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ملخص تنفيذي
   تك ّبد املس���توطنات اإلس���رائيلية االقتصاد الفلس���طيني ثمنا باهظا ،إذ إن
مجرد وجودها في الضفة الغربية واستيالئها على ما يقارب  %37من أراضيها،
واس���تغالل كل ما في باطن األرض وظاهرها لصاحلها ،يخلق خلال في مصادر
التنمية الفلسطينية ،ويقيد اإلمكانيات  اإلنتاجية والتنموية.
انطالقا من ذلك ،ومع العلم أن االحتالل يسيطر على  %60من مساحة الضفة
الغربي���ة ،حتاول هذه الدراس���ة أن تقدر حجم اخلس���ارات االقتصادية الالحقة
باالقتص���اد الفلس���طيني الناجتة عن وجود املس���توطنات ،إذ تزودنا الدراس���ة
شح املعطيات وصعوبة فصلها
بتقديرات حول حجم اخلسائر السنوية ،هذا رغم ّ
عن املعطيات التي تخص االحتالل ككل.

قبل عرض أهم التقديرات خلسائر االقتصاد الفلسطيني ،نوضح أن الدراسة
أظهرت أن األضرار الناجمة عن املس���توطنات متس كل املواطنني الفلس���طينيني
في الضفة في ش���تى املجاالت اإلنتاجية ،التجارية واخلدماتية ،وتنعكس جميعها
على مس���توى الرف���اه وتوزيع املداخيل وجودة احلياة ،م���ع أن التركيز هنا على
اجلانب االقتصادي ،وعلى جانب واحد يتمثل مبدى التكلفة الذي يتحملها الناجت
احمللي اإلجمالي.
لقد أظهرت الدراس���ة أن اخلسائر الناجمة عن وجود املستوطنات ،وما يترتب
عليها من قيود على الفلسطينيني في تنقالتهم اليومية داخل األراضي الفلسطينية،
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ومص���ادرة مواردهم الطبيعية -دون الدخول إل���ى ثمنها أو قيمتها االقتصادية،
وإمن���ا القيمة املضافة لكافة مركبات الناجت احمللي وما تنتجه من مداخيل للقوى
العامل���ة ال���ذي يعتبر محركا في عجلة االقتصاد -تبل���غ كحد أدنى  %10.2من
الناجت احمللي اإلجمالي في الضفة الغربية  .
وتتوزع هذه اخلسائر بني تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة ،بلغت قيمتها
املضاف���ة في القطاع الزراعي  153مليون دوالر س���نويا كخس���ارة للمحاصيل
الزراعية .أما قطاع الصناعة فإنه يخسر    212.7مليون دوالر سنويا ،وتصل
خسائر قطاع السياحة إلى  63مليون دوالر ،وقطاع اإلنشاءات  60مليون دوالر،
وأن مجمل التكاليف املباشرة تبلغ  488.7مليون دوالر.
كما أظهرت الدراسة أن حجم اخلسائر غير املباشرة في سوق العمل بالذات
بلغت   385.3مليون دوالر باألسعار اجلارية.
تعتبر هذه التقديرات منخفضة مقارنة مع ما يجرى في الواقع ،ألنها لم تأخذ
باحلسبان عدة قطاعات خدماتية وإنتاجية وجتارية ،وذلك للتعقيدات في احلسابات
التقديرية بسبب عدم توفر املعطيات ،إلى جانب ذلك يجب حتميل جزء من تكاليف
االحتالل بسبب كونها مشتركة ما بني املستوطنات وكافة املمارسات االحتاللية،
واكتفت الدراسة بتقديرات أولية من باب توخي احلذر وجتنب الوقوع في املبالغة   .
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 .1المقدمة
   تعتبر معدالت النمو االقتصادي أحدى املؤشرات األساسية ألداء االقتصادات  
وقدرتها على خلق بيئة مالئمة للعيش الكرمي ،ضمن اهتمام خاص بأن تكون عائدات
النم���و متوازنة  بني جميع طبقات املجتم���ع .ويهتم متخذو القرارات االقتصادية
برسم خطط للتنمية طويلة األجل ،ضمن مفاهيم  اقتصادية يكون لهم فيها القدرة
على التأثير على متغيراتها وتخصيص املوارد املطلوبة جلني العائدات املستقبلية.
ويرى العديد من االقتصاديني أن احتماالت تعزيز التراكم الرأسمالي أعلى في
االقتص���ادات الت���ي تنعم باحلرية ،وينعكس ذلك على  إنتاجية عوامل اإلنتاج ،ما
يدفع  النمو االقتصادي قدما .واملتغير اآلخر الذي يساهم في منو االقتصادات
يرتبط باألداء الكفء واإلدارة الس���ليمة لالقتصاد الكلي والقدرة على اس���تعمال
املوارد االقتصادية املتاحة واس���تغاللها وتشغيلها .وتقول التطبيقات التي تستند
على نظريات التنمية أن املتغيرات االجتماعية والسياسية والسلوكيات االقتصادية
املتمثلة بس���يادة القانون ،االس���تهالك احلكومي املنخفض ،االستثمارات الكثيفة
في رأس املال البشري واحلرية االقتصادية هي التي حتقق النمو االقتصادي.

1

يرتبط مفهوم احلرية االقتصادية بالسياس���ات املالية والنقدية  ومدى التدخل
احلكومي في هذه السياس���ات ،وفقا  لهذه املفاهيم فإن االقتصاد الفلس���طيني
يخرج عن املألوف في أدائه ،بسبب كونه اقتصادا يعمل في دولة تنقصها السيادة
الكاملة على مواردها ،وتخضع لسياسات اقتصادية ضمن اتفاقية اقتصادية بطل
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مفعولها منذ عقد ونصف وما تزال س���ارية املفعول في غالبية بنودها 2.ومبوجب
هذه االتفاقية فإن االقتصاد الفلسطيني ال يتمتع باحلرية ،بل إن العديد من بنود
هذه االتفاقية يقيد أداء االقتصاد الفلسطيني في قطاعاته املختلفة ،وبالذات في
حرية التجارة اخلارجية ونظام الضرائب الذي حتدده إسرائيل .وتتعدى العراقيل
مفهوم احلريات االقتصادية لتصل إلى االستيالء على جزء كبير من املوارد الطبيعية
كاألرض والثروات التي بداخلها وظاهرها ،ومنع الفلسطينيني من استغالل هذه
املوارد ،من خالل إقامة املستوطنات على األراضي الفلسطينية ،وضم مساحات
شاس���عة كمناطق نفوذ لهذه املس���توطنات مع كل ما تش���مله من موارد طبيعية،
إضافة إلى االستيالء على  جزء آخر من األراضي الفلسطينية بحجة احلفاظ على
أمن هذه املستوطنات ،في حني يجرى تسخير كافة موارد هذه املناطق وثرواتها
لدعم االقتصاد اإلسرائيلي.
اس���تنادا  لهذا الواقع ،وصلت  خسائر االقتصاد الفلسطيني نتيجة لالحتالل
حس���ب تقديرات أجري���ت عام  2011إلى  %84.9من الن���اجت احمللي اإلجمالي
الفلس���طيني 3.أما اخلس���ائر املش���تقة من ذلك نتيجة إلقامة املس���توطنات على
األراضي الفلس���طينية ،فهي ما  ستحاول الورقة احلالية تقديره ،مع األخذ بعني
االعتبار صعوبة الفصل بني اخلسائر االقتصادية الناجمة مباشرة من االستيطان
واخلسائر االقتصادية الكلية لالحتالل ،وذلك لتشابك املستوطنات وارتباطها مع كل
املمارسات االحتاللية .وأن العالقة بني تأثير االستيطان وتأثير االحتالل هي من
النوع التبادلي ،وأن االستيطان هو جزء أساسي من االحتالل ،ويتعدى االحتالل
العسكري ليصل مرحلة االحتالل االقتصادي متجاهال  كل املواثيق الدولية.
تتركز هذه الورقة في تقدير اخلسائر الناجمة عن االستيطان في الضفة الغربية،
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معتمدة على مصادر ومعطيات إسرائيلية صادرة عن دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية
املركزية ومؤسسات رسمية ومؤسسات للمجتمع املدني ،كذلك تعتمد على معطيات
صادرة عن جهاز اإلحصاء الفلس���طيني املركزي ومؤسس���ات فلسطينية رسمية
وأخرى غير حكومية وبعض مراكز األبحاث الفلسطينية واإلسرائيلية .وتشكل هذه
املعطيات  مدخال الستعراض األداء االقتصادي الفلسطيني واإلسرائيلي وقاعدة
لتقدير حجم اخلسائر الناجمة عن املستوطنات وأثرها على االقتصاد الفلسطيني.
تتكون هذه الدراس���ة من أربعة أجزاء ،يش���مل اجل���زء األول خلفية عن أداء
االقتصاد الفلسطيني مقارنة مع االقتصاد اإلسرائيلي وفق مؤشرات اقتصادية
في السنوات األخيرة ،وإبراز الفجوة بني اقتصادين يرتبط الواحد منهما بالثاني،
أما اجلزء الثاني  فيس���تعرض خصائص االس���تيطان واملس���توطنني في الضفة
الغربية  وكلفته لالقتصاد اإلسرائيلي ،ويعرض اجلزء الثالث اخلسائر االقتصادية
الناجمة عن االستيطان وفق طريقتني :االنفاق والدخل األولى ،تتركز في اخلسائر
االقتصادية للقيم املضافة للناجت احمللي اإلجمالي ،والثانية تتركز في اخلس���ائر
الناجمة من املداخيل ،أما اجلزء الرابع فيحتوي على تلخيص واستنتاجات       .
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 .2الخلفية االقتصادية :مؤشرات على أداء االقتصاد الفلسطيني واإلسرائيلي
عل���ى إث���ر االنتفاضة الثانية ،وبعد فترة م���ن التذبذبات في الناجت احمللي
اإلجمالي لالقتصاد الفلسطيني ،دخل في مرحلة من النمو في الناجت احمللي
بلغ ذروته عام  ،2011حيث وصلت نس���بة النمو في الناجت احمللي اإلجمالي
إلى  , %12.2ومنذ عام  2012شهد النمو انخفاضا حادا ,إذ وصلت نسبته
إلى  ،%5.9وتراجع أداء االقتصاد الفلسطيني في عام  2013إلى نسبة منو
 ،%2.1ولقد لوحظ أن التباطؤ في األداء م ّيز بالذات الضفة الغربية (ش���كل
رقم  ،)1إذ تراجعت معدالت النمو من   %5.6إلى  ،%0.7بينما كان التراجع
في قطاع غزة أقل حدة ،إذ شهدت معدالت النمو تراجعا بسيطا من %6.6
إلى   .%6.3وبالنظر إلى الناجت احمللي للفرد ،فلقد بلغ  عام  2013ما قيمته
 1665دوالرا ،وانخفض الناجت احمللي للفرد بـ %0.9باألس���عار الثابتة 4،أي
ما يعادل  2787.2دوالر باألسعار اجلارية.
وفي اجلانب اإلسرائيلي ،شهد أداء االقتصاد استقرارا بعد عام  ،2008مع
أنه عانى من  تقلبات على أثر األزمة االقتصادية العاملية ،ولكنه استطاع جتاوز
هذه التقلبات في س���نة  ،2010ودخل بعدها في معدالت منو معتدلة وصلت
في عام  2013إلى  ،%3.3أما الناجت احمللي للفرد اإلس���رائيلي عام 2013
فقد بلغ   34770دوالرا أميركيا ،إذ ارتفع  بـ  %1.4في األسعار الثابتة  5.
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بعدھا في معدالت نمو معتدلة وصلت في عام  2013إلى  ،%3.3أما الناتج المحلي للفرد
اإلسرائيلي عام  2013فقد بلغ  34770دوالرا أميركيا ،إذ ارتفع بـ  %1.4في األسعار
الثابتة.

5
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بـ  %1.8في عام  2013مقارنة مع  %1.6في العام .2012
وباالنتق����ال إلى التجارة اخلارجية بني فلس����طني وإس����رائيل ،فإن الصادرات
الفلسطينية بلغت عام  840  :2013مليون دوالر ،وشكلت  الصادرات إلى إسرائيل
 %82من مجمل الصادرات الفلسطينية ،أما الواردات السلعية فقد بلغت عام :2013
 4580مليون دوالر ،وبلغت قيمة الواردات من إسرائيل  %71من مجمل الواردات  ،
لذا فإن العجز التجاري الس����لعي مع إس����رائيل  بلغ   2563مليون دوالر ،في حني
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بلغ العجز التجاري السلعي العام   3740مليون دوالر في  العام  ،2013وتدل هذه
املعطيات  على حجم  االرتباط االستهالكي  للسوق الفلسطينية بالسوق اإلسرائيلية.

6

   تدل الفجوات الواسعة بني أداء االقتصاد اإلسرائيلي واالقتصاد الفلسطيني
على قدرة السياس����ات االقتصادية اإلسرائيلية  على التأثير املباشر على االقتصاد
الفلس����طيني ،فوفقا للعالقات االقتصادية ،تسيطر  إسرائيل على املعابر احلدودية
بينه����ا وبني فلس����طني ،وتضع العراقي����ل واإلجراءات أمام حرية عب����ور املنتوجات
الفلسطينية إلى داخل إسرائيل وخارجها ،إضافة إلى احلصار االقتصادي املفروض
على قطاع عزة  .وتش����ير التقديرات أن اخلسائر االقتصادية الناجمة عن االحتالل
اإلس����رائيلي لفلس����طني بلغت باألسعار اجلارية لعام   6.897  :2010بليون دوالر
وتش����كل  %84.9من الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني  7.وتشمل هذه اخلسائر
مركبات مختلفة تتوزع على القطاعات االقتصادية كالزراعة ،الصناعة والس����ياحة،
مرتكزة على الوضع القائم في الس����نوات األخيرة ،آخذة باحلس����بان العراقيل التي
تضعها الس����لطات اإلسرائيلية وسياسة االس����تيطان التي تساهم بشكل فعال في
تعظيم هذه اخلسائر.
 2.1االستيطان في الضفة الغربية :مناطق النفوذ والخصائص االقتصادية
إن االستيطان ،وما ينتجه من قيود يفرضها  االحتالل بذريعة احلفاظ على أمن
املس����توطنات ،ما هو إال أداة من األدوات التي يستعملها االحتالل بهدف السيطرة
السياس����ية ،اجلغرافية واالقتصادية على املوارد الفلسطينية ،وبها ينتقل االحتالل
من مفاهيم االحتالل العسكري إال مفاهيم االستعمار واملمارسات القمعية املوجهة
ضد املواطنني الفلسطينيني بهدف اقتالعهم من موطنهم .
ورغم أن االحتالل سبق إقامة املستوطنات ،فقد أع ّد منذ يومه األول العدة لالستيالء
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على موارد البالد ،وقام بضم القدس الش����رقية حتت مس����مى توحيد القدس ،وأقام
املس����توطنات في غور األردن وش����مالي البحر امليت ،ضمن خطة مبيتة هادفة إلى
مص����ادرة املوارد املائية ،واملعدنية والس����ياحية ،بذرائع مختلفة ،تارة من منطلقات  
احلفاظ على أمن الدولة وتارة من منطلقات دينية  صهيونية.
وانطلق من منطقة إلى أخرى ،وبدأ بزرع املس����توطنات من أجل حماية الذرائع،
ومن ثم أعاد نفس الذرائع من أجل احلفاظ على أمن املس����توطنات .ورغم كل ذلك،
أبرم االحتالل  اتفاقية سالم مرحلية مع منظمة التحرير الفلسطينية ،كان من الواجب
أن يتم االنتقال بعد خمس سنوات من إبرامها إلى مرحلة احلل النهائي.
إن مراجعة س����ريعة ملساحة املناطق الفلسطينية عام  ،1967تظهر أن  مساحة
الضفة الغربية  5860كم ،2ومس����احة غزة 363كم ،2وسيتم التطرق في هذه الورقة
للضفة الغربية فقط ،ألن قطاع غزة خال من املس����توطنات منذ عام  2005على أثر
االنسحاب وتفكيك املستوطنات فيه.
وتقس����م أراضي الضفة الغربية إلى ثالث فئات منذ توقيع االتفاقية املرحلية بني
منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل /املنطقة   A:وتضم حوالي  %18من أراضي
الضفة  وتشمل جميع املدن الفلسطينية ،املنطقة  Bوتضم حوالى  %22من أراضي
الضفة وتش����مل املناطق القروية الكبيرة وقد حافظت بها إس����رائيل على السيطرة
األمنية ونقلت الصالحيات املدنية إلى السلطة الفلسطينية ،وما مييز هاتني املنطقتني
أنهما مقسمتان إلى  165منطقة فرعية ،تشمل أكثر من  2.4مليون نسمة ،وال يوجد
تواصل جغرافي بني هذه املناطق الفرعية وهي محاطة مبنطقة  ،8Cوتشمل املنطقة
 Cحوالي  %60من مساحة الضفة الغربية ،حافظت فيها إسرائيل على سيطرة شبه
تامة ،تشمل الصالحيات األمنية والصالحيات املدنية ،وانتقلت للسلطة الفلسطينية
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املسؤولية عن توفير اخلدمات التربوية والصحية للسكان الفلسطينيني فقط ،ومتتاز
منطقة  Cبالتواصل اجلغرافي ،وتشمل هذه املنطقة السفوح الشرقية ألعالي اجلبال
في الضفة الغربية وحتى نهر األردن -إلى جانب األراضي الواسعة الواقعة في مركز
الغربي ،ويقدر عدد السكان  الفلسطينيني في منطقة C
الضفة الغربية وفي جزئها
ّ

ب  180000نسمة 9.تقع في هذه املنطقة جميع املستوطنات ومتت ّد هذه املساحات
عل����ى قراب����ة  2.15مليون دومن ،أي  %63من منطق����ة   ،Cوفي غور األردن وحده
يسيطر املجلسان اإلقليميان :املجلس اإلقليمي غور األردن ومجلس إقليمي مجيلوت
على حوالى  1.5مليون دومن ،ومما مييز هذه األراضي أنها مسجلة كأراضي دولة
منذ أن كانت حتت سيطرة األردن ،واجلزء الثاني كأمالك للغائبني ،وبهذه االدعاءات
سيطرت إسرائيل على هذه األراضي وضمتها للمستوطنات ،إضافة ألراضي الوقف
االسالمي وأراض مبلكية خاصة للمواطنني ،سلبت جمعيها وضمت للمستوطنني.

10

وقد بلغ عدد املستوطنني في منطقة األغوار  9500مستوطن ,وتخصص وزارة
الزراعة اإلسرائيلية لكل أسرة مستوطنة في األغوار حوالي  80دومنا من األرض
الزراعية و  51000كوب من مياه الري س����نويا 11،أما عدد املس����توطنني الكلي فقد
بلغ في املس����توطنات والبؤر االس����تيطانية في منتصف عام  ،2012ما ال يق ّل عن
 334,000مستوطن 12.إضافة إلى  226ألف مستوطن في القدس الشرقية 13،أي ما
يزيد مجموعه عن   560ألف مستوطن في الضفة والقدس الشرقية .ومن املالحظ أن
السياسات االستيطانية زادت وتيرتها بعد اتفاق أوسلو  ،فقد ارتفع  عدد املستوطنني
من  132ألف مس����توطن في عام  1995إلى  334ألف مس����توطن في عام 2012
(شكل رقم  ،)1وتراوحت وتيرة الزيادة في االستيطان ما بني  %5-%1.8كل سنة.
    بلغت نس����بة اش����تراك املس����توطنني ف����ي قوة العمل لع����ام   %69.6  :2012
من جيل  15س����نة فم����ا فوق ،أي ما يعادل  133700فرد ،أما نس����بة البطالة بني
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املس����توطنني ،فقد بلغت  %5.8وكان معدل البطالة بني الذكور  %4.8وبني اإلناث
 ،14%6.8ويعمل  %85.1من املس����توطنني داخل إسرائيل (خارج منطقة سكنهم)،
أما نسبة العاملني في منطقة سكنهم (داخل املستوطنات في الضفة) فتبلغ ،%14.9
ويدل ذلك على أمرين :األول أن املس����توطنات ال تستطيع أن تستوعب في منشآتها
احمللية القوة العاملة القاطنة فيها ،واألمر الثاني أن نس����بة املش����تغلني في الزراعة
والصناعة والبناء واخلدمات من مجمل املشغلني هي  ،%15.9إضافة إلى %78.4
في اخلدمات املختلفة ،مثل التربية والتعليم ،اخلدمات الصحية واجلماهيرية ،اإلدارة
العامة واخلدمات التجارية و %5.6يعملون في املواصالت واالتصاالت.
شكل رقم : 2عدد سكان المستوطنات )آالف( في الضفة الغربية
)ال يشمل المستوطنين في القدس (
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أما  قطاع الصناعة في املس���توطنات املقامة ف���ي الضفة الغربية ،فلقد وفر
وظيفة في عام
العائدات وفر 10300
بلغتالغربية ،فلقد
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10300
 ،2010حيث بلغت العائدات السنوية لھذه الوظائف  858.3مليون شيكل ،وإن القيمة العامة المضافة
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حسب أسعار الشراء )  (Gross value added at purchaser's pricesبلغت  1308.1مليون
شيكل ،وبلغ حجم االستثمار في ھذه الصناعات  129.4مليون شيكل منھا  %84.4في الماكنات
واألجھزة.

15

وفي قطاع الزراعة ،استغلت المستوطنات في الضفة الغربية  86400دونم منھا 7100

 858.3مليون ش���يكل ،وإن القيمة العامة املضافة  حس���ب أسعار الشراء ( at

 )purchaser›s prices Gross value addedبلغت  1308.1مليون ش���يكل،
وبلغ حجم االس���تثمار في هذه الصناعات  129.4مليون ش���يكل منها %84.4
في املاكنات واألجهزة 15.وفي قطاع الزراعة ،اس���تغلت املستوطنات في الضفة
الغربية  86400دومن منها  7100دومن حمضيات 27600 ،ش���جريات أخرى،
 14200دومن خض���ار وبطاط���ا و 37500دومن  محاصيل حقلية أخرى 16،أما
ناجت الثروة احليوانية في املس���توطنات في عام  2010كان كاآلتي 4004 :ألف
لتر حليب أبقار 506 ،ألف لتر حليب األغنام 7416 ،ألف بيضة 9834 ،طنا من
حلم العجول و  1876طن حلم حبش  17.
وباملجمل ،يعيش املستوطنون في الضفة في مساحة سكنية  تقدر بـ %3.5

18

من مساحة الضفة ،ولكن انتشار املستوطنات جعل القوة العسكرية تسيطر على
 %60من مساحة الضفة الغربية.
ول���م تختلف األهداف االس���تيطانية في الضفة الغربية كثي���را عن أهدافها
واستراتيجياتها السابقة ،فلقد سلبت  السلطات اإلسرائيلية مناطق إقليمية واسعة
ف���ي الضفة الغربية ودأبت على إقامة املس���توطنات على هذه األراضي واضعة
نصب أعينها خلق توازن سكاني في بعض مناطق الضفة الغربية احملاذية للخط
األخضر ضمن استراتيجياتها التوسعية ،وزادت وتيرتها االستيطانية من خالل
إقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع املستوطنات القائمة.
  وانصب���ت اجلهود اإلس���رائيلية في تعبيد الش���وارع اخلاص���ة التي تربط
هذه املس���توطنات مع بعضها البعض  وم���ع الطرف اآلخر من اخلط األخضر،
واهتمت بإقامة مناطق صناعية خدمة للمس���توطنني ،وبالذات بتشجيع السياحة
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إلى املس���توطنات ،وإقامة مؤسسات تخدم هؤالء املس���توطنني وأيضا السكان
على اجلانب اآلخر للخط األخضر ،وأقامت  جامعة ارئيل في مس���توطنة ارئيل،
إضافة إلى إقامة اجلدار الفاصل ،وكل ذلك على حس���اب الفلس���طينيني وخدمة
للمستوطنني أو خدمة لسياستها التوسعية الهادفة إلى خلق حقائق جديدة على
األرض الفلسطينية.
وتشير كل التحليالت االقتصادية أن املستوطنني يشكلون عبئا على االقتصاد
اإلسرائيلي ،وتشير التقديرات أن بناء املستوطنات بدون البنية التحتية املوصلة
لهم وبدون التربية والتعليم وبدون تكاليف األمن غير العادية وصل إلى  80مليار
دوالر بأسعار 2012عام 19.أما النوعية السكانية لهذه املستوطنات فإنها  كاآلتي:
 %30من املس���توطنني يقطنون في املستوطنات من منطلقات أيديولوجية ،و%70
يبحثون عن جودة احلياة %40 ،منهم يهود حردمي (أرثوذكس) %30 ،يتبعون للتيار
املتدين القومي ،و %30إضافيون علمانيون ،غالبيتهم أصحاب دخل منخفض حتى
متوسط نسبة للمواطنني اإلسرائيليني الذين يسكنون داخل اخلط األخضر   20.
وعلى اجلانب اآلخر ،فان االستيطان في القدس الشرقية بدأ على إثر االحتالل
عام  1967وضم القدس الش���رقية إلى القدس الغربية واعتبارها مدينة واحدة.
وعلى الرغم من احلجم االستيطاني الكبير الذي مت وما زال يتوسع بوتيرة عالية
ف���إن من الصعب الدخول إلى حتلي���ل آثاره ضمن هذه الورقة ،لصعوبة الفصل
بني املعطيات التي تنشرها املؤسسات اإلسرائيلية بني القدس الشرقية والغربية،
ولذا فإن التحليل احلالي لن يشملها.
 2.2االستيطان واالقتصاد الفلسطيني
  ذكرنا سابقا أن االستيطان في الضفة الغربية هو إحدى األدوات التي تخدم
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األهداف واالس���تراتيجيات اإلسرائيلية االحتاللية  في الضفة الغربية  ،وأن هذه
األداة تصب في مصب  االس���تعمار الكولونيالي الذي يحتضن  بداخله ظواهر
عديدة  ،إحداها االستيالء االقتصادي على املصادر الطبيعية  في الضفة الغربية  
وتس���خير هذه املصادر خلدمة االقتصاد اإلس���رائيلي ،مستعملة وسائل تربطها
بالتاريخ واملعتقدات الدينية  ،بطريقة مشابه إلى ح ّد ما للتبريرات التي انتهجتها
في االس���تيطان الصهيوني في األراضي الفلس���طينية احملتلة منذ عام ،1948
م���ع اختالف واحد ،أن احلكومات اإلس���رائيلية تعترف باحتاللها للضفة الغربية
م���ن خ�ل�ال إيحائها للمجتمع الدولي بأن مناطق الضف���ة الغربية قابلة للتفاوض
واالنس���حاب منها ،ولكن إسرائيل بيدها الثانية تشجع االستيطان وحتافظ عليه
وتعززه اقتصاديا ،اجتماعيا وسياسيا.
ومع هذا فإن عزل ظاهرة االستيطان عن الظواهر االحتاللية األخرى يفرض
على إسرائيل تكلفة مباشرة  عالية ،إضافة إلى التكاليف غير املباشرة للمستوطنني
وما يشتق عن أعمالهم وسلوكياتهم  داخل األراضي الفلسطينية ،من جهة أخرى
تقدر معطيات إس���رائيلية أن كل األمالك والعقارات في املس���توطنات في الضفة
الغربية تساوي  18.8مليار دوالر ،حسب أسعار . 2011
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ال يستند التعزيز االقتصادي للمستوطنات من قبل احلكومات اإلسرائيلية إلى
مفاهيم الربح االقتصادي أو اخلس���ارة أو مقارن���ة التكلفة باملنفعة االقتصادية،
ألن االحتالل نهج منذ بداياته على االس���تيالء عل���ى الثروات الطبيعية في باطن
األرض وظاهرها كاملياه اجلوفية واحملميات الطبيعية والش���واطئ البحرية ،وأن
عملية االستيطان هي لتثبيت هذا االستيالء ,كما حدث في منطقة غور األردن على
سبيل املثال وكل املنطقة احملاذية للقدس الشرقية ،وأن إقامة املستوطنات وتشغيل
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العمال الفلسطينيني في األراضي التي سلبت منهم ومن أبناء جلدتهم سواء أكان
ف���ي الزراعة أم الصناعة أم الس���ياحة لدليل على ع���دم وجود ضائقة اقتصادية
إسرائيلية تهدف إلى ح ّل مشكلة اقتصادية عن الطريق التوسع االستعماري ومن
خالله االنتش���ار الس���كاني ،وإمنا هو نوع من التوسع االستعماري الهادف إلى
تعزيز مكانة االقتصاد اإلس���رائيلي عامليا ،شأنها شأن االستعمار األوروبي في
القرون الس���ابقة بثوب جديد يدمج بني االحتالل املؤقت واالستعمار الدائم  ،وأن
مقارنة التكلفة باملنفعة االقتصادية  تصلح حلالة االحتالل ككل وليس االستيطان
السكاني .ولذا جتد بعض األوساط اإلسرائيلية تتخذ  مواقف مناهضة لالستيطان
وتكاليفه الباهظة.
وكما هو احلال بالنسبة لتكلفة االستيطان لالقتصاد اإلسرائيلي ،فإن خسارة
االقتصاد الفلسطيني  املباشرة وغير املباشر لالحتالل اإلسرائيلي على االقتصاد
الفلسطيني عالية جدا ،كما ذكر سابقا وبطريقة أو بأخرى -وبناء على تقديرات
س���ابقة  -فإن القوة الكامنة في االقتصاد الفلسطيني متكنه من مضاعفة ناجتة
احمللي اإلجمالي في حال زوال االحتالل ،ويبقى تأثير االس���تيطان أقل تكلفة من
االحتالل ويتكامل في تأثيره السلبي على االقتصاد الفلسطيني ويعظم اخلسائر
غير املباش���رة الت���ي تندرج ضمن مفاهيم التطوي���ر االقتصادي ،وتتلخص في:
العوائق املفروضة على الفلس���طينيني ف���ي املواصالت واالتصاالت داخل مناطق
السلطة الفلسطينية ،وخسارة االستثمارات في  قطاع اإلنشاءات نتيجة للتقييدات
على التخطيط والبناء وسيطرة املستوطنات على مناطق نفوذ واسعة ،واخلسارة
النابعة من إقامة اجلدار الفاصل ،إضافة إلى اخلسارة الناجمة عن ضم القدس
الش���رقية التي تعتبر مركزا للسياحة العاملية والدينية .يترك انتشار املستوطنات
في منطقة  Cومركز الضفة تكلفة مباشرة أيضا على حياة املواطنني الفلسطينيني
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في جميع جوانب احلياة ،وستتطرق الورقة احلالية لتأثير املستوطنات  على أداء
االقتصاد الفلسطيني من زوايا مختلفة ،خاصة أن املستوطنات سلبت من املواطنني
الفلسطينيني والدولة الفلسطينية أهم املصادر للتنمية االقتصادية ،وهي املصادر
الطبيعية املتمثلة باألرض وما حتويه من مصادر داعمة إلعالة املواطنني ،إضافة
إلى اضعاف املوارد البشرية وتقييد املصادر الرأسمالية كما سيعرض الحقا.
تضم مناطق نفوذ املس���توطنات  %63من مس���احة املنطقة املعرفة مبنطقة C
وه���ذه األراضي ه���ي أراض محرمة على الفلس���طينيني ،ومبعنى آخر مينع أي
تطوي���ر اقتصادي للفلس���طينيني في هذه املناطق ،إضافة إل���ى املناطق املعرفة
كمناطق أمنية أو لالس���تعماالت اجلماهيرية .أن س���يطرة املس���توطنات على ما
يق���ارب  %37م���ن أراضي الضفة الغربية  وحرمان الفلس���طينيني من األراضي
التابعة لهم سواء أكانت مبلكية السلطة  الفلسطينية بحكم املواثيق الدولية و/أو
أراضي مبلكية خاصة ،لها انعكاسات  مباشرة  وغير مباشرة على الناجت احمللي
اإلجمالي الفلسطيني ،وعلى القيمة املضافة لكل قطاع من القطاعات االقتصادية،
وستتناول هذه الورقة هذه التأثيرات استنادا إلى البيانات الرسمية املتوفرة ،مع
األخذ بعني االعتبار شح هذه البيانات ،أو عدم إمكانية فصلها عن البيانات التي
تخص االقتصاد اإلسرائيلي.
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 .3الخسائر المباشرة لالقتصاد الفلسطيني:
 3.1.1خسائر القطاع الزراعي الفلسطيني
ش���كل قطاع الزراعة الفلس���طيني  %5.5من الناجت احمللي اإلجمالي في عام
 ،2010وارتف���ع إلى  %5.9في ع���ام  ،2011وعاد لينخفض إلى  %4.9في عام
 2012مقارنة مع  %14في منتصف التس���عينيات  ،ولقد بلغ حجم الناجت احمللي
اإلجمالي باألسعار الثابتة  لهذا القطاع  339.1مليون دوالر في عام 2012

22

( 524.7مليون دوالر باألسعار اجلارية) ،وبلغت املساحات املزروعة في الضفة
الغربية   881.9كم 2عام  ،2010وبنسبة مساوية لـ  %15.6من مساحة فلسطني
الكلية.

23

وبلغ حجم الناجت احمللي لقطاع الزراعة في الضفة الغربية باألس���عار الثابتة
 228.7مليون دوالر وباألس���عار اجلارية  351.6مليون دوالر .ومن املتوقع أن
يكون الناجت احمللي اإلجمالي للزراعة أكبر من ذلك ،لو متكن  الفلس���طينيون من
استغالل األراضي الفلسطينية التي تتبع ملناطق نفوذ املستوطنات ولكافة األراضي
في املنطقة  ،Cخاصة تسيير مسار الوصول إلى األراضي الزراعية ،واستغالل
مصادر املياه في هذه املنطقة.
إن القيود املفروضة على مصادر ري املزروعات تش���كل عائقا رئيس���يا حتى
بدون استغالل األراضي الزراعية واملنتوجات في قطاع الزراعة كمناطق الرعي
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وتربية املواش���ي والطيور على جميع أصنافها ،فمصادر املياه  تستغل بغالبيتها
لصالح املس���توطنات على جانبي اخلط األخضر ،فحوض املياه الغربي في هذه
املنطقة يقدر مخزونه املائي بـ 400-362مليون متر مكعب سنويا ،يخصص منه
للفلس���طينيني  28مليون متر مكعب ،وتستغل إسرائيل الكمية املتبقية ،حتى أنها
تستخرج منه في بعض السنوات أكثر من قدرته اإلنتاجية ،أما احلوض الشمالي
الش���رقي فيقدر مخزونه السنوي بـ  145-100مليون متر مكعب  ،وفي احلوض
الش���رقي يقدر ما تستخرجه إسرائيل س���نويا بـ  185-145مليون متر مكعب،
وباملجمل فإن ما تنتفع به السلطة الفلسطينية من أحواض املياه  في هذه املنطقة
أقل من  ،%14بينما تستغل إسرائيل اكثر من .%86

24

تش���ير املعطيات -على س���بيل املثال -إلى أن مساحات األرض املزروعة في
الضفة الغربية بلغت     929372دومنا في العام  11/2010موزعة على النحو
التالي :مساحة أشجار البستنة بلغت  659894دومنا و  129593دومنا مزروعة
باخلضروات و  220881دومنا باحملاصيل احلقلية ،وغالبية هذه احملاصيل  تعتمد
على الزراعة البعلية ،فاألرض املروية من أش���جار البس���تنة تبلغ نسبتها %3.9
 ،أما احملاصيل احلقلية فنس���بة األرض املروية فيها  ، %3.7واخلضروات التي  
من املفضل أن تكون مروية كليا تعتبر أصغر املساحات املزروعة ،فنسبة مساحة
األرض املروية فيها  .%82.6ومنها  %17.4محمية و %62.9مكش���وفة مروية،
أما البعلية فمساحتها  %17.4من مجمل مساحة اخلضروات.
وتت���وزع األراضي الزراعية على  85885حي���ازة نباتية وحيوانية ومختلطة،
وتعتبر احليازات النباتية ،األكثر ش���يوعا ،إذ وصلت نس���بتها إلى أكثر من %65
من إجمالي احليازات ،ويبلغ متوس���ط احلي���ازة  13.4دومن ،وفي الغالب تعتمد
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على العمل األسري.

25

إن مس���احة األراضي املزروعة فلسطينيا غير ثابتة ،إذ  يزداد عدد الدومنات
املزروعة  في بعض السنوات ،وينخفض في بعضها ،حيث يتأثر من مفاهيم الربح
واخلسارة ،ولكن هذه التغييرات تظهر أكثر في املساحات املزروعة في اخلضروات
وبعض احملاصيل احلقلية ،ولذا فإن نس���بة التغيير تبقى منخفضة نتيجة لوجود
مساحات واسعة مزروعة باألشجار كما ذكر سابقا ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
تتأثر املس���احات املزروعة واحملاصيل باألوضاع السياسية وأعمال املستوطنني،
ولذا يتراجع  الناجت احمللي لقطاع الزراعة كثيرا في س���نوات االجتياح للضفة،
وتتأثر املساحات املزروعة أيضا من سياسة سلب األراضي والسيطرة عليها من
قبل املس���توطنني ،إضافة ألعمال التخريب للشجريات واحملاصيل األخرى ،فعلى
سبيل املثال ،حتصل كل سنة تقريبا أعمال تخريبية في موسم قطف الزيتون ،إذ
يعتدى املستوطنون على أشجار الزيتون املثمرة ويقومون بقطعها قبل قطفها ،ما
يؤثر على احملصول املوسمي وكذلك على احملصول للسنوات القادمة.
ونتيجة لكل ذلك ،تراجع قطاع الزراعة في الضفة في الوقت الذي شهد قطاع
الزراعة في املستوطنات ارتفاعا ،وخاصة في إدخال أنواع جديدة من املزروعات
كزراعة التمر وتصنيعه في غور األردن   26.
   إن تقدير خس���ائر االقتصاد الفلس���طيني نتيجة لسيطرة املستوطنات على
مناطق نفوذ واسعة من األراضي الفلسطينية  وكل ما حتتويه األرض من مصادر
طبيعية ،يخضع لعوامل عديدة تتعلق مبس���توى األسعار في إسرائيل وكذلك في
فلس���طني ،ومس���توى  اإلنتاجية لعوامل اإلنتاج املتعددة .ل���ذا  ومن باب احلذر
ف���ي إجراء تقدي���رات القيمة املضافة للقطاع الزراعي ،فإن التقديرات س���تعتمد
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على مس���توى إنتاجية عوامل اإلنتاج في فلسطني ،وكذلك على مستوى األسعار
الفلس���طينية  ،لذا اعتمد في تقدير اخلس���ائر  الناجمة عن سيطرة املستوطنات،
على عدة فرضيات تتلخص باآلتي   :إنتاجية عوامل اإلنتاج  الفلسطينية لن تتغير
في حال اس���تغالل األراضي املسيطر عليها ،لن يكون هناك أي تطور تكنولوجي
يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية وسيس���تعمل الفالح���ون نفس التقنيات الزراعية التي
يستعملونها في وضعهم الراهن ،لن تتغير العقبات والعراقيل الراهنة  وسيستمر
االحتالل بسياس���اته احلالية التي يفرضها مع وجود املستوطنني وخاصة األمنية
منه���ا  ،لن يتغير الوزن النس���بي لعوام���ل اإلنتاج كاملياه  والكهرباء وش���بكات
املواصالت واالتصال ،وسيقوم الفالحون باستصالح نسبة مماثلة من األراضي  
الزراعية لنس���بة األراضي املس���تصلحة  من األراض���ي التي تقع ضمن مناطق
النفوذ الفلسطينية  .
بناء على هذه الفرضيات ،فان املتوس���ط احلس���ابي إلنتاجية الدومن الزراعي
الواحد لن تتغير عن إنتاجية الدومن الزراعي في مناطق النفوذ الفلسطينية .لذا فإن
مجموع اخلسائر الفلسطينية من سيطرة املستوطنات على األراضي الفلسطينية
س���تكون حاصل ض���رب القيمة املضافة للدومن الواحد ف���ي عدد الدومنات التي
ستس���تصلح  زراعيا ،واملجموع في هذه احلالة خلسارة الناجت احمللي اإلجمالي
الزراعي هو    133مليون دوالر.
وباألخذ بعني االعتبار أن االقتصاد الفلسطيني ال يخضع للقيود املشتقة من
وجود االحتالل في مياه الري فقط ،فإن القيمة املضافة لقطاع الزراعة تبلغ 153
مليون دوالر ،وفي احلالة الثالثة فإن مجموع اخلسائر سيكون أكبر من ذلك بناء
عل���ى نظرية ازدياد العائد للحجم أو اقتصادي���ات احلجم ،ولن نخوض في هذه
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احلسابات فقط من باب احلذر وعدم املبالغة في التقديرات.
  وال بد من التذكير أن قطاع الزراعة الفلسطيني يخضع لقيود وعوائق على
اإلنتاج الزراعي وتسويقه تتلخص في طرق اإلنتاج الفنية وضعف االستثمارات
في املعدات الزراعية ،إضافة إلى ضعف خدمات البحث واإلرشاد الزراعي ،ومن
ثم تأتي القيود السياس���ية واملتمثلة في فرض اإلغالقات املتكررة وتقييد حركات
التنقل للمنتجات الزراعية ،وكذلك القيود التسويقية املتمثلة بضعف البنية التحتية
التسويقية واالفتقار إلى خدمات الفرز والتعبئة والتخزين 27.وستؤدي جميع هذه
العوامل مجتمعة إلى رفع اإلنتاجية للدومن الواحد وبالتالي سترتفع إنتاجية العامل،
وبفرضية أن جميع هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة القيمة املضافة فقط بـ %25
فان الناجت احمللي اإلجمالي الفلس���طيني  س���يرتفع بـ  191مليون  دوالر ،أي بـ 
 %54.3من الناجت احمللي احلالي لقطاع الزراعة في الضفة الغربية.
م���ن جهة ثانية ،بش���أن قط���اع الزراعة ف���ي املس���توطنات  -وبفرضية  أن
املس���توطنات تس���تغل للزراعة  86400دومن من أص���ل  187000دومن زراعي
تخضع لسيطرتها 28-فإن الناجت احمللي  لقطاع الزراعة فيها هو  112.9مليون
دوالر .وفي حالة اس���تغالل األراضي الزراعية التي بحوزتها فإن الناجت احمللي  
لقطاع الزراعة س���يكون  244.3مليون دوالر وهو أعلى من خس���ائر االقتصاد
الفلسطيني تقريبا ،مع الفرق أن هناك أراضي زراعية ال يستطيع الفلسطينيون
الوصول إليها بسبب وجود املستوطنات وإن لم تكن حتت سيطرتها مباشرة فهي  
تتبع  ملناطق نفوذها.
وتش���غل هذه املس���توطنات حس���ب معطيات اإلدارة املدني���ة  4240عامال
فلس���طينيا 29بأجرة يومية تساوي  80شيكال ،وتقدر مدخوالت الفلسطينيني من
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العمل في قطاع الزراعة باملستوطنات بـ  22.1مليون دوالر سنويا.

30

الخسائر الناجمة عن االستيطان بطريقة المداخيل
يشير كتاب فلسطني اإلحصائي  2013إلى أن نسبة العاملني في قطاع الزراعة
ف���ي الضفة الغربية بلغ  %11.6من مجمل العاملني الذي وصل مجموعهم 618
ألف عامل وعاملة ،أي أن قطاع الزراعة يستوعب بالتقريب  71688عامال وعاملة،
ويعمل في قطاع الزراعة  %9.4من العاملني الذكور و %21.3من العامالت اإلناث
(نس���بة اش���تراك الذكور في قوة العمل  %69.7ونسبة اشتراك النساء  %18في
الضفة الغربية).

31

وبفرضي���ة أن مع���دل إنتاجي���ة العامل في قطاع الزراعة س���تبقى ثابتة ،فإن
استصالح األراضي الزراعية التي تسيطر عليها املستوطنات تستطيع استيعاب
 23713عامال فلس���طينيا ،يعمل منهم حاليا في املس���توطنات  4240عامال ،لذا
فإنه إضافة لهؤالء العمال يستطيع قطاع الزراعة استيعاب 19473عامال جديدا
ضمن واقعة احلالي .وكنتيجة لذلك ،وحس���ب مع���دل األجور اليومي ،فإن هؤالء
العمال يدخلون  89.7مليون دوالر.
تعبر هذه العملية احلس���ابية عن دخل العمال بدون انعكاس���ات الدخل الزائد
على القطاعات األخرى .وبفرضية أن املضاعف سيؤثر على الفعاليات االقتصادية
األخرى إضافة إلى االس���تثمارات في قطاع الزراعة فإن خسارة الناجت احمللي
تزيد عن ما مت حس���ابه س���ابقا ،وبفرضية أن املضاعف سيكون فقط  1.5فإن
مجمل اخلسارة للناجت احمللي تكون  134.5مليون دوالر ،وهو مبلغ  يقترب من
تقدير اخلس���ارات التي حس���ب سابقا مع اس���تغالل موارد  املياه للري .وجتدر
اإلش���ارة إلى أن قطاع الزراعة يستوعب نس���بة عالية من النساء الفلسطينيات،
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األمر الذي يرفع من نس���بة مش���اركة النساء في قوة العمل ويرفع دخل األسرة،
وبالتال���ي فإن تأثيرات كهذه تكون مضاعفة على دفع عجلة النمو االقتصادي في
الضفة في القطاعات املتعددة   .
 3.1.2خسائر القطاع الصناعي
بل���غ حجم الن���اجت احمللي اإلجمالي في الصناع���ات والتعدين  810.5مليون
دوالر باألس���عار الثابتة ،أي مبساهمة بلغت  %11.9في الناجت احمللي اإلجمالي
في فلس���طني ،وكانت املس���اهمة الكب���رى للصناعات التحويلي���ة إذ بلغ ناجتها
اإلجمالي  657.6مليون دوالر 32.أما في األس���عار اجلارية لعام  2012فقد بلغ
حج���م الناجت احمللي اإلجمالي  1864.9ملي���ون دوالر ،وفي الضفة الغربية بلغ
حج���م الناجت اإلجمالي  1523.3مليون دوالر  .أما القيمة املضافة للصناعة في
املستوطنات اإلسرائيلية  فقد بلغت  346.3مليون دوالر بأسعار  .2012وتستفيد
هذه الصناعات من التس���هيالت احلكومية الضرائبية وحوافز أخرى استثمارية   .
وتنافس هذه املنتوجات الصناعات احمللية الفلس���طينية حيث ال تخضع للجمارك
بصفتها منتوجات إسرائيلية محلية وهي منفتحة على السوق احمللي الفلسطيني
إضافة للسوق اإلسرائيلي وللتصدير أيضا .واحلقيقة أنه ال تتوفر معلومات حول
حجم صناعات التعدين والتحجير الذي تشتهر بها بالذات املنطقة  Cاملقامة عليها
املستوطنات اإلسرائيلية ،فلقد أشارت دراسة وزارة االقتصاد ومعهد أريج -وبناء
عل���ى معلومات من اإلدارة املدنية -أن حجم اإلنتاج اإلس���رائيلي من منطقة C
يبلغ  12مليون طن س���نويا ما يش���كل خسارة لالقتصاد الفلسطيني بقيمة 575
مليون دوالر سنويا.

33

وباألخذ بعني االعتبار أن الوزن النسبي ملنطقة نفوذ املستوطنات تستحوذ على
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نسبة مساوية ملساحتها فإن املستوطنات تسبب خسارة بقيمة  212.7مليون دوالر
سنويا للناجت احمللي اإلجمالي ،إضافة لذلك فان املستوطنات محاذية للخط األخضر
ولو كان باإلمكان اس���تغالل األراضي احملاذية للخط األخضر إلقامة صناعات  ،
فإن هذه املنطقة تش���كل عامل جذب  للمس���تثمرين في إقامة صناعات محلية مع
عوائد اس���تثمارية عالية نس���بيا  لتلك املوجودة داخل مناطق نفوذ الفلسطينيني
بس���بب قربها اجلغرافي لعوامل اإلنتاج  وإمكانيات التس���ويق على جانبي اخلط
األخضر .ولكننا ال  نس���تطيع التنبؤ بحجم اخلس���ارة االقتصادية للناجت احمللي
الفلسطيني بل ميكن القول إنها أحد العوامل األساسية إلعاقة تنمية االقتصاد.
ذكر س���ابقا أن قطاع الصناعة يوفر  10300وظيفة في املس���توطنات ،وبناء
على معطيات دائرة اإلحصاء املركزية فإن معدل األجرة الس���نوية لهؤالء العمال  
يبل���غ  321.9مليون دوالر ( 34،ال يش���مل الربح على رأس املال) .ومن املصانع
املش���هورة في املستوطنات مصنع اهافاه الذي يعتمد على منتوجات البحر امليت
في مس���توطنة متس���بيه شليم .وجتدر اإلشارة أن صناعات البحر امليت ال ينتفع
منها الفلس���طينيون بتاتا ،وفي هذه املنطقة وعلى األراضي الفلس���طينية احملتلة
عام  1967أقيمت كل من املستوطنات التالية :كاليا ،متسبيه شليم ،املوج ،فيرد
يريحو ،بيت هعرافه ،ابنيت ومدرشات نفيعه.
ويظهر بشكل واضح عدم انتفاع االقتصاد الفلسطيني من معادن البحر امليت،
ويأتي ذلك نتيجة لالحتالل وبناء املستوطنات في منطقة شمالي البحر امليت ،ومن
الصعب التحديد أن عدم انتفاع االقتصاد الفلسطيني هو نتيجة لالحتالل أم لبناء
املستوطنات ،إذ دأب  االحتالل  منذ أيامه األولى  في السيطرة على هذه املنطقة،
ومن ثم بدأ بإقامة بعض املس���توطنات بهدف واضح وهو اس���تغالل خيرات هذه
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املنطقة من كافة اجلوانب ،وليس فقط صناعيا ،وإمنا سياحيا وزراعيا  .
 3.1.3السياحة
يس���اهم قطاع األنشطة الس���ياحية مبا يقارب  247مليون دوالر سنويا 35في
الناجت احمللي اإلجمالي الفلسطيني ،أي مبا قيمته  260.8مليون دوالر بأسعار
  .2012ويبلغ عدد العاملني في األنشطة السياحية في فلسطني   15162عامال،
أم���ا تعويضات العاملني فقد بلغت ما يق���ارب  65.5مليون دوالر .باملقابل تقدر
القيمة املضافة فقط لفنادق البحر امليت في اجلانب اإلس���رائيلي ب  273مليون
دوالر سنويا  ،في حني أن القيمة املضافة للسياحة في إسرائيل بلغت عام 2012
م���ا قيمت���ه  5.3مليار دوالر أي  %2من الناجت احمللي اإلجمالي 36.ولكن الفنادق
اإلسرائيلية لم تقم كليا في املستوطنات التي أقيمت بعد عام  1967شمالي البحر
امليت ،فغالبيتها أقيمت على مناطق خارج  مناطق نفوذ املس���توطنات واألراضي
التي احتلت  عام  1967باستثناء مستوطنة  كاليا التي أقيمت  عام  1968على
األراضي الفلسطينية ،وتضم في داخلها شاطئا للسباحة وبيتا للضيافة ( فندق).
أما الساحل الفلسطيني فهو يشغل من قبل االحتالل وليس من قبل املستوطنات
إضاف���ة إلى س���لطة احملميات الطبيعية التي تش���غل ضم���ن صالحياتها غالبية
املواقع الس���ياحية في غور األردن وش���مالي البحر امليت .لذا من الصعب قياس
التكلفة املباش���رة لتأثير املستوطنات على قطاع السياحة ،ويبقى تأثير االحتالل
وإستراتيجيته هي املسيطرة.
وفقط بفرضية أن أراضي املس���توطنات كانت ستستغل من قبل الفلسطينيني
ألهداف سياحية على شاطئ البحر امليت ،وأن نسبة االستفادة ستكون فقط %20
من نس���بة االستفادة اإلسرائيلية  فإن خس���ائر االقتصاد الفلسطيني مع وجود
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االحت�ل�ال يتوقع أن تكون  54.6ملي���ون دوالر كقيمة مضافة ،إضافة الى 8.4
مليون دوالر كقيمة مضافة من السياحية الفلسطينية احمللية  ،فإن اإليراد الكلي
حوالي  12.8مليون دوالر ،أما القيمة املضافة في قطاع السياحة فتبلغ نسبتها
ما يقارب  %65من مجمل اإليرادات ،لذا فإن خس���ارة الناجت احمللي تكون 8.4
مليون دوالر.
مت حساب قيمة خسارة السياحة احمللية الفلسطينية بناء على معدالت  األنفاق
على السياحة احمللية كاآلتي %35 :من األسر الفلسطينية في الضفة قامت برحلة
محلية ،وأن معدل إنفاق كل أسرة  66.3دوالر للرحلة.
ومن اجلدير ذكره أن هذه الزيادة في السياحة الداخلية تستطيع أن تستوعب
 738عامال وفقا ملعدل أجور العمال في قطاع السياحة الفلسطيني   37.
 3.1.4قطاع اإلنشاءات
بلغ���ت القيمة املضافة لقطاع اإلنش���اءات عام  2012باألس���عار اجلارية في
الضفة الغربية  420.5مليون دوالر ،أي ما يعادل  %4.9من مجمل الناجت احمللي
اإلجمالي .وتشكل املستوطنات عبئا ثقيال على هذا القطاع نتيجة لالستيالء على
األراضي الفلس���طينية وبس���ط نفوذها عليها ،وتقييد الس���كان الفلسطينيني في
التخطي���ط احلضري ،وبالذات في إعداد اخلطط الهيكلية في منطقة  ،Cفعمليات
التخطيط جتابه بالرفض ،ومناطق نفوذ  املستوطنات تشمل  أكثر من ثلث  مساحة
الضفة الغربية ،والفلسطينيون غير قادرين على استغالل هذه املناطق بهدف أي
تطوير اقتصادي.
ويعاني الفلسطينيون الذي  يسكنون في قرى ومدن محاذية للمستوطنات من
ظواهر عديدة ،منها  استيالء املستوطنني على أراض مبلكية الفلسطينيني اخلاصة
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أو ملكية الس����لطة الفلسطينية (أراضي دولة) ملناطق نفوذ املستوطنات ،ومنع
إقامة  مبان س����كنية  لألزواج الش����ابة  ،فمنذ  االحتالل عام  1967خصصت
اإلدارة املدني����ة فقط  %0.7من أراض الدولة للفلس����طينيني أي  8600دومن،
بينم����ا خصصت  400000دومن  للهس����تدروت الصهيوني����ة  التي تعمل على
تطوير املس����توطنات و  103000دومن ملجالس املستوطنات ولشركات التلفونات
النقالة ،و  160000دومن للمكاتب احلكومية اإلسرائيلية ولشركات البنى التحتية
اإلس���رائيلية مثل شركة بيزك للتلفونات األرضية ،وشركة الكهرباء وشركة املياه
اإلسرائيلية مكوروت.

38

وبعملية حس���ابية بس���يطة ،وبفرضية أن الدخل من األراضي التي خصصت
لتطوير املستوطنات  ومجالسها تعود على االقتصاد الفلسطيني بريع يبلغ   100
دوالر سنويا للدومن  الواحد بواسطة تأجيرها ملزارعني فلسطينيني أو ملستثمرين،
فإن املداخيل لالقتصاد الفلس���طيني تكون  40مليون دوالر سنويا ،وبالتالي فإن
تخصيص هذا الريع  من قبل الس���لطة الفلس���طينية للخدمات العامة أو اإلنفاق
احلكوم���ي  ي���ؤدي الى زيادة في الناجت احمللي  بقيمة املبلغ   ضرب املضاعف  39
أي بـ  60مليون دوالر سنوي ُا  .
م���ن جهة أخ���رى فإن تأجير هذه األراضي ملس���تثمرين يحول هذه األراضي
إلحدى املدخالت األساس���ية في املبادرات واالس���تثمارات خاصة في  مشاريع
إنتاجية  وإس���كانية تزيد من القيمة املضافة في القطاعات املختلفة ،وتسرع في
سيرورة  النمو االقتصادي الفلسطيني.
ويالحظ في اجلانب اإلسكاني وتأثيره على قطاع االنشاءات ،أن أسعار السكن
في ازدياد مس���تمر نتيجة  للنقص في أراضي البناء في كل املناطق الس���كنية،
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فتأثير املس���توطنات على هذا القطاع دفع العديد من األس���ر إلقامة مبان سكنية
بدون ترخيص ،وبالذات في املنطقة  Cوردت الس���لطات اإلس���رائيلية بهدم هذه
املباني وتكبيد األسر الفلسطينية خسائر اقتصادية باهظة  .
إن مراجعة  سريعة لالزدياد السكاني تظهر أن معدله في الضفة الغربية بلغ
في السنة األخيرة   ،%2.59ولقد لوحظ تراجع في النمو السكاني في العقديني
األخيرين ،حيث انخفض حجم األسرة الفلسطينية من  6.1فرد في عام 1997
إلى  4.9فرد في العام .402013
ونتيجة لذلك يزداد الطلب على الش���قق السكنية باستمرار ،ومتوقع أن يصل
الطلب على املس���اكن في عام  2017إلى  610132وحدة س���كنية في الضفة،

41

أي مبعدل زيادة تبلغ .%2.63
يخلق االزدياد املتوقع على املس���كن  حالة من فائض الطلب نتيجة لس���يطرة
املس���توطنات على األراضي الفلسطينية ،فالنمو السكاني في الضفة في مناطق
 Aو  Bالتي  يسكن فيها الغالبية املطلقة للفلسطينيني في الضفة الغربية بحاجة
إلى االنتش���ار والتوزيع الس���كاني على األقل في املناطق احملاذية لهذه املناطق،
ولكن س���يطرة املستوطنات على مناطق نفوذ واس���عة من األراضي الفلسطينية
يقيد هذا االنتشار ،ويكلف قطاع اإلنشاءات تكاليف باهظة إضافة إلى التأثيرات
الس���لبية الرتفاع الكثافة السكانية للكيلومتر الواحد .إن تقديرات هذه اخلسائر
الناجتة عن االس���تيطان لقطاع اإلنش���اءات والقطاعات األخرى تبقى غير دقيقة
نتيجة للسيطرة اإلضافية على األراضي من قبل سلطات االحتالل ،ونتيجة لعدم
القدرة على الفصل بني االحتالل واملس���توطنات ،وفقط في حال توفر مخططات
هيكلية تشمل في داخلها األراضي املخصصة للسكن واألراضي املخصصة للبنى
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التحتية واالس���تعماالت اجلماهيرية ميكن تقدير النتائج الناجمة عن املستوطنات
بشكل منعزل ،وهو أمر يتطلب إعدادا مفصال لذلك  .
 3.2التكلفة غير المباشرة الناجمة عن االستيطان
يشتق من وجود األراضي الفلسطينية  ضمن مناطق نفوذ املستوطنات ،عدم
القدرة على تطوير البنية التحتية الفلسطينية ،ففي الوقت الذي أقامت فيه السلطات
اإلسرائيلية بنى حتتية  للمستوطنات  تضاهي في جودتها -وفي بعض األحيان
تف���وق -البنى التحتية داخل «اخلط األخضر» ،فإن هذه البنى التحتية خصصت  
فقط  لربط املس���توطنات بعضها مع بعض بش���بكة من الش���وارع السريعة دون
السماح للفلسطينيني باستعمالها.
فحس���ب تقرير للبنك الدولي في عام  ،2007منع  الفلس���طينيون من املرور
في  41قطعة من ش���وارع الضفة ،تغطي مس���افة  700ك���م تقريبا ،تربط -في
الغالب -الش���مال مع اجلنوب والشرق مع الغرب ،وتخدم املستوطنني واألجانب،
ويسمح للفلسطينيني عبورها بتصاريح ،لكنهم يصادفون رغم التصاريح حواجز
وعوائق  ونقاط تفتيش.

42

في املقابل ،يعاني الفلس���طينيون من بنى حتتية منخفضة في جودتها ،ومتنع  
الس���لطة اإلس���رائيلية احلكومات الفلس���طينية من إجراء التحسينات على البنى
التحتي���ة ،وإن س���مح في بعض األحيان من خالل تدخ���ل ومتويل أجنبي ،تكون
التحسينات غير كافية ،وفي النهاية تعكس البنى التحتية الفقيرة آثارها السلبية
على االقتصاد الفلسطيني ككل.
تقول النظريات املختصة في  التطوير االقتصادي والتنمية ،إن حتسينات البنى
التحتية وشبكات الطاقة واالتصاالت وغيرها من مركبات البنى التحتية  تؤدي إلى
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تخفيض التكاليف التجارية  وزيادة التبادل التجاري بني األقاليم ،وكذلك التبادل
الدولي ،وتترك انعكاس���ات إيجابية  من خالل زيادة مس���توى الدخل  ،وحتسن  
مس���توى الرفاه املجتمع���ي ،وتثبت تطبيقاتها القياس���ية ،ذلك من خالل البحوث
املختلفة التي أجريت عامليا.

43

فوفق���ا له���ذه النظريات ،يخدم التعمد في عدم إجراء التحس���ينات في البنى
التحتية اس���تراتيجيات إسرائيلية سياس���ية واقتصادية تصب في مصب واحد،
وهو إعاقة أو جتميد النمو االقتصادي الفلسطيني.
إن كثرة احلواجز العس���كرية واحلواج���ز الترابية وغيرها من أنواع احلواجز
بالقرب من املواقع السكنية الفلسطينية التي يبررها االحتالل باحلفاظ على أمن
اإلسرائيليني ،خدمت -كما ذكر سابقا -استراتيجيات إسرائيلية فحواها الفصل
بني املستوطنات واملواقع السكنية الفلسطينية ،فمثال مت تفسير التقييدات على تنقل
الفلس���طينيني في منطقة السوق في مدينة اخلليل كجزء من خطة تنفيذية حلماية
أمن الكتل االس���تيطانية في املدينة ،ومبا أن املدن واملواقع السكنية الفلسطينية
املوجودة في مناطق  Aو  Bغير متصلة بعضها مع بعض ،وتفرق بينها منطقة C

نتيجة وجود املس���توطنات ،ميس تأثير هذه احلواجز كل مواطن فلسطيني بغض
النظر في  أي منطقة يسكن ،أو ألي من احملافظات الفلسطينية ينتمي.
وميس  التأثير السلبي  لهذه احلواجز املواطنني الفلسطينيني في كل مجاالت
حياتهم ،فإن لم ميس بهم في املجال الصحي ،ميس���هم في مجال التعليم أو في
مجال التجارة واإلنتاج ،أو في مجال مستوى املداخيل وجودة احلياة بشكل عام  ،
أو في سوق العمل.
حتتاج دراسة كل مجال من املجاالت املذكورة على االقتصاد الفلسطيني إلى
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كم كبير من املعطيات التي ال ميكننا توفيرها ضمن الدراسة احلالية ،وسنكتفي
بفحص تأثير هذه احلواجز والعوائق الدائمة واملتنقلة على س���وق العمل بصورة
مقتضبة ،مع توخي احلذر في تقدير التكلفة الناجمة عن هذا الواقع  .
وإللقاء الضوء على هذا اجلانب ،سأتطرق للتكاليف غير املباشرة للمستوطنات
على  سوق العمل الفلسطيني ،وإن بدت في طبيعتها كتكاليف مباشرة لالحتالل،
إال أن هذه التكاليف مرتبطة بوجود االستيطان في الضفة الغربية.
تخلق احلواجز على الطرقات في الضفة الغربية تأثيرات على طلب العمل وعلى
عرضه ،فسوق العمل الفلسطيني يشكو بشكل دائم ومستمر من فائض في عرض
العمل ،ولن منيز هنا بني العمال املهرة وغيرة املهرة لكون هذه الدراسة ال تفحص
ميزات سوق العمل ،وعلى كل األحوال فإن نسب البطالة العالية هي املؤشر الرئيس
لهذا الفائض ،سواء أكان بني العمال املهرة أم بني العمال غير املهرة.
وم���ن الطبيعي في ظل فائض في العرض ،أن يتدنى مس���توى األجور ،وأن
يعرض جزء من العمال خدماتهم ألس���واق خارجية فيما يس���مى هجرة العمال،
والدليل على ذلك أن س���وق العمل اإلس���رائيلي يس���تقبل حوالى  90000عامل
فلس���طيني من الضفة الغربية ،في حني يتحول جزء آخر   للعمل خارج فلسطني
وخارج إسرائيل ،وبالذات في دول اخلليج ،ومع كل هذا التصدير خلدمات العمل،
تبقى معدالت البطالة عالية جدا ،إضافة لتدني مستوى األجور.
أم���ا عرض خدمات العمل في الس���وق احمللية ،فيعاني ه���و أيضا من وجود
احلواجز على الطرقات بس���بب املس���توطنات ،وبالتالي فإن احلواجز تؤثر على
عرض العمل ،وعلى  إنتاجيته ،وعلى أجر العمال   .
تع���رض إقام���ة احلواجز على مداخل القرى واملدن العم���ال إلى االنتظار في
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طريقهم للعمل ،ما يزيد  وقت السفر بني مكان السكن ومكان العمل ،ما يخفض
اإلنتاجية بسبب النقص في ساعات العمل الصافية  ،ونتيجة لذلك تنخفض األجرة
اليومية وكذلك الشهرية ،وأيضا يؤدي التأخير إلى انخفاض أيام العمل الشهرية  .
وتنخفض نس���بة االشتراك في قوة العمل ،ألن القرار الفردي للعامل باخلروج
أو عدم اخلروج لس���وق العمل يرتبط باألجر املستحق ،وفي حاالت وجود حواجز
فإن أجرة السوق تنخفض ،ويقارن الفرد بني أجرة السوق واألجر املستحق ،وإذا
وجد أن األجر املستحق أعلى من أجر السوق ،فإن احتماالت خروجه إلى سوق
العمل تكون عالية .كذلك األمر بالنس���بة للقرار األس���ري بالنسبة للخروج لسوق
العمل وتوزيع العمل بني الزوج والزوجة واألوالد.
ومن الطبيعي في ظل وجود احلواجز ،أن تنخفض نس���بة اش���تراك النس���اء
في س���وق العمل نتيجة ألعمال التفتيش على احلواجز وزيادة وقت السفر ووقت
س���اعات العمل في اليوم ،فاالقتصاد الفلس���طيني ال يستطيع أن  يقيم اقتصادا
مستقال في كل مدينة وقرية ،ولذا فإن العمال الذي يعملون خارج مواقع سكنهم
هم الذي يتأثرون من ذلك.
لتقدير حجم اخلس���ائر نتيجة لوجود احلواجز نتيجة للمس���توطنات ،س���نقوم
بعملية حس���ابية بس���يطة تعتمد على معطيات جهاز اإلحصاء املركزي بالنس���بة
للمتغيرات التالية :عدد أيام العمل في الشهر ،معدل األجرة اليومية ،عدد العمال
العاملني في الضفة ،عدد العمال العاملني في إسرائيل ،وسنفترض أن عدد أيام
العمل في الش���هر هو  24يوما في الضفة و 22يوما في إس���رائيل  ،وأن  %35
م���ن العم���ال العاملني في الضفة يعملون خارج مواقع س���كنهم  ،وأن كل عامل
يخس���ر في الشهر  1.6أيام عمل ،وأن معدل األجرة اليومية للعامل  89شيكال،
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أما معدل ما يخس���ره العامل الفلسطيني  في إسرائيل  3.1يوم ومعدل األجرة
اليومية  175.9شيكل  44.ولن يشمل هذا التقدير تأثير احلواجز على االنخفاض
في عرض العمل ،وأيضا التأثير على نسبة املشاركة املنخفضة للنساء في سوق
العمل نتيجة للحواجز.
بناء على ذلك  ،تبلغ اخلس���ارة الس���نوية جلميع العمال العاملني خارج مواقع
سكنهم  256.9مليون دوالر  ،أما معدل ما يخسره الناجت احمللي في الضفة في
هذه احلالة فهو  385.3مليون دوالر ،أي ما يس���اوي  %4.5من الناجت احمللي
في الضفة الغربية.
لقد أظهرت دراسة قياسية  لـ مسيليانو كالي وميعاري سامي في عام ،2013
أن خسائر االقتصاد الفلسطيني  الناجمة عن احلواجز  لعام  2007بلغت 229
مليون دوالر أميركي ،أي ما يساوي  %6من الناجت احمللي الفلسطيني.

45

وأظهرت  هذه الدراسة أن االنخفاض في األجرة نتيجة للحواجز واإلغالقات  
مشابه إلى ح ّد ما إلى التقدير الذي أجريناه ،مع االختالف أن الدراسة القياسية
أخذت بعني االعتبار عدد احلواجز وسلسلة زمنية من املعطيات شملت املواصفات
الش���خصية ألفراد العينة  مثل اجليل ،س���نوات التعليم واألجرة للساعة وميزات
أخرى ،بينما اقتصر التقدير احلالي على فرضيات ومعدالت املتغيرات التي دخلت
في معادلة التقدير ،دون األخذ بعني االعتبار امليزات الش���خصية للقوى العاملة
ومتغي���رات أخرى ،ومع كل هذا ،هناك تقارب في النتائج  بني تقدير مس���يليانو
وميعاري ،والتقدير احلالي في حال زيادة االستثناءات التي لم تدخل في التقدير
نتيجة عدم وجود معطيات نستطيع االعتماد عليها بثقة.
وعلى الشق اآلخر لسوق العمل ،أي الطلب للعمل ،يؤدي تأثير احلواجز السلبي
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على تنقالت العمل والسلع واألنشطة االقتصادية األخرى إلى االرتفاع في مدخالت
اإلنتاج ،وتقييد التبادل التجاري ،ما يقود إلى انخفاض الطلب على خدمات العمل
من قبل املؤسس���ات واملنش���آت االقتصادية ،ويخلق مناخا من عدم اليقني وعدم
االس���تقرار لدى املس���تثمرين  ،وبالتالي فإن حجم العمالة املطلوبة تنخفض ،ما
ينعكس على شكل انخفاض في  الناجت احمللي اإلجمالي.
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 .4الخالصة
تناقش الدراسة احلالية إحدى األدوات التي  تستعملها السلطات اإلسرائيلية
في األراضي الفلسطينية التي احتلت عام  1967ضمن سياساتها للسيطرة على
أرض فلس���طني .ولقد بدأت باستعمال هذه األداة من خالل القرار بضم القدس
الشرقية عام  ،1968وأقامت بعض املستوطنات شمالي البحر امليت ومنطقة غور
األردن .ومنذ ذلك تسارعت السياسة االستيطانية في األراضي احملتلة الفلسطينية،
وزادت وتيرتها بعد اتفاق أوس���لو بهدف خلق واقع جديد يخدم أهداف سياسية
للحكومة اإلسرائيلية.
ترك اس���تعمال هذه األداة االس���تعمارية أثرا بالغا على جميع نواحي احلياة
للشعب الفلس���طيني ،وتركزت الدراسة احلالية في استكشاف تأثير االستيطان
على االقتصاد الفلس���طيني ،خاصة أن لس���ان حال احلكومات اإلسرائيلية يعبر
عن وجهته  للسالم ،وفي الوقت نفسه ميارس سياسة استعمارية  تزيد من عدد
املستوطنات والبؤر االستيطانية وتستثمر أمواال طائلة فيها .
إن مزي���ج األدوات املس���تعملة من قبل االحتالل يكبد االقتصاد الفلس���طيني
خسائر فادحة ،ما يعيق تطوره ومنوه ،فلقد أثبتت تقديرات ودراسات سابقة أنه
مع زوال االحتالل يضاعف الناجت احمللي اإلجمالي الفلس���طيني نفس���ه على أقل
تقدير  46.أما ضبط كل أداة من أدوات االحتالل ملعرفة مدى مساهمة كل واحدة
منها  في تكبيد اخلس���ائر لالقتصاد الفلس���طيني ،فتحتاج إلى معطيات متنوعة
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ومختلف���ة املصادر  وتقدير م���دى  تفاعلها مع األدوات األخرى من أجل التعرف
على مساهمتها احلدية أو الصافية في تغيير الناجت احمللي اإلجمالي.
تقدم هذه الدراس���ة احلالية  تقديرات لتكلفة االس���تيطان  أقل انخفاضا من
تأثيراتها الفعلية ،مستثنية بذلك تأثير االستيطان في القدس الشرقية بسبب عدم
توفر معطيات نستطيع من خاللها تقدير التأثير.
تدل البيانات اإلحصائية أن ما يزيد عن ثلث األراضي الفلسطينية ضمن مناطق
نفوذ املستوطنات .وأن مساحة منطقة  -  Cمبا فيها املستوطنات  -البالغة %60
من مساحة الضفة الغربية -تخضع لالحتالل اإلسرائيلي ،وتتداخل هذه املنطقة
في مستوطناتها مع منطقتي  Aو   Bالتابعتني للسلطة الفلسطينية ،ما يترك أثرا
بالغا على  اقتصاد منطقتي   Aو  ، Bوتتلخص آثار االستيطان بالنقاط اآلتية:
سلب ومصادرة األرض وما حتتويه من مصادر طبيعية داخلية وخارجية ،نصب
احلواجز ونقاط التفتيش على مداخل املواقع السكنية الفلسطينية بحجة احلفاظ
على أمن املس���توطنني ،فصل بني الس���كان الفلس���طينيني واملستوطنني بواسطة
احلواجز واالغالقات وفصل بني الس���كان الفلس���طينيني واإلسرائيليني بواسطة
اجلدار الفاصل ونقاط العبور ،اعتداءات متكررة للمستوطنني على ممتلكات السكان
الفلسطينيني  وخاصة احملاصيل الزراعية واألشجار املثمرة ،وفي السنوات األخيرة
طالت االعتداءات األماكن املقدسة اإلسالمية واملسيحية ،منع الفلسطينيني من إقامة
املباني السكنية ،الزراعية والصناعية مبوجب قوانني التخطيط والبناء اإلسرائيلية
في املناطق التابعة ملناطق نفوذ املستوطنات ومنطقة C .

لق���د أظهرت الدراس���ة أن هذه العقب���ات والتقييدات الت���ي يفرضها الوجود
االستيطاني تترك أثرا مباشرا وغير مباشر على االقتصاد الفلسطيني .وتتكلف
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بعض القطاعات االقتصادية خسائر كبيرة نتيجة لوجود االستيطان  ،ولقد قسمت
التكاليف إلى تكاليف مباش���رة وتكاليف غير مباش���رة ناجمة عن االس���تيطان،
وتتلخص التكاليف املباشرة  في قطاع الزراعة الذي يعاني من سياسات االحتالل
الكلية نتيجة لس���يطرة االحتالل على مصادر املياه اجلوفية ،يضاف إليه خسائر
يتحملها بسبب وجود املستوطنات ،مثل عدم تخصيص مياه لري املزروعات ،وعدم
قدرة املزارعني على الوصول إلى أراضيهم ،وغيرها.
ونتيجة لذلك ،دلت تقديرات الدراسة احلالية أن قطاع الزراعة يتكبد خسارة
قيمتها  153مليون دوالر سنويا كخسارة للمحاصيل الزراعية .أما قطاع الصناعة
فإنه يخسر سنويا    212.7مليون دوالر ،وتصل خسائر قطاع السياحة إلى 63
مليون دوالر ،وقطاع اإلنشاءات  60مليون دوالر ،وأن مجمل التكاليف املباشرة
تبلغ  488.7مليون دوالر ،أي ما يعادل  %5.7من الناجت احمللي للضفة الغربية.
كما أظهرت الدراسة أن حجم اخلسائر غير املباشرة في سوق العمل بالذات
بلغت   385.3مليون دوالر ،أي بنسبة  %4.5من مجمل الناجت احمللي في الضفة
الغربية ،وأن النسبة الكلية خلسائر االقتصاد الفلسطيني بسبب املستوطنات هي
 %10.2من الناجت احمللي اإلجمالي في الضفة الغربية .يضاف إلى ذلك خسائر
أخرى في قطاع اإلنش���اءات لم نستطع حسابها ،وأنشطة اقتصادية أخرى في
مجال االتصال واملواصالت  ،ما يدل على أن احل ّد األدنى للخسائر التي يتحملها
االقتصاد الفلس���طيني نتيجة لالستيطان هو ،%10.2وأن هذه اخلسائر لم تأخذ
أيضا باحلسبان التأثيرات البيئية وتأثيرات  خلق مناخ من عدم االستقرار لسياسي
واألمني ،األمر  الذي يبعد املستثمرين احملليني واألجانب.
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ملحق أ -تقديرات خسائر قطاع الزراعة نتيجة لالستيطان
 لتقدير حجم خسائر قطاع الزراعي الفلسطيني ،اعتمد على حساب اخلسائراجلارية لعام  ،2013وذلك  :
 اعتمدت العملية احلسابية على عدة فرضيات ذكرت سابقا ،وذلك من باباحلذر احلسابي.
الطريقة احلسابية كاآلتي:
 مت احتساب معدل الناجت احمللي للدومن باألسعار الثابتة ،حيث متت قسمةالناجت احملل���ي الزراعي على عدد الدومنات املزروعة ،والنتيجة هي القيمة
املضافة للدومن الزراعي الواحد ويساوي   398.7دوالر ،بغض النظر إذا
كان الدومن يتبع لزراعة الري أو البعل أو أي ناجت زراعي آخر.
 دل���ت مص���ادر جهاز اإلحصاء املركزي الفلس���طيني ،أن الفلس���طينينييستصلحون في الزراعة  %15.6من األراضي في الضفة الغربية.
 تش���مل مناطق نفوذ س���لطات املستوطنني احمللية واإلقليمية   %37.8منأراضي الضفة الغربية.
 خسارة االقتصاد الفلسطيني=  %15.6ضرب عدد الدومنات من األراضيالتابعة لنفوذ املستوطنات ضرب القيمة املضافة للدومن الواحد تساوي    133
مليون دوالر ،كل ذلك  بفرضية أن الفلسطينيني سيستغلون نسبة مساوية
من األراضي الزراعية املسيطر عليها من قبل املستوطنات ،أي أن النسبة
العامة الستغالل األراضي الزراعية في الضفة لن تتغير وبغض النظر عن
ميزات األراضي التي تتبع للمستوطنات.
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ملحق ب -الخسائر في المداخيل الناتجة عن وجود الحواجز لأليدي العاملة
في تقدير اخلسائر في مداخيل األيدي العاملة اعتمد على املعطيات والفرضيات اآلتية:
 بلغ مجموع األيدي العاملة في الضفة الغربية  618000عامل وعاملة ،وهذاالرقم فقط للعاملني ،وال يشمل العاطلني عن العمل (اعتمد في هذه املعطيات
على مسح القوى العاملة الفلسطينية وعلى تقديرات شخصية بالنسبة لقوة
العمل خارج منطقة السكن وعدد أيام العمل في الشهر).
 عدد العاملني في الضفة الغربية يساوي  530244فردا .يعمل منهم خارجموقع سكنه .%35
 معدل أيام العمل في الشهر  22.4يوم. معدل األجرة اليومية  89شيكال. معدل اخلسارة في أيام العمل في الشهر  1.6يوم . تقدي���ر اخلس���ائر بالش���يكل= =12*89 *1.6 *0.35*530244 317116370شيكال سنويا.
 عدد العمال الفلسطينيني في إسرائيل  87756عامال. عدد أيام العمل شهريا  18.9يوم. عدد الغياب عن العمل نتيجة للحواجز  3.1يوم في الشهر. معدل األجرة اليومية للعامل الفلسطيني في إسرائيل   175.9شيكل. تقدير اخلسائر بالشيكل =   574229630 =12 *175.9 *3.1 *87756شيكال سنويا.
 مجموع اخلسائر الكلية  بالشيكل=  891357963شيكال في السنة. -مجموع اخلسائر بالدوالر األميركي=  256.9مليون دوالر
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