجتمػػع المػػدني أك نشػػطائو إجػػراء دراسػػة مستفيضػػة حػػكؿ اإلمكانيػػات التػػي يتيحيػػا تعزيػػز 

إلى عػدد مػف  العالقات االقتصادية كاالجتماعية الفمسطينية عمى جانبي الخط األخضر. كفي الكاقع، يشير ىذا التقرير
ة ىػػذه العالقػػات كمتابعتيػػا لمتأكػػد مػػف تبطيػػ فييػػاالمجػاالت التػػي يمكػػف معالجػػة الثبػػرات التػػي تعتػػرم البيانػػات كاألبحػاث 

طػػالؽ حمػػالت أفضػػؿ تسػػتيدؼ عمػى نحػػك يتسػػـ بقػػدر أكبػػر مػف  التػأثير فػػي السياسػػات كرفػػع مسػػتكل الػػكعي االنتظػػاـ كا 
ه التبادالت في غضكف سػنكات قالئػؿ، كتكيفػت مػع المػد كالجػزر الػذم يسػـ العاـ. كفي المقابؿ، فقد دبت الحياة في ىذ

الصػراع كالظػركؼ القائمػػة عمػى األرض، كباتػت اليػػـك تشػكؿ ظػاىرة سػػكؽ عضػكم أكثػر منيػػا نتيجػة سػعت أم سياسػػة 
لصػعكبات إلى إخراجيا إلى النكر. كىذا يدؿ عمى أف صانعي السياسات كالبػاحثيف كالمسػتثمريف كالساسػة ربمػا كاجيػكا ا

فػػػي المحافظػػػة عمػػػى المنحنػػػى بػػػالنظر إلػػػى أف ىػػػذه القػػػكل االقتصػػػادية الخػػػاـ مػػػا تػػػزاؿ تحكػػػـ قبضػػػتيا عمػػػى األسػػػكاؽ 
 كالمستيمكيف بصرؼ النظر عف الحدكد كنقاط التفتيش كالحكاجز.

 


