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Abstract 

This research seeks to diagnose the state of the Palestinian economy and its 

constituents and the role of the Israeli occupation economy in creating dependence on 

it. The researcher used the analytical descriptive approach in diagnosing the situation 

and the historical approach to know the course of events that the Palestinian economy 

went through. 

The research reached a number of results, which were represented by a 

number of main points, namely that the dependence of the Palestinian economy on the 

Israeli economy came exclusively as a result of a set of military orders, and therefore 

economic disengagement requires ending the occupation and achieving sovereignty 

over resources and capabilities, and that the Paris Agreement no longer exists in the 

sense of an agreement governing the behavior of It has two sides, and it has now 
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become a framework for Israel's unilateral control over the conduct of economic 

relations. 

The researcher recommended a number of recommendations that would reduce the 

dependence of the Palestinian economy on the occupied Israeli economy, including 

raising the awareness of the Palestinian public opinion of the feasibility of boycotting 

Israeli products through a historical review of the experiences of other peoples, 

boycotting Israeli products and developing the conviction that it is a form of struggle 

in addition to supporting and promoting Palestinian products. And linking it to 

national affiliation, and working with the international community to reconsider the 

Paris Economic Agreement and liberation from dependence that makes the Palestinian 

economy dependent, especially since the other party cripples all the items from which 

the Palestinian economy benefits, as well as the end of its term and conditions, 

supporting all economic sectors and emphasizing the participation and integration the 

private sector in the development of productive sectors,And placing obstacles in front 

of Israeli products that enter the Palestinian market through the Palestinian standard. 

Keywords: economic disintegration, the Palestinian economy,The occupied 

Israeli economy, the economic boycott. 
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 السمخص

يدعى ىحا البحث  لتذخيز  حالة االقتراد الفمدصيشي  ومقػماتو ودور االقتراد 

االسخائيمي االحتاللي في خمق التبعية لو , وييجؼ البحث الى التعخؼ عمى سبل االنفكاؾ مغ 

اثار التبعية القتراد السحتل مغ خالؿ االعتساد عمى استغالؿ السػارد الصبيعية والغيخ شبيعية 

اد فمدصيشي قادر عمى الشيػض بالسجتسع الفمدصيشي واالعتساد عمى الحات , في بشاء اقتر

استخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي في تذخيز الحالة والسشيج التاريخي لسعخفة صيخورة 

 االحجاث التي مخ بيا االقتراد الفمدصيشي . 

ف أخئيدية وىي تػصل البحث لعجد مغ الشتائج  والتي كانت تتسثل بعجد مغ الشقاط ال

نتاج مجسػعة  مغ األوامخ  قتراد اإلسخائيمي  جاءت قرخا  قتراد الفمدصيشي لإلتبعية اإل

حتالؿ  وتحقيق الديادة  عمى قترادي يتصمب  انياء اإلنفكاؾ  اإلالعدكخية وبالتالي فاف اإل

تفاقية  تحكع ترخفات  شخفييا , إتفاقية باريذ لع تعج قائسة بسعشى إإف , و السػارد  والسقجرات 

 . قترادية  ف أصبحت إشار لتحكع إسخائيل  مغ جانب واحج  في تديخ العالقات  اإلألاوىي 

أوصى الباحث بعجد مغ التػصيات التي مغ شانيا الحج مغ تبعية االقتراد الفمدصيتي 

ججوى السقاشعة رفع معخفة  الخأي العاـ الفمدصيشي بلالقتراد االسخائيمي السحتل ومشيا  

مقاشعة , و  ستعخاض تاريخي  لخبخات الذعػب  األخخى إلمسشتجات اإلسخائيمية  مغ خالؿ 

السشتجات اإلسخائيمية وتشسية القشاعة بأنيا شكال مغ أشكاؿ  الشزاؿ باإلضافة لجعع وتعديد 

عادة الشطخ العسل مع السجتسع الجولي عمى إ , و السشتجات الفمدصيشية وربصيا باالنتساء الػششي 
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في اتفاؽ باريذ االقترادي والتحخر مغ التبعية  التي تجعل االقتراد الفمدصيشي تابع  , 

خرػصا أف الصخؼ األخخ يعصل كافة البشػد التي يدتفيج مشيا االقتراد الفمدصيشي  وكحلظ 

اع قترادية والتأكيج عمى مذاركة وإدماج القصدعع كافة القصاعات اإل,  انتياء مجتو وضخوفو 

وضع عػائق  أماـ  السشتجات اإلسخائيمية التي تجخل , و  الخاص في تشسية القصاعات اإلنتاجية 

 الدػؽ الفمدصيشي عبخ السػاصفة الفمدصيشية  .

السفتاحية : االنفكاؾ االقترادي , االقتراد الفمدصيشي  , االقتراد االسخائيمي  الكمسات

 السحتل , السقاشعة االقترادية . 

 3سقدمة ال

حيث تع  1967حتالؿ عاـ إقتراد اإلسخائيمي مشح قتراد الفمدصيشي باإلرتبط اإلإ

قتراد الفمدصيشي مغ خالؿ إتباع سياسات وإصجار قػانيغ وأوامخ عدكخية الديصخة عمى اإل

ستػلت وصادرت كل الثخوات الصبيعية إقتراد الفمدصيشي التي ستيجفت كل مقػمات اإلإ

يجىا عمى السعابخ وعصمت السصارات مسا جعميا تأخحه رىيشة ال يقػى والدياحية والجيشية ووضعت 

عمى الشسػ والتصػر , وبالسقابل فتحت باب التذغيل والعسالة لمفمدصيشييغ وىػ ما مكشيا بالتالي 

 قتراد تابع وال يقػى عمى التصػر .إقتراد اإلسخائيمي وجعمو مغ ربصو باإل

قاتو والتي نتج عشيا قياـ الدمصة الػششية وممح 1993تفاؽ أوسمػ عاـ إوبعج إعالف 

إلعالف قياـ الجولة  ا  الفمدصيشية وعػدة الكيادة الفمدصيشية والبجء بتأسيذ مقػمات الجولة تسييج

تفاؽ الشاضع لمعالقة بيغ تفاؽ باريذ ىػ اإلإنتقالية , كاف نتياء السخحمة اإلإالفمدصيشية بعج 
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نتقالية والحي جاء ليذكل نتياء السخحمة اإلإيمي لحيغ قتراد اإلسخائقتراد الفمدصيشي واإلاإل

قتراد إقتراد اإلسخائيمي إلى بشاء قتراد الفمدصيشي مغ التبعية الكاممة لإلنتقالية يشقل اإلإمخحمة 

تفاؽ أوسمػ والتي كاف مغ السفتخض أف يشتيي نتقالية إلنتياء السخحمة اإلإفمدصيشي مدتقل مع 

,  2000نتفاضة الثانية عاـ نجالع اإلإتفاقيات وما تالىا مغ ل لإل, ومع تشكخ إسخائي1999عاـ 

ستثشاء ما يتالءـ إتفاقات السػقعة مع مشطسة التحخيخ الفمدصيشية بقامت إسخائيل بتعصل كافة اإل

تفاؽ وسسحت لشفديا بالكياـ بكل ما تخاه مع مرالحيا بل ذىبت أيزا إلى خخؽ البشػد الػاردة باإل

تفاقات السػقعة مت بدخقة ونيب حقػؽ الذعب الفمدصيشي الستختبة عمى اإليحقق مرالحيا وقا

ولسػاجية سياسة اآلمخ الػاقع التي تفخضيا , نتفاضة الثانية حتى اليػـنجالع اإلإوذلظ مغ تاريخ 

تخاذ عجد مغ اإلجخاءات التي مغ شانيا حساية السذخوع إإسخائيل قخرت الكيادة الفمدصيشية 

 قتراد اإلسخائيمي . قتراد الفمدصيشي عغ اإلوأىسيا انفكاؾ اإلالػششي الفمدصيشي 

قتراد قتراد الفمدصيشي عغ اإلنفكاؾ اإلإلحا تدعى ىحه الجراسة إلى التعخؼ عمى سبل 

قتراد الفمدصيشي ومقػماتو وقجرتو عمى تحقيق األىجاؼ اإلسخائيمي والى التعخؼ عمى واقع اإل

 ستقالؿ .  عية واإلالسصمػبة مشو لتحقيق التحخر مغ التب

 

 البحث وتداؤالتو   إشكالية

قترادي الفمدصيشي والتي نتج عشو ىشاؾ الكثيخ مغ التعقيجات في السذيج اإل

قتراد الفمدصيشي مغ ثخوات ستغالؿ مقػمات اإلإقتراد اإلسخائيمي وعجـ تبعية كاممة لإل
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الفمدصيشي مسا أدى قتراد شبيعية وقجرات بذخية أدت إلى إحجاث تذػىات بشيػية في اإل

جتساعية وىػ ما لسدو جسيع إلى إحجاث تأثيخات سمبية عمى كافة القزايا الدياسية واإل

السػاششيغ مغ إجخاءات إسخائيمية بعج تعثخ السفاوضات الدياسية بيغ الصخفيغ وكاف مغ 

حتجاز األمػاؿ الفمدصيشية وسخقتيا , وبحلظ تتسحػر مذكمة إأبخزىا إجخاءات الحرار و 

 جراسة في الدؤاؿ التالي :ال

 قتراد اإلسرائيمي ؟ قتراد الفمدطيشي عن اإلنفكاك اإلإما ىي سبل 

 ويتفخع عشو األسئمة التالية : 

 قتراد الفمدصيشي ؟ما ىػ واقع اإل 

 قتراد الفمدصيشي ؟تفاقيات الشاضسة لإلما ىي اإل 

 ستقالؿ ؟ بعية واإلقتراد الفمدصيشي في التحخر مغ التما ىي السعيقات التي تػاجو اإل 

 3  بحثأىداف ال

عمى عجد مغ األىجاؼ الخئيدية والفخعية , ويتسثل اليجؼ الخئيدي بالتعخؼ  بحثتكد اليخ 

 بحثال اما األىجاؼ الفخعية ليحأ, قتراد اإلسخائيميقتراد الفمدصيشي عغ اإلنفكاؾ اإلإعمى سبل 

 فيي تتمخز في التالي : 

 الفمدصيشي .قتراد التعخؼ عمى واقع اإل 

 قترادي .نفكاؾ اإلالتعخؼ عمى سبل اإل 

 قترادي . نفكاؾ اإلالتعخؼ عمى السعيقات التي تحػؿ دوف تحقيق اإل 
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 3  بحثأىسية ال

نفكاؾ إأىسية خاصة بدبب حيػية السػضػع وىػ سبل  بحثال اكتدب ىحي

قتراد ثخ بالغ األىسية عمى اإلأقتراد السحتل ولسا لو مغ إقتراد الفمدصيشي عغ اإل

ستقالؿ وإقامة الجولة السدتقمة الفمدصيشي وتحخره مغ التبعية وكخصػه أولى في تحقيق اإل

. 

 3 بحثمشيجية ال

ستعاف الباحث بالسشيج الػصفي التحميمي القائع عمى حرخ وتحجيج جػانب ضاىخة إ

البحث ورصج تصػراتيا وربط العشاصخ السكػنة ليا يبعزيا البعس، ومتابعة وتفديخ 

ستعانة بالسشيج التاريخي لخرػصية مػضػع جاث السختبصة بيا ، مع الحاجة إلى اإلاألح

رتباشو بالعسق التاريخي والجغخافي والدياسي لمحالة الفمدصيشية، وضخورة تشاوؿ إالبحث و 

 بعس الجػانب ذات الرفة التاريخية.

 التعريفات والسرطمحات 

بتعاد األجداء إإما اصصالحا فيعشي  نفراؿ عغ الذيء ويعشي في المغة اإل نفكاك  3اإل  - أ

 السجتسعة لتربح بعج فكيا مختمفة في الذكل والسزسػف .

ستقامة فيسا بيغ اإلفخاط والتفخيط , قتراد لغة  ىػ: التػسط، واإل: بعخيف اإلقترادي  اإل - ب

نو عمع يجرس العالقة بيغ حاجات اإلنداف ومػارده؛ إصصالحا فيػ يعخؼ عمى إأما 

 .ستخجاـ األمثل ليحه السػاردقجر مغ إشباع ىحه الحاجات باإللتحقيق أكبخ 
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 اإلطار الشظري لمدراسة 

قتراد إسخه الجولية  ومحاوالتو في ربط حج أعزاء األأتتعجد الشطخيات السفدخة لعسل 

قتراده , ومغ بيغ ىحه الشطخيات  ىي نطخية الػاقعية الدياسية  والتي إلجولة أخخى أو دوؿ في 

قترادية مختبة إكبخ في السفاعل الجولية  وبالتي إقامة تكتالت وأحالؼ أتتسثل بمعب دور 

قترادىا وبالتالي يربح ليا التأثيخ عمى عجد كبيخ مغ الجوؿ , وأيزا مغ الشطخيات السفدخة  إب

قتراديا  أف يداىع في إي تخى في سمػؾ وثقافة وقيع السجتسع الستصػر الشطخية البشائية  والت

قتراديات أخخى عبخ إعصائيا الفخصة والخبخة والتجخبة ومداعجتيا , وكحلظ تعتبخ نطخية إتصػر 

قتراديات دولو أو أكثخ ضعيفة إحج الشطخيات السفدخة لخبط دولو ما قػيو بإالتبعية ىي 

قترادىا يداعجىا عمى تحقيق الكثيخ مغ السكاسب أالقتراديو والدياسية , وتعتبخ نطخية إب

 التبعية ىي األقخب لػاقعشا الفمدصيشي . 

ستعسار التقميجي، حيث تخى إلنقزاء فتخة اإضيخ مفيػـ التبعية في فتخة الدتيشيات وبعج 

تيا وأنطستيا بسعدؿ عغ الستغيخات ىحه الشطخية أف دوؿ العالع الثالث ال تدتصيع أف تذكل مؤسدا

قترادية والدياسية والثقافية واإلعالمية وغيخىا. وقج إلالجولية، ولمتبعية أشكاؿ مختمفة ومشيا ا

ضيخت مفاليع عجيجة رافقت مفيػـ التبعية ومشيا: الدػؽ العالسية والعػلسة، الذخكات متعجدة 

لطيػر نطاـ عالسي ججيج أرغست دوؿ العالع الجشديات، الشطاـ الجولي وغيخىا، وكاف ذلظ مسيجا  

فقجىا ىػيتيا أنجماجيا بالشطاـ الخأسسالي الجولي الحي إالثالث عمى دخػلو، وقج أدى دخػليا إلى 

قترادىا وثقافتيا وسياسيتيا بالدياسات العالسية لمجوؿ الكبخى مثل:الػاليات إالػششية وربط 
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ى فقجاف تمظ الجولة لديادتيا لرالح تمظ القػى الستحجة، وبخيصانيا وفخندا، وقج ميج ذلظ إل

الجولية، وبقيت ىحه الجوؿ تعير وىع البعج الجولي لمتشسية وغفمت أف تخمفيا وتخاجعيا يفيج تصػر 

 ويػضف مرصمح التبعية ايزا  في "وصف، (1996بادي، بختخاف،)وتشسية الجوؿ السخكدية القػية

عمى الػاقع السفخوض قدخا وقجمت )كبجيل ليحا  عتخضت فكخيا  أو سياسيا  إ  أفخاد أو حخكات

 .( 2007ىادي، عالء،) بخنامجا شبق في الخارج وحقق أىجافو السخجػة ىشاؾ الػاقع( فكخا  أو

 قتراد الفمدطيشي مقهمات اإل 

قتراد الفمدصيشي والتي تتسثل بالعشرخ البذخي  وما تسثمو مغ قجرات تتعجد مقػمات اإل

قتراديو اإلبذخيو وميارات عمسية  وأيجي عاممو  , وكحلظ تعتبخ األرض مغ أىع السقػمات  

لمذعب الفمدصيشي  وما تسثمو مغ أراضي خربو  لمدراعة وكحلظ ما تحػيو األرض في باششيا 

تعمق بسا تسمكو فمدصيغ مغ حرة عمى البحار وىػ ما يذكل مغ ثخوات باإلضافة لسكػف ميع وي

قجره ورافعو اقتراديو ميسة سػاء ما تسمكو مغ ثخوات بحخيو أو سياحية أو عالجية ومشفح ميع 

 لمخارج . 

 العشرر البذري         

عمى الخغع مغ الخالؼ الطاىخ بيغ تعخيفات الفقو مفيػـ العشرخ البذخي وأىسيتو:

ياسي لمجولة،فإف شبو إجساع يسكغ أف يشعقج عمى أف ىشاؾ أركانا  رئيدية ثالثة ال الجستػري والد

بّج مغ تػفخىا إلمكانية القػؿ بػجػد دولة. وىحه األركاف أو العشاصخ ىي: الجساعة البذخية، 

 .(2010) الخصيب,نعساف,  واإلقميع، والدمصة الدياسية
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بمج مغ البمجاف، إذ يعتبخ الدكاف ىع  ويتسثل العشرخ البذخي ىشا في سكاف اإلقميع ألي

كافة شػائف ومكػنات السجتسع البذخية، وىع السعبخوف عغ آماؿ شعبيا وشسػحات مػاششييا وىع 

ختالؼ أعسارىع إستغالؿ مػاردىا والتشعع بخيخاتيا. ويجخل كافة الدكاف عمى إالحيغ يقػمػف ب

 ,ات، وإما مدتيمكيغ ليا أو ىسا معا  ضسغ السقػـ البذخي باعتبارىع إما مشتجيغ لمدمع والخجم

ويجسع السفكخوف عمى أنو لكياـ الجولة يمـد وجػد عجد مغ األفخاد، فال تػجج دولة بغيخ جساعة 

 بذخية تخزع ليا وتكػف فييا عشرخا  أساسيا .

 الدكان ومكهناتيم  

 4.5مميػف ندسة، مشيع حػالي  11.8بشحػ  2015قجر عجد الدكاف في نياية سشة

.وفي  % مغ إجسالي عجد الفمدصيشييغ في العالع38مميػف ندسة في فمدصيغ أي ما ندبتو نحػ 

نحػ  2014في سشة الزفة الغخبية وقصاع غدةتقجيخات أخخى فقج بمغ مجسػع الدكاف في 

مميػف  1.760مميػف ندسة في الزفة الغخبية، و 2.790مميػف ندسة، مػزعيغ بيغ  4.550

 % لمسشصقتيغ عمى التػالي.38.7%، و61.3شدبة أي ب ندسة في قصاع غدة

وعادة ما يقدع الدكاف ألغخاض ترشيفاتيع كقادريغ عمى العسل أو غيخ قادريغ، وكسدتيمكيغ 

عاما ؛ وىع في العادة يعتبخوف مدتيمكيغ  15أو مشتجيغ إلى الفئات التالية: األشفاؿ حتى سغ 

مدتيمكة. وىاتاف الذخيحتاف تتفاوتاف فيسا عاما ؛ وىي أيزا فئة  65فقط، ثع فئة الذيػخ فػؽ 

بيشيا مغ حيث احتياجاتيع الخجمية واالستيالكية باختالؼ الدغ، والشػع، ومدتػيات التعميع، 

والثقافة، والجخػؿ، واألسعار، واألذواؽ، والحالة الرحية أو السخضية، وأوضاع ذوي االحتياجات 
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بالغيغ أو القػى البذخية التي تتكػف مغ الخاصة. وأخيخا ،الذخيحة الػسصى وىي شخيحة ال

 الجاخميغ في القػى العاممة ومغ ىع خارجيا. 

 القهى العاممة الفمدطيشية3  

ستيالكي إف القػى العاممة ىي التي تقػـ بالشذاط اإلنتاجي وىي التي ليا الجور اإل

ال يعسمػف، واإلنتاجي في آف واحج،ثع ىشاؾ مغ ىع خارج القػى العاممة مغ البالغيغ الحي 

وبالتالي ىع ضسغ فئة البالغيغ السدتيمكيغ. ويالحظ أف الفمدصيشييغ مغ حيث الخرػبة والشسػ 

ستسخار معجالت عالية تديج مغ معجؿ الشسػ الدكاني، إذ يعتبخ معجؿ خرػبة إالدكاني يحققػف ب

الحي مكَّغ  أفخاد،األمخ 5-4السخأة الفمدصيشية مختفعا  مقارنة بكثيخ مغ الجوؿ ويتخاوح بيغ 

الفمدصيشييغ مغ تعػيس الشقز ونديف الدكاف السياجخ. أما معجؿ الشسػ الدكاني فيقجر بشحػ 

% وىػ معجؿ مختفع ندبيا  إذا قػرف بالسعجؿ العاـ عمى السدتػى العالسي. وعبخ عذخات 3

ا  في أعجاد الدشيغ كاف الشسػ الدكاني يتدايج باستسخار إلى السدتػى الحي يجعل ىشاؾ تدايجا  مدتسخ 

 السكيسيغ عمى األراضي الفمدصيشية بعيجا  عغ مخاوؼ الخمخمة الدكانية.

وقج جاء ذلظ عمى الخغع مغ ما تعخض لو السجتسع الفمدصيشي مغ قتل وتشكيل خاصة مشح 

،الحي أفزى إلى حخكة ندوح شجيجة تقمبت مغ وقت آلخخ، إلى أف 1917الحكع البخيصانيدشة

ف "الجولة اإلسخائيمية"، ونذػب الحخب العخبية اإلسخائيميةفي أيار/ بمغت ذروتيا مع قخب إعال

التي صاحبيا قياـ العرابات الرييػنية بسجازر شييخة نكَّمت بالسجنييغ العدؿ خاصة 1948مايػ

مغ الذيػخ واألشفاؿ والشداء،إمعانا  في إغالؽ كافة السشافح أماـ الفمدصيشييغ واضصخارىع لتخؾ 

ت،ومغ ثع الشدوح القدخي؛إما إلى الزفة الغخبية أو إلى قصاع غدة وبمجاف السستمكات والثخوا
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الجػار، وأىسيا: األردف وسػريا ولبشاف ومرخ وبالد السيجخ.وقج تختب عمى ذلظ وضع جغخافي 

% مغ 77.7شجيج الخصػرة والتعقيج مسثال  في استيالء "إسخائيل"في ذلظ الػقت عمى نحػ 

 . السداحة اإلجسالية

تكغ التصػرات التالية مخحمة بعج أخخى بأقل خصػرة سػاء عمى العشرخ البذخي أـ عمى ولع 

السداحة الجغخافية األرضية الستبكية لمفمدصيشييغ خاصة عشج إعادة احتالؿ الزفة الغخبية وقصاع 

 ،والتي صاحبيا ندوح شجيج نحػ السسمكة األردنية الياشسية عمى وجو التحجيج.1967غدة سشة

العشرخ البذخي بالخغع مغ التصػرات التي مّخ بيا، يذيخ إلى أنو ضّل مجتسعا  إف واقع 

متساسكا  تجسعو روابط األخػة والجػار والمغة والتاريخ والعير مع األقميات بسدتػى عاٍؿ مغ 

التدامح، خاصة مع غيخ السدمسيغ دوف أدنى تسييد بدبب المػف أو العخؽ أو السحىب أو المغة 

 أو غيخىا.

 قتراد ر  كسقهم أساسي لإال   

ال يكفي وجػد العشرخ البذخي لكياـ الجولة، إذ ال بّج مغ وجػد بقعة محجدة مغ 

األرض يدتقخ عمييا الدكاف ويسارسػف عمييا نذاشيع بذكل كامل حتى يسكغ أف تقػـ تمظ 

الجغخافي الجولة، وىحا ما يصمق عميو إقميع الجولة، الحي يذكل الخكغ الثاني لػجػدىا واإلشار 

ويقرج باألرض أيزا  مداحة اإلقميع الحي يعير عميو أي شعب مغ الذعػب، , الحي تقػـ عميو

وىحه السداحة تكػف محكػمة ومحجدة ضسغ حجود الجوؿ األخخى السجاورة وفي إشار الديصخة 

فيسا الفعمية عمييا دوف مشازع والتي تحكسيا أحكاـ القانػف الجولي والتذخيعات ذات الرمة، خاصة 

 يتعمق بسشطسة األمع الستحجة.
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وىكحا تتسثل أىسية األرض في أنيا البقعة الجغخافية التي يعير عمييا سكاف اإلقميع 

بال مشازع سػاء كانت أراٍض يابدة أـ أراٍض مغسػرة.وبالتالي، فإف السػاششيغ يعيذػف حياتيع 

واالجتساعية والدياسية والثقافية والجيشية السعتادة عمى ىحه األرض، ويداولػف أنذصتيع االقترادية 

عمييا بحخية كاممة، وتكػف ىحه األرض ممكية عامة مسثمة في الدمصة الحاكسة، أو ممكية خاصة 

 عمى حجٍّ سػاء أو مديج مشيسا.

 ر  فمدطين أخرهصية 

وجخى ,لفمدصيغ عبخ تاريخيا أوضاعا  غيخ مدتقخة مع األرض التي يكيع عمييا أبشاؤىا

عرخ الحجيث تحجيج مداحة محجدة لفمدصيغ ضسغ اتفاقية سايكذ بيكػ السػقعة في ال

غتشسيا الحمفاء فيسا بيشيع خالؿ إ وما تالىا،حيث جخى خالليا تقديع األراضي التي 1916سشة

. وعمى ضػء ىحه  الحخب العالسية األولى، وىي األراضي الػاقعة شخقي البحخ األبيس الستػسط

تفاقية أصبحت بالكامل تحت التي تحجدت مداحتيا عمى ضػء ىحه اإل تفاقية، فإف فمدصيغاإل

نتجاب بخيصانيا عمييا مغ أجل أف إإقخار مغ عربة األمع ب1922سيصخة بخيصانيا، ثع جخى سشة

تشيس بدكانيا الفمدصيشييغ إلى السدتػى الحي يؤىميع إلدارة شؤونيع بأنفديع، إال أف بخيصانيا 

 تجاىمت ىحه السيسة تساما .

–34.15تفاقية، فإف فمدصيغ أصبحت واقعة بيغ خصي شػؿ )وبشاء عمى الخخائط السمحقة باإل

(.كسا أنيا تستج مغ رأس الشافػرة  شساال  عمى حجود لبشاف 33.15-29.30(،وخصي عخض )35.14

الداحل الذخقي لمبحخ األبيس الستػسط إلى العكبة جشػبا  شساؿ خميج العكبة الجشػبية عمى 

، وشخؽ األردف، وفمدصيغ خمر عمى البحخ األحسخ في ممتقى لبمجاف ثالثة متجاورة ىيالػاقعة 



 

4949 
 

كع، وىي في مػقع فخيج بيغ القارات الثالث آسيا وأفخيكيا وأوروبا، 27,027بسداحة إجسالية قجرىا

وشخقا  سػريا ويبمغ شػؿ الحجود  كع،240البحخ األبيس الستػسط عمى ساحل شػلو  فيحجىا غخبا  

وشساال  الجسيػرية  كع،360كع، واألردف أيزا  جية الذخؽ عمى حجود شػليا  76بمجيغ بيغ ال

كع ما  240كع، وجشػبا  صحخاء سيشاء السرخية عمى حجود شػليا  79المبشانية عمى حجود شػليا 

 .  بيغ رفح حتى رأس شابا وخميج العكبة

ستقالؿ أسػة الحخية واإل وبجال  مغ أف يسثل ىحا التكميف بجاية لحرػؿ الفمدصيشييغ عمى

تفاقية وىي سػريا ولبشاف وشخؽ األردف والعخاؽ، فإف األرض التي تزسشتيا اإل بالجوؿ السجاورة

الفمدصيشية كاف مخصصا  ليا لتقاـ عمييا "دولة إسخائيل" استشادا  إلى وعج بمفػر وزيخ الخارجية البخيصانية 

الدشيغ واقتصاع أراضي فمدصيغ جدءا  بعج ستسخار الرخاع وتعاقب إومع , 1917الرادر سشة

 آخخ، فإف مداحة فمدصيغ تقمرت مغ مخحمة ألخخى عمى الشحػ السػضح كاآلتي:

 2211سشة جدول  تطهر مداحة فمدطين مشذ االنتداب البريطاني

 السداحة )كم مربع( الدشة

1922 27,027 

 % فقط مغ السداحة اإلجسالية لفمدصيغ )تخريز ولع يشفح(42بشدبة  11,590 )قخار التقديع( 1947

 )مقدسة بيغ الزفة والقصاع( 6,220 )الشكبة( 1948

 األراضي الفمدصيشية لػ"إسخائيل" أعيج ضعّ  1967

 التفاؽ غدة وأريحا * )سيصخة فعمية محجودة لمفمدصيشييغ( وفقا  2,200 1994

 غدة مغ جانب واحجاندحاب "إسخائيل" مغ قصاع  2005
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2015 

إسخائيل" عمى مشصقة ج وسيصخة محجودة لمدمصة "* )استسخارية سيصخة 2,340

الفمدصيشية عمى مشصقة أ، وإداريا  عمى مشصقة ب،وبقاء قصاع غدة محاصخا  مغ 

 الخارج(**

أرقاـ ,السرجر: مخكد التخصيط الفمدصيشي: مخكد بحػث تابع لسشطسة التحخيخ الفمدصيشية،غدة

 تقجيخية.

ستسخار إ ضلّ  ال يسكغ القصع بالحجيث عغ مداحة أرضية محجدة لجولة فمدصيغ السدتقبمية في

 ستيصاف أو ألغخاض أخخى.ستقصاع مداحات متبايشة مغ وقت آلخخ ألغخاض اإلإ"إسخائيل" في 

 حتالل نيب الر  من قبل اإل 

الزفة الغخبية إلييا، تديخ الحكػمة اإلسخائيمية مشح أمج بخصى تجريجية لزع أراضي 

حيث سارت خالؿ الدشػات الساضية بثبات في نيجيا االستيصاني والتػسعي في كافة أرجاء 

األراضي الفمدصيشية، بيجؼ إبقائيا تحت سيصختيا ألسباب ليدت جغخافية فقط وإنسا ألسباب 

في مفاوضات أخخى أيجيػلػجية وديشية، بسا في ذلظ فخض سياسة األمخ الػاقع عشج السزي قجما  

وبالسحرمة، فإف مجسػع ما تديصخ عميو "إسخائيل" فعميا  مغ خالؿ مرادرتيا لألراضي  التدػية

% مغ إجسالي مداحة الزفة الغخبية، دوف أف 40الفمدصيشية بحرائع ومدػغات مختمفة يديج عغ 

وال تمظ يذسل ذلظ األوامخ العدكخية التي أصجرتيا "إسخائيل" لبشاء ججار الفرل العشرخي، 

الخاصة بالصخؽ االلتفافية، ناليظ عغ أف العجيج مغ السدتػششات التي قامت عمى أراضي 

األمخ الحي يجعل , (2015) اريج,معيج االبحاث,فمدصيشية خاصة غيخ مذسػلة بالشدبة السحكػرة
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خارات الحج األدنى السقبػؿ مغ األرض الفمدصيشية إلقامة الجولة الفمدصيشية غيخ متػفخ لتصبيق الق

 األمسية والصسػحات الفمدصيشية.

ستغالليا مغ إيػجج في فمدصيغ العجيج مغ السػارد الصبيعية والتي يسكغ 3 الثروات الطبيعية   

جل التشسية السدتجامة, ومغ بيغ ىحه السػارد السياه والصاقة, وفي تقخيخ حجيث لمبشظ الجولي تع أ

اح سشػية تقجر ب ثالثة مميارات دوالر سشػيا مغ ستصاعة الفمدصيشييغ جشي أربإاإلشارة إلى أف ب

ستخاتيجي السػارد الصبيعية الستػفخة في مشاشق "ج" في الزفة الغخبية, ولكغ التػاجج اإل

لمسدتػششات اإلسخائيمية في الزفة الغخبية مغ أجل الديصخة عمى الساء واألرض والسػارد السعجنية 

د اإلسخائيمي عمى حداب استسخار دفع السجنييغ يكذف عغ حجع الفػائج التي يحرجىا االقترا

 اإلسخائيمييغ والفمدصيشييغ إلى صجامات مدتسخة ومتكخرة.

 الدياسية ( الدمطة الدياسية وأىسيتيا3 ةرادقترادي السدتقل ) اإل القرار الدياسي واإل 

يكفي إف الدمصة الدياسية أو الييئة الحاكسة ىي مغ أىع عشاصخ تكػيغ الجولة، إذ ال    

قياـ الجولة ونذأتيا تػافخ مجسػعة أفخاد يقصشػف إقميسا  معيشا  برفة دائسة ومدتقخة، وإنسا يجب 

عالوة عمى ذلظ وجػد ىيئة حاكسة أو سمصة سياسية عمى األفخاد الخاضعيغ ليا. وال يكفي مجخد 

ل ىحه الدمصة وجػد سمصة عامة يخزع ليا األفخاد لمقػؿ بػجػد الجولة، وإنسا يمـد أيزا  أف تحر

عمى اعتخاؼ األفخاد بيا وقبػليع ليا، وذلظ مغ خالؿ التفػيس الحي يعصى لمحكاـ أو مغ خالؿ 

صشجوؽ االنتخابات، وبالتالي فأي سمصة ال تدتشج إلى إرادة الجساعة التي تحكسيا تكػف سمصة 

تأسيذ الدمصة مختبط غيخ فعمية، ال تدسح بكياـ الجولة بالسعشى الجقيق، وبالتالي فكياـ الجولة أو 

 بخضاء أبشائيا.
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إال أف إرضاء األفخاد ال يعشي أف سمصة الجولة يجب أف تعدزه القػة، ألنيا الزمة وضخورة ال  

بّج مشيا لسسارسة الحكػمة لدمصاتيا، وبالتالي فتخمف القػة يعشي فشاء الجولة، ألنو يعصي القػى 

وتستاز الدمصة كعشرخ مغ عشاصخ , إلقميعالسشافدة القجرة عمى الطيػر وفخض وجػدىا عمى ا

الجولة بأنيا أصيمة ال تشبع مغ سمصات أخخى، وإنسا الدمصة األخخى ىي التي تشبع مشيا، كحلظ 

فإف ىحه الدمصة ىي سمصة ذات اختراص عاـ يذسل كافة جػانب الحياة داخل الجولة بخالؼ 

 .( 2010لخصيب, نعساف, )ابكية الدمصات األخخى التي تشطع جانبا  مغ حياة األشخاص

 الدمطة الدياسية في فمدطين3

ضّل الفمدصيشيػف محخومػف مغ الدمصة الدياسية عمى بالدىع لفتخات شػيمة مغ التاريخ،  

فحتى الحخب العالسية األولى كاف الفمدصيشيػف جدءا  مغ الجولة العثسانية التي يحكسيا الدالشيغ 

(. وبانتياء ىحه الفتخة، أصبحت فمدصيغ تحت 1917-1516العثسانيػف، عمى امتجاد الفتخة )

وبالتالي حـخ الفمدصيشيػف ( 1948)خخيصة فمدصيغ, 1948الحكع البخيصاني حتى أيار/ مايػ 

مغ التستع بحقػقيع الػششية ومغ الدمصة الدياسية الػاجب أف يتستعػف بيا عمى الخغع مغ 

يع محاولة لتذكيل حكػمة وششية في غدة وكانت ل, نزاليع السدتسخ خالؿ فتخة الحكع البخيصاني

فيسا سسي بحكػمة عسـػ 1948ندحاب البخيصاني في أيار/مايػعمى ضػء الفخاغ الشاشئ عغ اإل

وكانت خالليا "إسخائيل" مسعشة في بدط سيصختيا  ،1948فمدصيغ وذلظ في أيمػؿ/ سبتسبخ 

إلى أف انتيى األمخ بتخكد عمى الجدء األكبخ مغ األراضي الفمدصيشية وشخد سكانيا األصمييغ 

 الفمدصيشييغ عمى مداحة محجودة مغ األرض في كل مغ الزفة الغخبية وقصاع غدة.

  (2291-2291سمطة الحكم في قطاع غزة )  
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لقخب قصاع غدة مغ جسيػرية مرخ العخبية، فقج جخى إسشاد إدارة حكع قصاع غدة إلى    نطخا  

اإلدارة السرخية فيسا أشمق عميو في ذلظ الػقت إدارة الحكع العاـ لقصاع غدة، وذلظ بسػجب 

 24/2/1949اتفاقية اليجنة العامة السرخية اإلسخائيمية السػقعة في جديخة رودس في اليػناف في

، غيخ أنو جخى االنتقاص مغ ىحه 2كع565جرت مداحة القصاع في ذلظ الػقت بشحػ ،والتي ق

فقط وذلظ عمى ضػء تفاىسات مرخية ٍإسخائيمية. 2كع365لتربح مداحة القصاع  السداحة الحقا  

. أي أف الفمدصيشييغ خالؿ ىحه 1967واستسخ ىحا األمخ حتى احتالؿ "إسخائيل" لمقصاع سشة

الصبيعي في الحخية والحرػؿ عمى سمصة سياسية مدتقمة، حيث كانت  الفتخة لع يسشحػا الحق

شؤوف الحكع تتع مغ خالؿ اإلدارة السرخية الججيجة التابعة لػزارة الحخبية في مرخ في ذلظ 

 الػقت.

 

 

 22913سمطة الحكم لمفمدطيشيين في الزفة الغربية بعد سشة  

نيخ األردف، فإف الفمدصيشييغ في عمى ضػء العالقة الدكانية الػثيقة بيغ شخؽ وغخب  

لالنزساـ تحت لػاء مسمكة شخؽ األردف لتكػف الجولة األردنية 1950الزفة الغخبية صػتػا سشة

الججيجة تجسع جانبي نيخ األردف فيسا أشمق عميو السسمكة األردنية الياشسية، وبالتالي فإف الزفة 

انيغ األردنية السعسػؿ بيا.وفي الغخبية أصبحت خاضعة لمحكع األردني وتدخي عمييا القػ 

الثسانيشيات تخمت السسمكة األردنية الياشسية عغ الزفة الغخبية لتربح إدارة شؤونيا مغ مدؤولية 

 الفمدصيشييغ، وذلظ بشاء عمى شمب مشطسة التحخيخ الفمدصيشية.
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 22293الدمطة الفمدطيشية بعد االندحاب الجزئي مشذ سشة 

بيغ الجانبيغ الفمدصيشي واإلسخائيمي في  جخى التػقيع عمى مبادئ أوسمػ

والحي بسػجبو نذأت الدمصة الفمدصيشية التي مارست صالحياتيا في  1993أيمػؿ/سبتسبخ 

البجاية في غدة وأريحا بسػجب االتفاقات السبخمة، عمى أف يتع التػصل إلى حّل نيائي لجسيع 

خالؿ فتخة انتقالية مجتيا خسذ سشػات  األمػر العالقة كالقجس والالجئيغ والحجود والسياه وغيخىا

.وعمى ذلظ، سسحت "إسخائيل"بعػدة عذخات اآلالؼ مغ الفمدصيشييغ 2000أي تشتيي سشة

السغتخبيغ الحيغ رشحتيع مشطسة التحخيخ الفمدصيشية لمحرػؿ عمى الخقع الػششي "اليػية 

دصيشي، التي جخى إعادة الفمدصيشية"، وكاف مغ بيغ ىحه العشاصخ غالبية قػات جير التحخيخ الفم

 صياغة قػاتيا في أجيدة أمشية استشادا  إلى مبادئ أوسمػ.

وخالؿ الفتخة االنتقالية السذار إلييا،كاف يتزح مغ حيغ آلخخ تيخُّب "إسخائيل"مغ تشفيح 

التفاىسات الستفق عمييا،مع تخكيدىا عمى التداـ الفمدصيشييغ بتصبيق ما يدسى بالتشديق األمشي، 

نجحت "إسخائيل" نجاحا  مصمقا  في تصبيق ىحا البشج مغ مالحق مبادئ أوسمػ، ولع يتسكغ وبحلظ 

الفمدصيشييغ سػى مغ مسارسة سمصة ذاتية محجودة ومشقػصة عمى األراضي التي تحت سيصختيا 

 بعج اندحاب"إسخائيل" مغ عجد مغ السشاشق في إشار التقديع الجائخ ألراضي الزفة الغخبية إلى:

  أ: وتكػف خاضعة لمدمصة الفمدصيشية إداريا  وأمشيا ، وىي متخكدة عمى السجف السكتطة السشصقة

والسددحسة سكانيا ، ومغ ثع تخغب "إسخائيل" في تخؾ مياـ إدارة شؤونيا لمفمدصيشييغ مباشخة 

دوف عشاء مشيا، إال أف القػات اإلسخائيمية تستعت بحق التشقل في ىحه السشصقة بحخية كاممة 

 كافة أشكاؿ القسع عمى الفمدصيشييغ. ومداولة
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  السشصقة ب: وتتبع السشاشق السحيصة بالسجف الفمدصيشية السكتطة، وتخزع إداريا  فقط

لمفمدصيشييغ، وأمشيا  لػ"إسخائيل".وبالتالي، فإف الرالحيات لمفمدصيشييغ محجودة في ىحه 

 السشصقة.

  وخاصة في مشصقة األغػار التي السشصقة ج: وىي تقع في الجانب الذخقي لمزفة الغخبية

تمتقي بالحجود األردنية، وىي مشصقة مغمقة أماـ الفمدصيشييغ وتخزع أمشيا  وإداريا  لػ"إسخائيل"، 

% مغ مجسػع مداحة الزفة 61وليا أىسية استخاتيجية واقترادية بالغة، وتبمغ مداحتيا 

% فقط 39ض ليربح نحػ الغخبية. أي أف "إسخائيل" اقتصعت مقجما  ىحه السداحة مغ األر 

 مغ أراضي الزفة الغخبية محال  لمسفاوضات الدياسية.

وفي نياية السصاؼ، فإف الدمصة الدياسية الستاحة لمفمدصيشييغ عمى السشاشق الخاضعة 

لديصختيا ىي سمصة محجودة ال تسشح الفمدصيشييغ أي حقػؽ ذات قيسة، مع تحسل الدمصة 

 واإلدارية الشاشئة عغ ذلظ. الفمدصيشية لكافة األعباء السالية

 نقدام الدمطة الدياسية بين الزفة الغربية وقطاع غزةإ 

نتخابات التذخيعية الثانية بعج غسار اإل 2006خاض الفمدصيشيػف في شباط/ فبخايخ 

وفي , 1996نتخابات الشيابية األولى التي عقجت سشةنقزاء نحػ عذخ سشػات عمى اإلإ

مقعجا  مغ  76كة التغييخ واإلصالح التي تقػدىا حساس بشحػ نتخابات األخيخة، فازت حخ اإل

مقعجا  مقابل خدارة غيخ متػقعة لحخكة  120مجسػع مقاعج السجمذ التذخيعي الفمدصيشي البالغ 

مسا يعشي أف الداحة الدياسية أصبحت متاحة لحخكة حساس لمسذاركة في إدارة حكع  ,فتح

األراضي الفمدصيشية في الزفة والقصاع ألوؿ مخة، ولع يكغ األمخ ميدخا  نحػ تذكيل حكػمة 
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نتخابات التي ضمت مفتقجة ألي صالحيات وششية تجسع شتات الفمدصيشييغ الحيغ نجحػا في اإل

 حكيكية.

دصيشيػف وما زالػا فتخة حخجة شابتيا صخاعات خفية أحيانا ، ومعمشة أحيانا  وعاش الفم

أخخى إلى أف انتيى األمخ بسػاجية مدمحة في غدة، بيغ حخكتي فتح وحساس أفزت في 

إلى سيصخة حساس سيصخة كاممة عمى أراضي قصاع غدة وانفخادىا  2007مشترف حديخاف/ يػنيػ 

يغ جخى تذكيل حكػمة الػفاؽ الفمدصيشي في حديخاف/ ، ح2014بالحكع دوف شخيظ حتى سشة

دوف صالحيات حكيكية عمى فخوع الػزارات في غدة. مسا أوجج وضعا  إداريا   2014يػنيػ 

 وسياسيا  أكثخ تعقيجا ، أي أف االنقداـ الفعمي ضّل قائسا  حتى اآلف.

الدمصة  وفي أعقاب السػاجية الدابق اإِلشارة إلييا واستشادا  لرالحيات رئيذ

الفمدصيشية، فقج أصجر مخسػما  بإقالة الحكػمة الػششية التي كانت قائسة حتى ذلظ الػقت،كسا 

سبقت اإلشارة إليو،وانتيى األمخ بانفخاد حخكة حساس بالدمصة الدياسية في غدة وانفخاد حخكة فتح 

مى بالدمصة الدياسية في راـ هللا مع ما صاحب ذلظ مغ أضخار ومخاشخ ال حرخ ليا ع

السػاششيغ برفة خاصة وعمى السؤسدات الخسسية وغيخ الخسسية برػرة عامة. وعانى 

 الفمدصيشيػف وما زالػا السعاناة الذجيجة مغ جخاء ذلظ.

حتالؿ تػاصل حرارىا البخي والبحخي والجػي خالؿ فتخة االنقداـ،ضمت سمصات اإل

ي لمدكاف لتحكع قيػدىا جتساعقترادي واإلعمى قصاع غدة بذكل غيخ مدبػؽ مغ الخشق اإل

عمى حخكة تشقل األفخاد، ولتفخض إجخاءات تقػيس حخية مػاششيو، بسا في ذلظ الػاردات مغ 

الدمع األساسية لحياة الدكاف، إضافة إلى الرادرات مغ السشتجات الغدية الدراعية والرشاعية. 
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ؽ الدكانية االقترادية مسا أدى إلى تفاقع األوضاع السعيذية لمدكاف وإيجاد انتياؾ صارخ لمحقػ 

واالجتساعية والدياسية، لتديج مغ تحكسيا في اقتراد القصاع، األمخ الحي أكجتو التقاريخ 

الستخررة لمسشطسات الجولية والحقػقية السعشية بالذأف الفمدصيشي تباعا ، مغ حيث أف غدة لغ 

 .2020تكػف صالحة لمعير بجءا  مغ سشة

     قترادية3اإلالتحديات السدتقبمية لمدياسات  

قترادي التي تػاجو قياـ الجولة الفمدصيشية ىشاؾ الكثيخ مغ التحجيات في السجاؿ اإل

 حتالؿ وأىسيا:قتراد دولة اإلإقترادي فمدصيشي عغ إنفكاؾ إمدتكبال  وإمكانية تحقيق 

 

 ستخدام الجائر لمسهارد الطبيعية3القدرة عمى مشع اإل  

عجد الدمصة الفمدصيشية وعجـ القجرة عمى مشع االستخجاـ الجائخ لمسػارد الصبيعية  اف

حيث يذكل الدحب ثالثة أضعاؼ  ومغ أمثمة ذلظ زيادة سحب السياه مغ الخداف الجػفي في غدة،

مسا يجعل ندبة كبيخة مغ مياه الذخب ترل إلى السدتيمظ  كسية األمصار التي ترل ليحا الخداف،

صالحة لالستخجاـ حدب السعاييخ العالسية، وىحه األزمة تتفاقع مع زيادة سكاف قصاع وىي غيخ 

مميػف ندسة خالؿ الدشػات القميمة القادمة، فيشاؾ زيادة في تخكيد األمالح  2غدة الحي سيخبػ عمى 

. ويجخل في إشار االستخجاـ ( 2015)التمسذ, دمحم يحيى, الحائبة والشتخات مع تجاخل مياه البحخ

الجائخ حفخ أعجاد كبيخة مغ آبار السياه في السشازؿ دوف تخاخيز أو رقابة، مسا يديج مغ نديف 

الخداف الجػفي. يزاؼ إلى ذلظ الريج الدسكي الجائخ مغ خالؿ صيج األسساؾ الرغيخة قبل 



 

4999 
 

اكتساؿ مػعج نزجيا، وىػ أمخ شائع بيغ الرياديغ في ضّل نقز مداحات الريج السدسػح بيا، 

 جاـ شخؽ صيج محطػرة كالسفخقعات وغيخىا.مع استخ

 القدرة عمى تغيير الهاقع االقترادي في حدود الحيز الستاح3  

قترادي الخاىغ والستقمب ستسخار الػاقع اإلإفإف  استشادا  إلى تقخيخ البشظ الجولي مؤخخا ،

عمى ترػر يعسل عمى زيادة مدتػى القمق وعجـ اليقيغ، ويمقي بطاللو عمى قجرة الفمدصيشييغ 

مدتقبل أكثخ إشخاقا ، ويسكغ لتجابيخ التشسية االقترادية أف تعسل عمى بشاء الثقة تجاه تذكيل أفق 

 . دبمػماسي شخفي الشداع في أمذ الحاجة إليو

 ستثسارات داخل الهطن3قترادي لغرا  تحفيز اإلتييئة السشاخ اإل

ستثسار الستجو لمجاخل لتذجيع اإلىتساما  متدايجا  إ كانت الدمصة الفمدصيشية قج أولت 

الفمدصيشي، فأصجرت مغ وقت آلخخ القػانيغ والتذخيعات السحفدة، إيسانا  مشيا بأىسية 

االستثسارات الػافجة سػاء كانت أجشبية أـ عخبية أـ لمفمدصيشييغ السغتخبيغ. إال أنو بالسقابل نجج 

و إلى الجاخل، مسا يذيخ إلى أف أف خخوج االستثسارات الفمدصيشية نحػ الخارج يفػؽ ما يتج

ميداف االستثسارات الجولية يتجو لغيخ صالح الفمدصيشييغ، مسا يذكل تحجيا  أماـ الجولة الفمدصيشية 

مميػف  6,101كانت االستثسارات الخارجة قج بمغت ،2013السدتقبمية، فخالؿ الخبع الثالث لدشة

مميػف  1,161أي بعجد قجره  دوالر، ميػف م 4,940دوالر مقابل استثسارات أجشبية داخمة قجرىا 

)معيج %،األمخ الحي يعشي ضخورة تقييع ىحه األوضاع ألغخاض معالجتيا19دوالر وبشدبة 

 (. 2014ابحاث الدياسات االقترادية, السخاقب االقترادي, 
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قترادية فإف القخار االقترادي السدتقل لو دور رئيدي في تييئة البيئة اإل لحلظ،

ستثسار لمقصاعيغ العاـ والخاص عمى حجٍّ سػاء، ويجخل في ذلظ السالئع لتذجيع اإلوالسشاخ 

إصجار التذخيعات السالئسة في مجاؿ ضخائب الجخل عمى األفخاد والسؤسدات، والزخائب عمى 

األرباح، والخسػـ الجسخكية عمى االستيخاد والترجيخ وغيخىا، كسا أف حخية القخار االقترادي، 

الدياسات الستعمقة باالستيخاد والترجيخ، والعالقات االقترادية الجولية، وعالقات تداعج في رسع 

التكامل االقترادي، وإبخاـ اتفاقيات التعاوف االقترادي والتجاري مع مختمف بمجاف العالع، بسا 

يتيح الحرػؿ عمى احتياجات البالد مغ الػاردات بأفزل الذخوط التي تجعل الدمعة متاحة في 

السحمية بأقل األسعار. كسا تغصي في الػقت نفدو االحتياجات التي يعجد اإلنتاج  األسػاؽ

 السحمي عغ تػفيخىا، مسا يديع في انتطاـ واستقخار حخكة السبادالت واألسعار.

 ستفادة من الراضي السرشفة ج في الزفة الغربية3إلالقدرة عمى ا   

االىتساـ الكاؼ نحػ األراضي ما تداؿ الدمصة الفمدصيشية غيخ قادرة عمى تػجيو 

السرشفة ج باعتبارىا خاضعة إداريا  وأمشيا  لػ"إسخائيل"، وأف "إسخائيل" تساشل في إعصاء أي دور 

% مغ أراضي الزفة الغخبية، عمسا  بأف 61لمفمدصيشييغ عمى ىحه األراضي التي تسثل مداحتيا 

تػفيخ السياه الرالحة لمذخب ىحه األراضي في حاجة إلى مذاريع استثسارية خاصة في مجاؿ 

والسياه السخررة لخي السدروعات، وفي السذاريع اإلنتاجيةالتي تعسل عمى تثبيت الدكاف عمى 

 أراضييع إضافة إلى أىسية مذاريع البشية التحتية والسذاريع الدياحية.

وفي دراسة سابقة لمبشظ الجولي أوضح فييا بأف تعحر الػصػؿ إلى السشصقة ج يكبج 

بميػف دوالرسشػيا ، ومغ ثع فإف إقامة مذاريع استثسارية  3.4راد الفمدصيشي خدائخ بشحػ االقت
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 .(2013)البشظ الجولي, في ىحه السشصقة كفيل بتحقيق إصالح اقترادي وزيادة مدتجامة في نسػه

غ وكاف البشظ الجولي مؤخخا  قج بيغ أىسية الصاقة الفمدصيشية الكامشة، وأىسية قياـ "إسخائيل" ضس

بغية االستفادة  تختيبات أخخى بتسكيغ الفمدصيشييغ مغ الػصػؿ إلى السشصقة جػاألسػاؽ الخارجية

 مغ ىحه السجاالت االستفادة السثمى.

 قتراد الفمدطيشي تفاقية باريس عمى اإلإثر أ  

حتى سعى  1993ما إف تع تػقيع اتفاقية أوسمػ بيغ "إسخائيل" والدمصة الفمدصيشية عاـ 

إلى إحكاـ سيصخة أكبخ عمى مفاصل الحياة الفمدصيشية، فألحق االتفاقية بسا أسساه االحتالؿ 

تػقيع "بخوتػكػؿ العالقات االقترادية بيغ حكػمة االحتالؿ ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية" في 

 .1994التاسع والعذخيغ مغ نيداف/ ابخيل عاـ 

عُتبخت مثيخة لمججؿ مشح تػقيعيا؛ تفاقية التي ُعخفت باسع "وثيقة باريذ االقترادية" ا اإل 

حيث تزسشت بشػدا رأى فييا السخاقبػف وخاصة االقتراديػف مشيع، أنيا تكّبل االقتراد 

الفمدصيشي وتجعل الفخصة فقط ألصحاب رؤوس األمػاؿ دوف إفادة معطع الذعب مشو، وفي 

  مػاؿ الدمصة وابتدازىا.اآلونة األخيخة ضيخت مداوئ ىحه االتفاقية بتصبيقيا واقعا  عبخ احتجاز أ

قتراد اإلسخائيمي كاف أبخز ما تحقق في قتراد الفمدصيشي باإليعتبخ ىجؼ ربط اإل

تفاقية, حيث أف دخل الفخد في "إسخائيل" يزاعف دخل الفخد الفمدصيشي ثالث مخات، وال يسكغ اإل

مع آخخ يعاني أف تتصابق أسعار السحخوقات والسػاد الغحائية مثال في مكاف مددىخ اقتراديا 

وىػ ما ساعج عمى أف يكػف االقتراد الفمدصيشي خادما لالقتراد  إنتاجيا  ومثقٍل بالعخاقيل
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اإلسخائيمي وليذ مدتقال عمى اإلشالؽ، الفتا إلى أنيا أصبغت عميو صفة التبعية الكاممة 

الستقاللية في لالقتراد اإلسخائيمي وىػ األمخ األخصخ في بشػد االتفاقية فمع ُيعط الفمدصيشيػف ا

 .الترخؼ االقترادي

 عدم وضهح الرؤى بذأن السدتقبل االقترادي الفمدطيشي3 

قترادي الفمدصيشي في ضّل الغسػض الحي عجـ وضػح الخؤى بذأف السدتقبل اإل

يعيذو الفمدصيشيػف أماـ فخص تحقيق الدالـ والحل الشيائي، مسا يذكل تحجيا  حكيكيا  أماـ الجولة 

 .(2013)معغ, دمحم رجب ي أماميا سيشاريػىات ال تسمظ مفاتيحياالفمدصيشية الت

 قتراد الفمدطيشي وفر  التبعيو عميو قتراد االسرائيمي عمى اإلسيطرة اإل 

حتالليا لمزفة الغخبية وقصاع غدة كل إقترادية اإلسخائيمية مشح ستيجفت الدياسة اإلإ

قتراد اإلسخائيمي، حيث يالئع متصمبات اإلجيج مسكغ لتكييف البشى اإلنتاجية الفمدصيشية بسا 

قتراد الفمدصيشي تابعا  وخاضعا  كميا  لالقتراد اإلسخائيمي األكثخ تصػرا  وذلظ مغ خالؿ أصبح اإل

الديصخة عمى السػارد االقترادية الفمدصيشية ومرادرة األراضي الدراعية وفتح أسػاؽ الزفة وغدة 

الفمدصيشية عغ شخيق األسعار أو السرادرة أو مشع  لسشتجاتيا دوف قيػد، ومحاربة السشتجات

الترجيخ، ومغ جية ثانية مشعت إسخائيل السشاشق الفمدصيشية مغ االستيخاد إال مغ خالؿ 

اقترادىا اإلسخائيمي، باإلضافة إلى أنيا فتحت أسػاقيا لمعسالة الفمدصيشية مغ السشاشق السحتمة 

حيث كاف فارؽ األجػر يذكل الحافد القػي  ألف عامل، 150حتى وصل عجدىع إلى أكثخ مغ 

لتػجو العساؿ لمعسل في إسخائيل مسا أدى بالكثيخ مغ السرانع والسدارع الفمدصيشية إلى اإلغالؽ. 

% مغ وراداتشا يأتي مغ العسل في إسخائيل 95حيث كاف أكثخ مغ ثمث الشاتج القػمي وأكثخ مغ 
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 600لعجد في السيداف التجاري حػالي % مغ صادراتشا تحىب إلييع حيث وصل ا80وحػالي 

 .مميػف دوالر

كسا أثقل العبء الزخيبي كاىل االقتراد الفمدصيشي حيث قجرت مكاسب إسخائيل مغ الزخائب 

كحج أدني حػالي نرف مميار دوالر مسا أدى إلى تجميخ البشية التحتية ونيب السػارد السائية بسا 

جسيع   ا يخز الدياسة الشقجية فقج أغمقت إسخائيلأما فيس,مميػف متخ مكعب سشػيا   500يقارب 

البشػؾ العخبية عذية االحتالؿ، فيسا سسحت لكل مغ بشظ فمدصيغ في غدة وبشظ القاىخة عساف 

أما فيسا يخز الدػؽ الفمدصيشي فقج ,عمى التػالي 1986و 1981في الزفة لمعسل في عامي 

االقتراد الفمدصيشي مغ الحج األدنى مغ قامت إسخائيل بتجدئتو بيغ الزفة وغدة، كل ذلظ حـخ 

جاء بخوتػكػؿ باريذ االقترادي والحي يذكل السمحق  94وفي عاـ  ,متصمبات التشسية

 االقترادي السشطع لمعالقات االقترادية والتجارية الفمدصيشية اإلسخائيمية.

بيعية ستغالل الثروات الطإراضي الفمدطيشية وسرقة و سرائيمية عمى اإل فر  الديادة اإل

 الل تحالفمدطيشية لرالح دولة اإل

عادة إ تفاقيات السػقعة مع الفمدصيشييغ ,و لتداـ باإلحتالؿ الرييػني بعجـ اإللع يكتف اإل

ستيصاف مغ أجل وسمػ , بل واصل شخعشة اإلأفاؽ إتحتالؿ كافة السشاشق الفمدصيشية بعج إ

راضي وأىسيا الشفط والغاز ,السياه، اإلالديصخة عمي السػارد الصبيعة في األراضي الفمدصيشية 

الدراعية , السشاشق الدياحية والجيشية , والسحاجخ، واألرض لبشاء السدتػششات، والتػسع 

حتالؿ الرييػني ـ , وال زاؿ اإل1967ستيصاني عمي األرض الفمدصيشية السحتمة مشح عاـ اإل
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خالؿ القػانيغ العدكخية التي يشيب السػارد الصبيعية في األراضي الفمدصيشية السحتمة مغ 

ترجرىا 'اإلدارة السجنية' التي تجيخ السشاشق السحتمة عدكخيا، والتي كانت وما زالت اليج الصػلي 

لالحتالؿ، مشتيكة القانػف الجولي الحي يحـخ عمي دولة االحتالؿ نيب وتجميخ السػارد الصبيعية 

 لمذعب الخاضع لالحتالؿ.

 طيشيسبل انفكاك االقتراد الفمد 

حػؿ تحجيج العالقة مع  5/3/2015كاف لقخار السجمذ السخكدي لسشطسة  التحخيخ في 

قترادي إنفكاؾ عشيا , وتذكيل فخيق قتراديا ووقف التشديق األمشي معيا واإلإإسخائيل سياسيا و 

قتراد الفمدصيشي نفكاؾ مغ التبعية اإلسخائيمية ووضع خصة لمشيػض باإلتشاط بو مدؤولية اإل

نفكاؾ ووضع بجائل تدسح لمكيادة الفمدصيشية مغ خالليا األكبخ في البحث عغ سبل اإلاألثخ 

العسل عمى إلغاء أو تعجيل اتفاؽ باريذ الحي جعل مغ االقتراد الفمدصيشي تابع القتراد 

سخائيمية التي ليا بجيل محمي  نفكاؾ  تع التخكيد عمى مقاشقة السشتجات اإلاالحتالؿ  , ولتحقيق اإل

 قترادي وتعديد السشتج الػششي .نفكاؾ اإلجخاءات الخسسية والذعبية لإل, وكحلظ اإل  ودولي

 مقاطعة البزائع اإلسرائيمية التي ليا بديل محمي ودولي   

أصبحت السشتجات اإلسخائيمية ضاىخة تيجد السشتجات و الدمع الفمدصيشية ويجب إيجاد 

العسل بزخورة الترجي ؿ ىحه الطاىخة التي حمػؿ ليا كػف دولة فمدصيغ دولة مدتقمة ويجب 

شكمت عبء عمى شخكات التجارة والسرانع والسحالت التجارية الفمدصيشية، أصبحت السشتجات 

اإلسخائيمية غيخ شخعية وجخيسة مشطسة مغ خالؿ شخاء مشتجاتيع و تقػية اقترادىع، عمى الخغع 
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 أف ندبة كبيخة مغ الذعب الفمدصيشي مغ كل ىحه السخاشخ التي تػاجو السشتجات الفمدصيشية إال

يقػـ بذخاء السشتجات اإلسخائيمية، فيي بشطخىع مشتجات ذات جػدة عاليو والصعع المحيح الجيج، 

لحلظ يتػجب الكياـ بسجسػعو مغ اإلجخاءات والتي  تذسل وقف التعامل مع السشتجات اإلسخائيمية، 

ػاشئة في انتياكاتيا لحقػؽ الفمدصيشييغ، ومقاشعة الذخكات اإلسخائيمية وكحلظ الجولية الست

 .ومقاشعة السؤسدات والشذاشات الخياضية والثقافية واألكاديسيةاإلسخائيمية

وتعتبخ مقاشعة مشتجات السدتػششات اإلسخائيمية والتي تعج وسيمة مغ الػسائل التي  

لدالـ وفخص تشتيجيا السقاومة الفمدصيشية الذعبية ضج االستيصاف، الحي يقزي عمى آماؿ ا

تحكيقو عبخ ما يقػـ بو السدتػششػف مغ أعساؿ القتل والتجميخ والدخقة واإلرىاب بحق شعب وادع 

 .حخمو االحتالؿ مغ كافة حقػقو ومغ أبدط مقػمات الحياة

مقاشعة كافة الدمع والخجمات التي تشتج كميا  أو جدئيا  في  -ونعشي بالسقاشعة:

عيا  أو زراعيا  أو غحائيا  أو تحػيميا ، مرّشعا  جدئيا  أو كميا ، السدتػششات، سػاء كانت مشتجا  صشا

وتعتسج السقاشعة عمى رصج مشتجات السدتػششات , أو مخدنا  أو معبأ داخل أي مدتػششة

ستيصاف وتصيل أمجه، عتبارىا سمعا  غيخ شخعية تجعع اإلإوضبصيا وإتالفيا وحطخ تجاوليا ب

الستسخار في ىسجيتيع واعتجاءاتيع ضج السػاششيغ وتصمق العشاف أليجي السدتػششيغ با

الفمدصيشييغ ومستمكاتيع؛ كسا تذسل السقاشعة تقجيع مخوجي ىحه السشتجات لمسحاكسة أماـ 

وعمى صعيج وسائل اإلعالـ السدسػعة , مكانيا القزاء؛ وإحالؿ السشتجات الػششية الفمدصيشية

اإلسخائيمية وعسل حسالت وتذكيل رأي عاـ والسقخوءة والسخئية ىشاؾ ضخورة لسقاشعة البزائع 

لمشاس بسقاشعة البزائع وخصػرتيا عمى اقتراد فمدصيغ حيث يقـػ الشاس بتكخيخ السقاشعة مسا 
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وكتبت وسائل اإلعالـ الكثيخ مغ السقاالت وغيخىا لسقاشعة السشتجات ’ أدى إلى تذكيل رأي عاـ 

جتساعي األخخى وضيػر قع التػاصل اإلاإلسخائيمية وعسل حسالت تػعية عمى الفيذ بػؾ ومػا

قتراد حتالؿ وأخخى تقػؿ: ساىع بجعع اإلشعارات مشيا: إذا كشت فمدصيشي قاشع بزائع اإل

ىل تقبل بجفع ثسغ الخصاصة لقتل , حتالؿ اإلسخائيمي بذخاء مشتجاتيع، وقاشع مشتجات اإل

بسقاشعة البزائع اإلسخائيمية، ابشظ!! مسا شغل الخأي العاـ لكثيخ مغ الشاس فبجأ بعس الشاس 

قامت وسائل اإلعالـ بإجخاء مقابالت تمفديػنية وعسل تقاريخ مكتػبة وعسل شعارات تػثق خصػرة 

شخاء السشتجات اإلسخائيمية التي تػاجو التجارة الفمدصيشية تجاولت مػاقع التػاصل االجتساعي 

 .صػر و فيجيػىات تححر مغ شخاءالسشتجاتاإلسخائيمية

خ الباحث انو مع مقاشعة البزائع اإلسخائيمية لكغ وسائل اإلعالـ لع تعصي واعتب 

السػضػع حجسو الكافي فقج انتيى الخأي العاـ ولع ندسع احج يتحجث عغ مقاشعة البزائع 

االسخائيمة حيث قامت وسائل اإلعالـ بعسل تػصيات وإعالـ الجسيػر بخصػرة شخاء البزائع 

لفتخة قريخة وأيزا شغمت رأي الشاس لفتخة قريخة مسا أدى إلى إخساد اإلسخائيمية، إال أنيا كانت 

الخأي العاـ وندياف أف السقاشعة واجب شعبي يجب أف يقػـ بو الذعب الفمدصيشي وإنياء 

االقتراد اإلسخائيمي, نحغ كذعب فمدصيشي يجب أف يكػف لجيشا مشتجاتشا التي يذتخييا شبعشا وأف 

حتميغ ووقف اقترادىع فعمى اإلعالـ أيزا أف يقـػ في استعخاض ال نتعامل مع الريايشة والس

األسباب والسخاشخ الجافعة لذخاء السشتجات اإلسخائيمية وقػؿ نرائح وتححيخ الذعب الفمدصيشي 

  B D S , وكحلظ تدميط الزػء عمى انجازات مشطسة  لكي يقػمػا بسقاشعة ىحه السشتجات

عالقة بإسخائيل في العالع مسا أصبح مغ الزخوري عمى والتي خمقت جػ عاـ لسقاشعو كل ما لو 
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أبشاء وقيادات الذعب الفمدصيشي الكياـ بالسقاشعة وتشديق الجيػد مع السشطسات الجولية لتحقيق 

 ىجؼ السقاشعة .

 فكاك وتعزيز الرسهد الهطشي نتخاذ إجراءات رسسيو وشعبية لال إ  

قتراد اإلسخائيمي، الفمدصيشي رىيغ اإل قترادإف الذعب الفمدصيشي لغ يقبل بأف يبقى اإل

نفكاؾ عغ تخاذ  السديج مغ الخصػات التجريجية ذات الرمة لتعديد اإلإويجب عمى الكيادة 

حتالؿ، وفي مقجمة ىحه الخصػات إجخاء مخاجعة شسػلية لتجفق الدمع اإلسخائيمية قتراد دولة اإلإ

ل إدخاؿ السشتجات الفمدصيشية إلى إلى الدػؽ الفمدصيشي، في الػقت الحي تخفس فيو إسخائي

 سػقيا، سيسا أف الػضع القائع أحجث تذػىات في اقترادنا الػششي.

لحلظ ال بج مغ إيجاد بجائل محميو ودولية وىػ  حّقشا الصبيعي في تشػيع أسػاقشا ونعّػؿ 

، وبخرػص اتفاقية باريذ,عمى عسقشا العخبي في دعع رؤية الكيادة  نحػ االنفكاؾ االقترادي 

ا الحكػمة الفخندية مغ أجل إعادة الشطخ  يجب أف تعسل الكيادة مع األشخاؼ الجولية وخرػص 

بيحه االتفاقية، "إذ لع تعج االتفاقية مشاسبة لػاقعشا ومغ حقشا االستيخاد السباشخ وفتح أسػاؽ ججيجة 

خالؿ وضع خصط تداىع في تعديد مكانة السشتجات السحمية وذلظ مغ ,  لسشتجاتشا الػششية"

إجخاءات  تعصيو األفزمية  في الدػؽ السحمي  أو رفع الخسػـ الجسخكية  عمى السشتجات البجيمة  

مسا يعدز مكانة  وقػة السشتج السحمي  وباإلضافة  لمعسل عمى فتح أسػاؽ خارجية  لمسشتجات 

وتشطع وضع انطسو وقػانيغ تحسي السشتج الػششي ,الػششية  وتقجيع التدييالت  والحػافد ليا  

الدػؽ وتحسي السدتيمظ وذلظ بالعسل مع مختمف الذخكاء عمى تشطيع الدػؽ الفمدصيشي، لمحج 
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وضع سياسات عامو تداىع في الشيػض بكافة القصاعات  ,  مغ مطاىخ االحتكار في الدػؽ 

عمى  غخار خصة العشاقيج، وسبل استقصاب رأس الساؿ الفمدصيشي السػجػد في الخارج، ومعالجة 

 نقداـ الدياسي عمى االقتراد الػششي . أثار اال

 الشتائج والتهصيات

 نتاج مجسػعة  مغ  قتراد اإلسخائيمي  جاءت قرخا  قتراد الفمدصيشي لإلإف تبعية اإل

حتالؿ  وتحقيق قترادي يتصمب  انياء اإلنفكاؾ  اإلاألوامخ العدكخية وبالتالي فاف اإل

 الديادة  عمى السػارد  والسقجرات . 

  ف ألاتفاقية  تحكع ترخفات  شخفييا , وىي إة باريذ لع تعج قائسة بسعشى تفاقيإإف

 قترادية  . أصبحت إشار لتحكع إسخائيل  مغ جانب واحج  في تديخ العالقات  اإل

  رفع معخفة  الخأي العاـ الفمدصيشي بججوى السقاشعة لمسشتجات اإلسخائيمية  مغ خالؿ

 .ستعخاض تاريخي  لخبخات الذعػب  األخخى إ

  مقاشعة السشتجات اإلسخائيمية وتشسية القشاعة بأنيا شكال مغ أشكاؿ  الشزاؿ باإلضافة

 لجعع وتعديد السشتجات الفمدصيشية وربصيا باالنتساء الػششي .

  العسل مع السجتسع الجولي عمى إعادة الشطخ في اتفاؽ باريذ االقترادي والتحخر مغ

بع  , خرػصا أف الصخؼ األخخ يعصل كافة التبعية  التي تجعل االقتراد الفمدصيشي تا

 البشػد التي يدتفيج مشيا االقتراد الفمدصيشي  وكحلظ انتياء مجتو وضخوفو . 
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 قترادية والتأكيج عمى مذاركة وإدماج القصاع الخاص في تشسية دعع كافة القصاعات اإل

 القصاعات اإلنتاجية .

  الدػؽ الفمدصيشي عبخ السػاصفة وضع عػائق  أماـ  السشتجات اإلسخائيمية التي تجخل

 الفمدصيشية  .

 املصادر و املراجع

 ،دار العالع 1، الجولة السدتػردة "تغخيب الشطاـ الدياسي"، تخجسة لصيف فخج،ط1996بادي، بختخاف ،
  .14-13الثالث، القاىخة، ص
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 مخكد دراسات الػحجة 1الدميع، عمي: لساذا انتقل االخخوف الى الجيسقخاشية وتأخخ العخب،ط ،
  .2009عاـ 128العخبية،بيخوت، ص

  عبػػػػج الباسػػػػط عبػػػػج السعصػػػػي، عػػػػادؿ اليػػػػػاري، عمػػػػع االجتسػػػػاع والتشسية.دراسػػػػات وقزػػػػايا، دار السعخفػػػػة
  .159، ص1984الجامعية، اإلسكشجرية، 

 117-115، مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت، ص1غميػف،بخىاف: جػؿ الخيار الجيسقخاشي، ط ,
   ـ. 1994

  ـ. 2005ر مجرسة التبعية، قزايا فكخية، فبخايخ، فيرل,سعج: عػامل التخمف وقرػ 
  شالب,دمحم سعيج، الثقافة والتشسية السدتقمة في عرخ العػلسة )التخمف العخبي ثقافي أـ

 ـ.2005تكشػلػجي(،مشذػرات اتحاد الكتاب العخب، دمذق،

 لمجراسات  ، اإلصجار التاسع )غدة: مخكد قجس نتأجشدة أيام فمدطيشية3 ذاكرة من أجل مدتقبل أفزل
 (.2015واإلعالـ والشذخ اإللكتخوني،

  راـ هللا: معيج أبحاث الدياسات االقترادية الفمدصيشي "ماس"،  92السراقب االقترادي واالجتساعي(
  .54ص (، 2015

  2015، مخكد التاريخ الذفػي، الجامعة اإلسالمية، غدة، 2291خريطة فمدطين قبل الشكبة.  

http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati%2815%29/348.htm
http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati%2815%29/348.htm


 

4999 
 

  ،30(، ص 2010)عّساف: دار الثقافة لمشذخ والتػزيع،  الدياسيةالشظم عراـ الجبذ . 
  :مػقع البي بي سي أوناليغ، انطخ

www.bbc.com/arabic/specials/meast_maps/9.shtml  

 القدستجريجية نحػ ضّع الزفة الغخبية،  معيج األبحاث التصبيكية "أريج": إسخائيل تديخ بخصى ،
28/9/2015. 

 67-عاـ-السحتمة-الفمدصيشية-األراضي-في-الساء-في-لمحق-اسخائيل-وتقاريخ,انتياكات-دراسات ,
 / https://www.arab48.com ـ 30-1-2015

  السياه الفمدصيشية  ..ازمو في الػاقع واشكاؿ في التفاوض
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/17b314bd-8c3f-44b1-bd02-

bca890092509  
  مجمة دنيا الػشغ, 2013-6-30مفارجة, دمحم نسخ,الشفط والغاز في فمدصيغ, دراسة مشذػرة بتاريخ ,

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298646.html  
 The World Bank, Palestinian access to area "c" key to economic recovery 

and sustainable growth, Press Release, Jerusalem, October 8, 2013.           
      

http://www.bbc.com/arabic/specials/meast_maps/9.shtml
http://www.bbc.com/arabic/specials/meast_maps/9.shtml
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/17b314bd-8c3f-44b1-bd02-bca890092509
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/17b314bd-8c3f-44b1-bd02-bca890092509
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298646.html
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/298646.html

