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 مقدمة

ي الفلسطينيةتعتبر العديد من الدراسات والتقارير 
ي األراض 

 
 أن العملية التنموية ف

 . هي عملية شبه مستحيلة لالواقعة تحت االحتال

ي  أهميةجاءت هذه الورقة لتناقش  من هنا 
 
)ج(  اطق المصنفةالمن العملية التنموية ف

ي تمنع رسائيتقارن بي   السياسات ال إذ ، بشكل عام
ي هذه ألية الت 

 
ي عملية تنموية ف

مقابل السياسات ، جراءتها العنرصية عليها إبسط سيطرتها الكاملة و من خالل  المناطق

ي 
 
ي   الخطط التنمويةف

صالح مثل خطة ال  ،الحكومات الفلسطينية المتعاقبةاتبعتها الت 

(، 2011-2013) نهاء االحتاللإالدولة و  إقامةخطة (، و 2008-2010) والتنمية

جندة السياسات أخرها آو (، 2014-2016) خطة بناء الدولة وتجسيد السيادةو 

ي الخط(. لم ُيتطرق 2017-2022) الوطنية
 
ي أب)ج(  مناطق إىلوىل والثانية ألتي   اف

ي حي   أولت ا، شكل
 
 . كل واضحة االهتمام بهذه المناطق بشالخامسة عش  لحكومة ف

  ال  ،عىل الرغم من ذلك
 
 أهميةمستوى  إىلتزال هذه السياسات والخطط ال ترف

الدولة الفلسطينية  إقامةمن حيث استحالة  ،رضالمنطقة وحساسية الوضع عىل األ

ي تأخر الحكومات الفلسطينية و ، (ج)مناطق عىل  ةالسيطر  دون
 
ي هذه ف

 
العمل ف

 . خطوات مهمةوضمن  رسي    ع وعاجل حكومي  تدخلإىل مر الذي يحتاج األ  ؛المناطق

ي من الممكنهذه الورقة قدم ت
حداث إ عىلن تساعد أ بعض البدائل المحتملة الت 

 ةكب   عىل مواجهمن خالل الب  ، لبعيد المتوسط وا يي   عىل المد ،رضتغيب  عىل األ

ي بي   المؤسسات الوطنية  تعزيز عملية، عبر ةيلرسائيالتهديدات ال 
التنسيق الحقيق 
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وفتح  ،لتفعيل صمودهم ،رضوبي   المواطني   عىل األ ،الحكومية وغب  الحكومية

 . رضمنافذ للتنمية الحقيقة عىل األ

 

 الهدف العام

حكومية إنتاج سياسات تنموية  إىلتقديم خيارات وبدائل تقود  إىلتهدف هذه الورقة 

ي المناطق المصنفة ةفاعل
 
 . )ج( ف

 : األهداف الفرعية

  واالستهداف.  هميةاألالمناطق من حيث هذه تسليط الضوء عىل واقع 

  ي رسائيواقع السياسات ال تبيان
 
 . المناطق هذه لية ف

 

 مشكلة الدراسة

اتإو داة مهمة للتعبب  عن توجهات الحكومات أتعتبر الخطط التنموية   جياتها يسب 

ات متفاوتة وعادة ما تسىع الخطط ، القصب  والمتوسط والطويل ياتتشمل المد ،لفب 

ات االقتصادية واالجتماعية ومعالجة األ ي لتحسي   المؤرس 
ي يعان 

ها  منزمات الت 

ة محددة  1. االقتصاد خالل فب 
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ي اتبعتها الحكومة  بصورة عامة، لم تنجح أي  
ي من هذه السياسات والخطط الت 

 
ف

ي جميع  أرضحداث تنمية عىل إ
 
ي مناطقخاصة ، و نحاء الضفة الغربيةأالواقع ف

 
، )ج( ف

ات االقتصادية،ذي تؤكده مر الاأل  ي ت المؤرس 
ي عىلظهر أن الت 

 قدرة االقتصاد الفلسطيت 

ن نسبة الفقر والفقر أ%، و 27لتصل إىل نسبة البطالة ازدادت وأن ، 12-النمو هي 

ي الضفة 
 
، % 8و %18المدقع ف ي حسب الجهاز المركزي عىل التواىلي

الفلسطيت 

ي تردي األ  إىلضافة ، بال 2016عام لللإلحصاء 
 
حوال االقتصادية واالجتماعية ف

ي 
 . المجتمع الفلسطيت 

ي تواجهها الحكومة الفلسطينية ناتجة هذه ال 
عدم  عنشكاليات الحقيقية الت 

 ،ولي   منذ البداية، واتباعها سياسات نابعة من المم(ج)سيطرتها عىل المناطق 

ي . وهذه األسباب مجتمعة أدت إىل ضافة إىل سياسات االحتاللبال 
 
تحول كامل ف

ي من جهة
تها لعدم مالمس رضفشل السياسات التنموية عىل األ، وإىل الوعي الفلسطيت 

ي من 
 . أخرى جهةللواقع الفلسطيت 

 

ي فلسطير  
 
 التنمية ف

 فقط االعتداء عىل الموارد الطبيعية، تفيد الدراسات بأن الحالة الفلسطينية ال تشهد 

، بل إن رسقة 3الذي بدوره يعيق الفلسطينيي   من تحقيق مفهوم التنمية المستدامة

ي الزراعية
نظام و أو مصادرتها لبناء المستوطنات،  ،وتخريب القائم منها  ،األراض 

 هي أسباب رئيسية النهيار أي عملية تنموية.  ،الغالقات والحواجز العسكرية
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ي بناء المفاهيم التنموية محلي   ال ننىس التأثب  الكبب  لدور ا كم
 
، ا الجهات الدولية ف

تشب  بعض هذه إذ وفرضها ضمن دعمها المسّيس للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، 

ي تحول دون بناء تنمية فلسطينية، أحد االحتالل هو إىل أن المفاهيم 
األسباب الت 

 
 
مر لفكرة التنمية المستدامة ألن ،وهذا التشخيص يعتبر مضلال

ّ
 . االحتالل بحد ذاته مد

ي فلسطي   
 
ي تقرير له  ،أّما بخصوص األزمة التنموية ف

 
ي الفقد أشار البنك الدوىلي ف

 
م عاف

ي 2008
 
ي الفلسطينية ليست أزمة ائتمان عىل غرار ما يجرى ف

ي األراض 
 
، أن األزمة ف

 . ي
ي األراض 

 
ي التقرير أنو العالم، بل أزمة نقص ف

 
 الحالة الفلسطينية ال  جاء ف

ُ
حتمل ت

ي  بسبب عقود لم يتسن
للفلسطيني   من خاللها الحصول عىل مزيد من األراض 

ن مأكبر  ال سيما أنواالستقرار فيها بغرض السكن أو الزراعة أو االستثمار أو الصناعة، 

ي الضفة الغربية هي مناطق )ج( واقعة تحت السيطرة الرسائيلية 61
 
ي ف

% من األراض 

 . وهي غب  مستثمرة، وعدد السكان فيها قليل، سلو ملة حسب اتفاق أو الكا

ي لقد 
 
ي استمر النمو الديمغراف
 
باالنتشار لفلسطينيي   الضفة الغربية دون أن يسمح ل ف

ي الطبيىعي داخل
 
، ودون القدرة عىل االستفادة من مواردهم لطالق عجلة ها الجغراف

 االقتصاد والعمل عىل النماء والتطوير. 

اكمة منذ توقيع المنظمة عىل اتفاقية أوسلو عىل  ،لحالة ليست بالجديدةهذه ا بل مب 

أساس أن يكون االتفاق هو حجر األساس لبناء الدولة المستقلة ذات السيادة، لكن 

الة انعدام السيطرة الكلية عىل مقومات الحياة وقيام هو حالواقع  أرضالحاصل عىل 

ب وال يزال بعرض الحائط كل الجهود  ،الدولة من قبل االحتالل الرسائيىلي  الذي ض 

ي 
 كل إمكانية لتحقيق بناء الدولة. إجهاض  و  ،والفرص المبذولة لتحقيق سالم حقيق 
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 واالستهداف هميةاأل(: ج) المناطق

 ،مناطق واقعة تحت السيطرة العسكرية والدارية الرسائيلية الكاملةهي ( ج)المناطق 

ي الضفة 61حواىلي وتشكل 
لف أ 297الغربية، ويسكنها ما يقارب % من أراض 

، موزعي   عىل  ي
األمم المتحدة  حسب بيانات مكتبا سكاني   ا تجمع   532فلسطيت 

ا 4نسانيةتنسيق الشؤون ال ل
 
ائح السكانية ضعف ي الضفة  ، وتتألف من أكبر الش 

 
من ف

ي ظل حيث االحتياجات النسانية
 
عمليات الهدم والطرد القشي للسكان ، ال سيما ف

اء  إىلويؤدي كسب العيش، ، األمر الذي يقلل من قدرتهم عىل  منازلهممن  استش 

ا عىل ،الفقر  ا مدمر   لجهةاألطفال  وزيادة االعتماد عىل المساعدات، ويعتبر ذلك أثر 

 الشعور بعدم األمان والخوف واالكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة. 

 ،عتبر صلة الوصل بينهما )أ( و)ب(، وت مناطق )ج( الغالف المحيط بمناطقتشكل 

المخزون االحتياطي من  إىل لعالم، إضافةإىل اوفيها المخرج الوحيد للضفة الغربية 

 . ي فلسطي  
 
ي والموارد الطبيعة الالزمة لنجاح أي عملية تنموية ف

 األراض 

بؤر معزولة محاطة بشبكة مستوطنات  إىلمناطق )ج( ن تحول استطاعت إرسائيل أ

 شكل ، ما من مختلف الجهات
 
كه ا حول الطوق

ّ
ي ككل وفك

تجمعات  إىلوجود الفلسطيت 

ي الضفة الغربية دد الميبلغ ع. ها البعضمعزولة عن بعض
 
مستوطنة،  198ستوطنات ف

 5ألف مستوطن.  824، يعيش فيها أكبر من بؤرة استيطانية 220و
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 بؤر معزولة عن بعضها إىلخريطة تّوضح تحول المناطق الفلسطينية 
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 عىل االقتصاد التأثير 

وعىل حركة مناطق )ج( تشب  التقديرات إىل أن القيود المفروضة عىل الوصول إىل 

ي 
د االقتصاد الفلسطيت  كبِّ

ُ
 6. مليار دوالر  3.4النتاج فيها ت

ي ويسهم 
 
ي الناتج المحىلي تصل إىل زياد –حال حدوثه  - المناطق هذه االستثمار ف

 
ة ف

لفلسطينية فعله بسبب السياسات الرسائيلية وهو ما ال تستطيع الحكومة ا%، 35إىل 

ي عزلت 
 عن الضفةالمناطق بشكل مبارس  عن بقية مناطق هذه المتالحقة الت 

 
، فضال

 أي تقدم وتنمية فيها. منعها 

ي المواطن
ي ن و يعان 

 
ي مقومات الحياة األساسيةف

 
ومن استمرار  ،مناطق )ج( من نقص ف

ي التضييق ومصادرة األ
 عن راض 

 
. العمل من قبل سلطات االحتالل منعهم من، فضال

ي التقرير التنفيذي األحدث للمفوضية األوروبيفقد 
 
ي 24أن ة ورد ف

 
% من األرس ف

ي بسبب تدمب  المساكن ومصادر الرزق
ي من انعدام األمن الغذان 

، وأن مناطق )ج( تعان 

ي من عدم اتصال بشكل كىلي أو يعانون % 70أكبر من 
، إذ بشبكات مياهمناطقهم  جزن 

 أو خزانات المياه.  ،ر امطعتمد بشكل أساسي عىل مياه األ ت

ء والمدارس والعيادات والمزاالممنهج للبت  التحتية،  التدمب  كما يؤدي  رع مثل المالجر

ي هذه الذي تقوم به سلطات االحتالل ات، وأكواخ الحيوان
 
زيادة  إىل، اطقالمنف

ي  ،االعتمادية
ي األراض 

 
 7. 67العام  المحتلة واجتثاث تنمية السكان المدنيي   ف
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ي المناطق 
 
 (ج)مصادر دخل المواطنير  ف

ي إرسائيل أهم مصادر الدخل للسكان الفلسطيني
 
ي المناطق ي   تعتبر الزراعة والعمل ف

 
 ف

وهما مصدران مهددان بشكل مبارس  بسبب سياسات إرسائيل من  ،المصنفة )ج(

ي 
القات وتقييد وسياسات الغ ، خالل التضييق عىل المزارعي   ومصادرة األراض 

ي تمارسها إرسائيل. 
 التصاري    ح الت 

يحة و  تضمنت ي  ،المصادر الرئيسية للدخلالجدول أدناه الش 
والعوامل الرئيسية الت 

 مصادر رزقهم:  إىلتعييق سكان المنطقة من الوصول 

 

 8(ج) طقاالمصدر الرئيسي للدخل لسكان من
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ي 
ي ير  تعيق الفلسطينيالعوامل الرئيسية النر

 
 : 9مصدر الرزق إىلمناطق )ج( من الوصول  ف

 

، ةبرز عوامل االعاقة مصدرها سياسات االحتالل المبارس  أن أالجدول هذا نالحظ من 

ي والنشاطات االستوهي التخطيط وتقسيم األ
 طانية. يراض 

 

ي المناطق
 
 (ج) السياسات الرسائيلية ف

ي و كثف ت
ي  جدار التوسع والضم مةإقاإرسائيل النشاط االستيطان 

 
مناطق )ج(. وتشب  ف

المناطق حجزت لبناء  هذه % من مساحة68أن  دراسة أعدها البنك الدوىلي 

  10. ها % من1نيي   استخدام أقل من يالمستوطنات الرسائيلية، فيما أجب   للفلسط

 ،الخالء القشيو وهدم المنازل،  ،تقوم قوات االحتالل بشق الطرق االلتفافيةو 

 وتقييد للبناء ،ونقاط تفتيش ،وإنشاء مناطق تماس ،للتجمعات البدويةوخاصة 
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ي  ،أو محميات طبيعية ةمناطق عسكري إىلبتحويل مساحات شاسعة 
اع األراض  وانب  

الكثب  ، األمر الذي جعل زراعية تابعة للمستوطنات أراض   إىلمن أصحابها لتحويلها 

 تحتية بشكل عام.  ت  أو ب من البلدات والقرى دون شبكات طرق وكهرباء

ي الرسائي
كز االستغالل االستيطان  ي غور األردنلىلي يب 

 
من  والجزء الشماىلي  ،مناطق )ج( ف

ي 85تسيطر المستوطنات عىل إذ  البحر الميت،
وهي  ،% من مساحة هذه األراض 

ي الضفة
لظروف المثىل الزدهار حيث وفرة المياه والمناخ يوفران ا، أخصب أراض 

 % من صادرات التمور من إرسائيل. 40ا تنتج ما نسبته ا يجعلهالزراعة، م

ي حي   يُ 
 
 بحجة أنها أراض   ،و البناء أو رعي الماشيةأمن العيش ينيون منع الفلسطف

ي دولة
 . عسكرية أو أراض 

ي إرسائيل داعيةالصوات بعض األ ترتفع بشكل مستمر و 
 
فرض السيادة الرسائيلية  إىل ف

ي حي   يدعو مل، عىل مناطق الضفة الغربية بشكل كا
 
فرض السيادة  إىلخر البعض ال ف

ي ي، ضمن دوافع أيد)ج(عىل مناطق 
 
ل إرسائي أرضولوجية )حق الشعب اليهودي ف

ى ي مناطق )ج( من وجهة نظرهم. ضمن أو (، الكبر
 
ي هذه و  حقوق المستوطني   ف

تأن 

وع قرار يدعو  ي ظل مصادقة مركز حزب الليكود الحاكم عىل مش 
 
فرض إىل األصوات ف

 11. السيادة الرسائيلية عىل كافة المستوطنات

 ،تطبيق العديد من القواني   الرسائيلية عىل المستوطناتببدأت إرسائيل منذ مدة 

، مع تقليص (ج)فقد قامت بتوسيع نطاق صالحيات المحاكم المدنية عىل مناطق 

ا 
 
ي كبحت بعض الجراءات االستيطانية أحيان

 12. صالحيات محكمة العدل العليا الت 
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لحصول عىل لاألمر الذي يخولها  ،تعتبر إرسائيل المستوطنات ذات أولوية وطنية

ي مجاالت التعليم والصحة والسكان والتنمية 
 
حوافز مالية من الحكومة الرسائيلية ف

الف من الشواقل لدعم المستوطنات الزراعية. وتقوم الحكومة بتحويل مئات ال

 13بشكل واضح.  ةتقوم بذلك عبر موازنات مخصص وتحفب   عملية االستيطان، لكنها ال 

ي مجال التخطيط والبناء لتمنع 
 
تستغل سلطات االحتالل سيطرتها التامة ف

ا شبي   الفلسطيني ي مناطق )ج(  ه منع 
 
من خالل تعريف مساحات ، كامل من البناء ف

ي دولة ومناطق إطالق نار ومحميات طبيعية
 إىلوذلك عبر ضمها  ،شاسعة كأراض 

خيص  ،ذ المستوطنات والمجالس القليميةمستوى نفو  وترفض معظم طلبات الب 

ي يتقدم بها المواطن
 ن. و الت 

ت الفلسطينية بحجة عدم آتقوم سلطات االحتالل بعمليات هدم للمنازل والمنشكما 

ا وجود ال عي  ه إجراء  رس  اخيص المطلوبة، وتعتبر تعتمد فيه عىل القواني   األردنية ب 

م ، و عليها  والتعديل العسكري الذي ي العىل بنود االتفاق المرحىلي المبر
 
 1995عام ف

ليات التخطيط الذي ينص عىل أن عم، بي   إرسائيل ومنظمة التحرير  )اتفاقية طابا(

ي 
 
ي ف

 ن تصادق عليه لجان التخطيط المعنية. أيجب ناطق )ج( موتقسيم األراض 

قدمت و ا، تجمع   116  ل خرائط، خالل السنوات الماضية ،قدمت السلطة الفلسطينية

إذ صادقت  ،غب  أن هذه المساعي لم تثمر  ،منها للمصادقة من قبل الدارة المدنية 67

، أي ما نسبته ا دونم   570تشمل مساحة  ،الدارة المدنية عىل ثالث خرائط فقط

 14. ج() % من مناطق0.02
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ة ) خصصت السلطات الرسائيلية ي عامة لبناء( 2002-2015خالل الفب 
ن أكبر م أراض 

تقوم بها السلطات  ةوحدة سكنية للمستوطنات، وال توجد أي عملية مشابهألف  12

ي للفلسطينيي   الرسائيلية 
 
 . )ج( مناطقف

 
 ي   يلطرد الفلسطين أخرىا وتتبع إرسائيل طرق

وحرمان السكان من الخدمات  ،مثل حظر بناء المدارس والمستشفيات ،من أراضيهم

 ر البار. الكهرباء والمياه وحف، كاألساسية

 

ي المناطق ج
 
 : 15أوامر الهدم الرسائيلية ف

 14.087 العدد الكىلي ألوامر الهدم

ي نفذت
 2.802 أوامر الهدم الت 

 11.134 أوامر الهدم المعلقة

 570 أوامر الهدم جاهزة التنفيذ

خيص للفلسط  المصادق عليها ي   نييطلبات الب 

2010-2012 

1.5% 

ي 
ي تستهدف مبان 

 راض  أتقع عىل  أوامر الهدم الت 

 فلسطينية مملوكة ملكية خاصة

77% 

 

ي ي   نييممنوع البناء للفلسط
 
 %70 (ج) طقامن ف

 %29 المناطق المقيدة برصامة للبناء فيها

 %1 البناء فيهاي ي   نييالمناطق المسموح للفلسط
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الواقع أن أوامر الهدم المعلقة لم تحظ برصد ومتابعة  أرضمن المالحظ عىل 

، عىل الرغم مما تسببه من عدم منظمات المج ي بشكل كبب 
تمع العمل النسان 

 مان للسكان الذين صدرت بحقهم أوامر الهدم. الحساس باأل 

ي بشكل مبارس  األخرى،  ومن سياسات إرسائيل المتبعة
ال تتدخل ، إذ نش  الفلتان األمت 

تماعية عديد من الشكاليات االجوال تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل الحتواء ال

ي المنطقةاو 
 
ىل . فعجرائم والمشاكل االجتماعيةالاتنشار  إىلاألمر الذي يؤدي  ،لجرائم ف

، 16وانتشار العصابات ،ع نسبة الجريمةتشب  العديد من التقارير إىل ارتفا سبيل المثال، 

ي والفلتان األ 
ي  وانتشار المخدرات ،مت 

 
 . مناطق )ج(ن  العديد مف

طة تظهر و  ي امشاتل معامل و ن معظم أتقارير الش 
 
، طقامنهذه اللمخدرات تنتش  ف

ي جميع 
 
حيث تشب  التقارير إىل تزايد ، نحاء الضفة الغربيةأويتم توزي    ع المخدرات ف

 ي   عدد الفلسطيني
 
وبي   الفئة العمرية  ،ا  الذين يتعاطون المخدرات بشكل رسي    ع جد

طة متابعة القضايا  ي والمشاكل ومتابعة الم الشابة، وال تستطيع الش 
 
مناطق جرمي   ف

ي لة مهامها وتشجيع الفلتان األ ألن سلطات االحتالل تعمل عىل عرق، (ج)
  17. مت 

ي السياسات الرسائيأدت 
 
ة ف الخدمات  لجهةفجوة حقيقية )ج( إىل مناطق لية المبارس 

صبح هناك ومناطق )أ( و)ب(، وأ المناطقهذه من المجتمىعي وطبيعة الحياة بي   واأل 

 . (ج)ناطق رفض مجتمىعي لسكان الم
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ي المناطق
 
 (ج) السياسات الحكومية ف

رصد الموازنات وعمل سياسات  أهمية إىللم تلتفت الحكومات الفلسطينية السابقة 

ي مناطق بشكل عمىلي وممنهج  لدعم المواطني   
 
 أن الحكومة الحالية، )ج(ف

ّ
أولت ، إال

ا ب ا خاص  ي عملت عىل إدراجو ، مناطقهذه الاهتمام 
 
جندة السياسات الوطنية أ)ها ف

لدعم  2017مليون شيقل من موازنة العام  222إذ خصصت ، (2017-2022

بية  إعداد  إىلإضافة  18ة. القدس والقطاعات المهمشبالمشاري    ع المتعلقة بقطاع الب 

 
 
ي سابق

ي الطار الوطت 
 
ة )مناطق )ج( للا لدعم صمود المواطني   ف  (. 2016-2014فب 

 

 الحكومة:  مالحظات عامة عىل سياسات

 :
ا
 مناطق المصنفة )ج(تحاول الحكومة إيجاد مسميات أخرى للإذ ، أزمة مسمياتأوال

ي بحاجة إىل تنمية
ا، ، أو األقل المناطق المهمشة، كالت 

ً
ي ذلكمتبعأو النائية، حظ

 
 ة ف

ي العديد من األ  ةتوصيات الدول المانح
 
تشب  ، إذ إشكالية حقيقيةومؤدية إىل حيان، ف

حة التسميات المق ي تقديم الخدمات لتلك  إىلب 
 
أن الحكومة الفلسطينية مقرصة ف

ي  هاألمر الذي يخرج الوضع من سياق ،المناطق
الذي يؤكد عىل أن جميع  ،الحقيق 

وإن لم تكن  ،مناطق الضفة الغربية هي مناطق واقعة تحت السيطرة الرسائيلية

ة كمناطق   . (ج)مبارس 

ا:  ي أجندة السياسات ورد ، حيث الفجوة بير  التخطيط والتنفيذثانيا
 
 أولوياتأن من ف

ا لدعم صمود الفلسطينيمناطق يالء الحكومة إ ا خاص  توفب  مقومات ، و ي   )ج( اهتمام 

ي يعيش فيها ، الصمود فيها 
مع إدراك الحكومة بشكل مبارس  لهشاشة البنية الت 
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بنص  هذا و ، وتكاد تكون مستحيلة ،وأن التنمية تحت االحتالل صعبة ،نو الفلسطيني

كيفية التخلص من هذه   إىلمكتوب داخل األجندة، لكن األدوات المستخدمة ال تشب  

 العقبة األساسية. 

ي 
ترى الحكومة من خالل أجندة السياسات أنه بمقدورها توسيع نطاق الخدمات الت 

ا 
ً
ي المناطق األقل حظ

 
قي، تقدمها واالرتقاء بها ف ي مناطق )ج( والقدس الش 

 
 ،ةال سيما ف

ي تفرضها إرسائيل عىل الحكومة والمؤسسات عىل الر 
غم من المعيقات الت 

ونية، الفلسطينية   ،من خالل توسيع الخدمات اللكب 
ّ
قة لضمان وإطالق مبادرات خال

كب   عىل إىل اوصول عدد من الخدمات 
، والب  منظمات غب  الحكومية اللمواطني  

 . والدولية والقطاع الخاص لعمل ذلك

ح األجندة إصالحاو  وتعزيز  ،المؤسسات واألجهزةو رات ات عىل مستوى الوزتقب 

 ، ي
ي و المنتج الوطت 

كب   ، من خالل اإعادة بناء قاعدة النتاج لالقتصاد الفلسطيت 
 عىل لب 

ي ، الصناعة  وتطوير الصادرات.  ،وجذب االستثمار المحىلي واألجنتر

ا عىل عدم سيطرتها عىل أي من الموارد و  ي عىل الرغم من تأكيد الحكومة مرار 
 ،األراض 

ي أي 
 
ي دعم الحكومة الفلسطينية ف

 
والخذالن المعروف من الدول العربية واألجنبية ف

ي العملية التحررية، 
 
 مبادرة تصب ف

ّ
ي بنية االقتصاد فإن

 
إن  - القدرة عىل التعديل ف

ي ت كونستكون صعبة للغاية،   -وجدت 
ابع لالقتصاد الرسائيىلي االقتصاد الفلسطيت 

% من الناتج المحىلي 66بنسبة  اقتصاد خدمي وتحّول إىل  ،طنيةمنذ قيام السلطة الو 

 عن تالجماىلي 
 
ي مفاهيم السوق المفتوح، فضال

اد  ،بت  وعدم  ،واالعتماد عىل االستب 

ي منذ البداية. ح
 ماية المنتج الوطت 
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ا: 
ا
ا عىل الم إذ بقيت، الفجوة بير  التخطيط والموازنةثالث  ق. ر و شاري    ع والتدخالت حبر 

ا:  لتنفيذ أجندة السياسات  بير  الوزارات والمؤسسات المختلفة ب التنسيقغيارابعا

ن المالحظ عدم وجود خطة تنفيذ (، إذ مج)وخطة الحكومة بما يخص مناطق 

ي لواضحة 
 
األمر الذي يؤدي إىل إضعاف ، المناطقهذه تنفيذ السياسات الحكومية ف

  تنفيذ السياسات وتعدد المرجعيات. 

ا:  من أجندة السياسات الوطنية إشكالية أخرى  إذ تواجه، خدمةاألدوات المستخامسا

، خالل   عىل المجتمع الدوىلي
كب  
ت خذين بعي   االعتبار بأن الدولة الفلسطينية كانآالب 

ي تناقصت مساهمتها من ما و 
ا عىل المساعدات الخارجية الت  ا كبب  

 
زالت تعتمد اعتماد

 . 2008الناتج المحىلي الجماىلي بشكل كبب  منذ العام 

 عىل استخدام القانون الدوىلي واللجوءإن 
كب  
لعب للمجتمع الدوىلي ومؤسساته إىل ا الب 

؛ يخلق إرسائيل، بمعزل عن اعتماد خيارات أخرىالفلسطينيي   و دور الوسيط بي   

 قواني   النسانية، وخرقها للالقرارات الدوليةتنصل إرسائيل من إشكالية حقيقة بسبب 

 حسيبأو رقيب ال ب
 
مناطق )ج( واستخدامها م سلطتها لعزل ااستخد عن ، فضال

 . لمصالحها الخاصة

ي ما سبق إس
مطلوب تطوير العمل ضمن ، بل القاط العمل عىل المستوى الدوىلي ال يعت 

كب   عليها بالتوازي.  ،اعتماد بدائل وخيارات وطنية أخرى، و خطة وطنية موحدة
 والب 

ي تدخالت المانحأت ،بالمجمل
ي تنفيذ الخطي   ن 

 
مثل تطوير  ،حاالت محدودةضمن ة  ف

ي و مخططات هيكلية وتقديمها للسلطات الرسائيلية للنظر فيها، 
ي الت 

إنقاذ المبان 
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تشي    ع إصدار تصاري    ح لمشاري    ع البنية ك  أخرىتدخالت و الهدم، ا بتواجه تهديد

 . التحتية االجتماعية

ي هذا السياق، عمل 
 
ي والرخ مع قطاع الحجر  الدولية مكتب الرباعيةوف

ام الفلسطيت 

ي مناطقلطالق مجموعة للتصدير من رس  
 
 )ج(.  كات الحجر والرخام ف

إذ  بالقرارات والمرجعيات الدولية، ،حد كبب   إىل ،إرسائيلآخر، تستهب   من جانب

ي آمن المنش العديد هدمت 
ي بناها االتحت الت  ي اد األورونر

 
كما هدمت   ،(ج)مناطق ف

ي مقومات الحياة خدم السكان الذين يعانتمشاري    ع حيوية 
 
ون من نقص حاد ف

ي من المستوطنات هذه وجاءت عمليات الهدم  19. األساسية ا عىل الموقف األورونر
 
رد

 الرسائيلية وبضائعها. 

ي هذا الشأن، أشار ب
 
السكرتب  العام للمرصد األورومتوسطي لحقوق ، ام بيىلي وف

ف بالوقو  وما أن يبدأوان، إىل أن الفلسطينيي   بحاجة إىل الدعم لعادة البناء، النسا

هذه الحلقة أن فعىل خلف من جديد، إىل الدفعهم وتعىل أقدامهم، تعود إرسائيل 

ا   . تتوقف فور 

ي بلغت خسائر االتحاد   جراء عمليات الهدم والهدر من قبل االحتالل الرسائيىلي األورونر

  20. مليون يورو  65 5201وحت   2001عام المنذ 

ي الفلسطينية المحتلة لم يتصد التخطي بناء عىل ما سبق، فإن
ي األراض 

 
ط للتنمية ف

ي تواجهها، 
أجندة مجتمع المانحي   للسياسات دون  إىلتحول  إذ للعقبات الهيكلية الت 

ي القطاعات النتاجية
 
ودون معالجة ، إنفاق الحكومة عىل استحداث فرص العمل ف
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ي المناطق المصنفة )ج( ،احتياجات المواطني   
 
حياة المواطني   لم تشهد ، إذ خاصة ف

ا  ا.  اليومية تغب   ا حقيقي 
 
 أو تحسن

 

ي )
 (2016-2014الطار الوطن 

والمصادر  رضلحفاظ عىل فلسطينية األكامنظومة من التدخالت   إىلسىع الطار 

ي مناطق
 
هذه  الحفاظ عىل(، و ج) الطبيعية والتاريخية والمورثات األثرية الثقافية ف

ي أساسي المناطق   اتيجر  الضفة وليس ملحقة لمناطق )أ( و)ب(، من كمكون إسب 
 
إضافة

وتوفب  مقومات الحياة الكريمة والخدمات األساسية  ،تعزيز صمود المواطني    إىل

ي بالتنقل والحركة والعيش بحرية 
الالزمة لهم، والتأكيد عىل حق المواطن الفلسطيت 

  1967عام الأينما أراد داخل حدود الدولة الفلسطينية المحتلة 

البنية التحتية و القطاعات االجتماعية، و ور الحكم والسياسة، امحطار عىل ال  ركز و 

اتيجية والتدخالت عىل  ةضع مجموعو والقطاعات االقتصادية، و  من القضايا السب 

 21. المسار المستعجل

 -المالحظات السابقة  إىلبالضافة  - من خالل مراجعة هذه التدخالت نرى أنها 

اء متعددي الخليغص  أ معفيات األكاديمية، و ت من خبر
 
  ن الخطة خطة

 
 حكومية

ي الخطة ،التخطيطارة أعدتها وز 
 
وليست المخاطب  ،نرى أن الحكومة هي مخاطبة ف

، بالضافة  ي إعداد التدخالت إال أنها أزاحتإىل أنه األساسي
 
 رغم الجهود المبذولة ف

 ألساس. وهو االحتالل المعيق لهذه التدخالت وتنفيذها من ا ،العائق األساسي 
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ُ
ي خطة مثالية األهداف لم ت

ي الطار الوطت 
ا عىل بق  وجاء  ،22الواقع أرضطبق فعلي 

 ليق
 
ض منهم ، (ج)رفعت من سقف توقعات سكان مناطق  دم حلوال المحافظة المفب 

ي تلك المناطقينية عىل فلسط
 
ومشاري    ع من ة تدخالت واسعالطار  رسم. و الوضع ف

 . محال أبقيت مجرد ا نهإال أصمودهم  مواطني   وتعزيز  حياة الي   شأنها تحس

 

حة البدائل  المقير

، طارئة وشديدة االستعجالوطنية  ولويةأ)ج(  الن المناطقإع: ولاأل البديل

ة لدعمها عىل ل عموال وتنسيق العمل بشكل مركزي حول   ،رصد موازنة حكومية كبب 

اك إ إىلضافة بال ها، يكيفية تطبيق ومراقبة تنفيذ المشاري    ع ف بتحديد ها سكانرس 

  ها، من خالل: ولوياتهم وطرق تنفيذأ

  ي مناطق
 
وتثبيتهم عىل ، (ج)رصد الموازنات والخطط لتدعيم صمود المواطني   ف

ي العمل المحىلي من سكانها % 19ن أبعي   االعتبار ، مع األخذ همأرض
 
، يعملون ف

ي الحكومة23و
 
ي أ ويجب الت، % يعملون ف

 
جب يلذلك ، مكانهمأكيد عىل تثبيتهم ف

ة  بالتعاون مع كافة الجهات ةرسيع مل خطةع لتمويل المشاري    ع الصغب 

ي تلك المناطق.  والمتوسطة
 
 ف

 ة نشاء مركز خاص للدراساتإ ات والتحليل ل  تابع للحكومة مبارس  عطاء المؤرس 

حت  يتست  للحكومة االعتماد عىل ، الالزم لعمل السياسات والخطط الحكومية

 ، تها مصادر موثوقة لعمل سياساتها وخطط
 
ىل معلومات ودراسات إمن اللجوء  بدال
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ي عىل سبيل المثال( دولية) أخرىمن مصادر 
ندات أجن تكون لها أمن الممكن ، الت 

 عىل عملية التخطيط وعمل السياسات. ما يؤثر ، لدراساتضمنها لمحددة ت

 ي عمل المخططات الهيكلية للتجمعات السكانية
 
ومصادقتها من ، االستمرار ف

ي م األ مجلس التنظي
كدت عىل أ سلو أو كون اتفاقية   ،والبدء بالتنفيذ ، عىل الفلسطيت 

 . (ج)مناطق  إىلن هذا االتفاق مرحىلي لمدة خمس سنوات بالنسبة أ

  ي مناطق ( خص زراعيةباأل ) مشاري    ع حيويةحكومي لدعم تقديم
 
وتعويض ، )ج(ف

 . ليةائيرس االنتهاكات ال عىل تسليط الضوء ، و خسائر يتكبدونها  أية المزارعي   عن

  ي مناطق )ج(،  االنتهاكات الرسائيليةتوثيق
 
 ،ا وتصوير الحياة الفلسطينية وتوثيقهف

الخطة  ةمن خالل برامج واضح ،قليمي ودوىلي إو بشكل محىلي  ا عالمي  إوعرضها 

اقات لإرسائي دانةل  هةوموج  للحياة الفلسطينية. ها والحد من اخب 

 لمواطني   عىل  الحكومة لشجيع وت، عمل صندوق لتعويضات المواطني   عن الهدم

ي أكافة 
 
 المناطق. هذه نواع البناء ف

 

ي 
 
اكات الدولية: البديل الثان  : وذلك من خالل ،الشر

 ي مناطق
 
التشبيك ، عبر )ج( تشكيل شبكة حماية دولية للمشاري    ع واالستثمارات ف

ي 
 
 . مناطقهذه المع الدول الداعمة لالستثمار ف

 ي التشبيك مع المؤسسات الدولية المخ
 
بهدف تنسيق ، مناطقهذه التلفة العاملة ف

  . من المشاري    ع ولكنها غب  تكاملية هناك العديد ، فالجهود المتكاملة
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  ي تحقيق )ج(  مناطق أهميةالتعريف ب إىلالسىعي لعقد مؤتمر دوىلي يهدف
 
ودورها ف

ومجاالت االستثمار فيها بمختلف الجوانب  أهميةوكذلك تبيان ، حل الدولتي   

 لخ. إ ...  االقتصادية، القانونية، نسانيةال 

 

 ، وذلك من خالل: التشبيك الداخىلي  ثالث: البديل ال

 طراف الحكومية والمحلية وطنية من مجموعة من األ عمل  لجنة نشاءإ

ي من ش ،والقطاع الخاص
ي وفعّ التنسيق بينه نها أالت 

بهدف ، الا بشكل حقيق 

  ا ن تكون مرجع  أو ، تحديد األولويات
 
ي المناطقلدعم المواط ا واحد

 
)ج(  ني   ف

ي العمىلي وال  يي   عىل المد اتيجر  . سب 

  ي من شأقابلة للتنفيذ عن بناء خطة
عىل أنها التأثب  فضل الطرق الوطنية الت 

كب   عىل تحقيق تواصل اجتماعي ، المواطني   وحياتهم بشكل رسي    ع وفعال
 والب 

من خالل تشجيع عمل مشاري    ع ، وبقية المناطق)ج(  اقتصادي بي   مناطق

كة ماعية واقتصاديةاجت  . مشب 

  األطرافبتنسيق مبارس  مع و  ،اللجان المجتمعيةتفعيل دور العشائر و 

من خالل  ،ومنع انتشار الجرائم والمخدرات ،لضبط المخالفات ،الحكومية

 . والنوادي المدارسوخاصة  ،فئاتهجميع بالمجتمع  لتوعيةرصد موازنة 
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 المفاضلة بير  البدائل

ي ويدعمه  ،كون كل منها يحقق الخر   ،بشكل متواز   ةالبدائل الثالثتباع اتوضي الورقة ب
 
 ف

امج أبناء منظومة عمل تنموية وسياسات تكاملية تستطيع   إىلن تحول الخطط والبر

ي مناطق
 
ي الذي يعيش ف

ي حياة المواطن الفلسطيت 
 
 . )ج( واقع ملموس ف

ي تعيق العمل رسائييمكن إغفال حجم السياسات ال كما ال 
ي مناطق لية الت 

 
، (ج)ف

 أي جهة إذا عملت منفردة أن تدعي وبالتاىلي ال يمكن أل
ّ
فارق كبب  إحداث بمقدورها  ن

ي تلك المناطق
 
ي حياة الناس ف

 
  . ف
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 الهوامش

ي مستدام، حر 
ي فلسطيت  ي هو منبر شبانر اتيجر ي للسياسات والتفكب  السب 

*منتدى الشباب الفلسطيت 

ا من الباحثي   
 
ي ومستقل، يجمع عدد اتيجر ي برنامج السياسات العامة والتفكب  السب  /ات الشباب خريجر

تعزيز مشاركة  إىلالذي ينفذه مركز مسارات، المهتمي   بواقع ومستقبل القضية الفلسطينية. وي  هدف 

ط االستعماري. كما يمثل المنتدى حاضنة سياساتية  ي ضمن الش 
ي السياق الوطت 

ي ف 
الشباب الفلسطيت 

اف ومتابعة مركز مسارات. متخصصة تعمل تحت إ  رس 

                                                           
: نقاط االلتقاء واالختالف، 1 ي فلسطي  

ي جلسة  زحمة الخطط والمبادرات التنموية ف 
ورقة خلفية مقدمة ف 

 . 2014)ماس(، نيسان  ، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية2طاولة مستديرة رقم 

، موقع رام هللا  2 ي فلسطي  
ترصي    ح لوزير العمل مأمون أبو شهال: انظر، إحصائيات صادمة لنسبة الفقر ف 

 https://goo.gl/gN4eiC. 8/12/2016الخباري، 

 معدالت النمو تختلف من منطقة إىل أخرى،  3
ّ
تعرف التنمية الفلسطينية بأنها تنمية متفاوتة، إذ إن

ي مناطق الضفة الغربية.  وويظهر 
 الفرق الشاسع عند مقارنة مناطق )ج( بباف 

ي المناطق المسماة )ج( ) 4
ي للسياسات والتدخالت النمائية ف  اتيجر ي السب 

(، 2016-2014الطار الوطت 

 https://goo.gl/dFDxax. 2014وزارة التخطيط والتنمية الدارية، رام هللا، أيار 

 . القدس )أري    ج( –معهد األبحاث التطبيقية  5

، شبكة  6 ي
نور عرفة، سامية البطمة، ليىل فرسخ، المستوطنات الرسائيلية تخنق االقتصاد الفلسطيت 

 https://goo.gl/vWjGM1. 15/12/2015السياسات الفلسطينية، 

، المرصد  7 ي فلسطي  
ي ف  مساعدات مهدرة: تدمب  إرسائيل المتكرر لمشاري    ع ممولة من االتحاد األورونر

 https://goo.gl/D78769. 6/6/2016رومتوسطي لحقوق النسان، األو 

ي المنطقة )ج(، موقع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون النسانية  8
موجز بيانات مواطن الضعف ف 

 https://goo.gl/N69R6i. 5/3/2014)أوتشا(، 

 المصدر السابق.  9
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10 Area C and the Future of the Palestinian Economy, Document of the World 

Bank, 2/10/2013. https://goo.gl/W433wT 

اتيجية، عرب م 11 : سيادة إرسائيلية عىل الضفة وفق إسب  ، 48عهد دراسات األمن القومي الرسائيىلي

8/1/2018 .https://goo.gl/LnwYPV 

المركز  عبد هللا زماري، عملية ضم ارسائيل لمستوطنات الضفة ومناطق )ج(، تقدير موقف، 12

اتيجية )مسارات(،  ي ألبحاث السياسات والدراسات السب 
 . 5/4/2018الفلسطيت 

https://goo.gl/8eCLZZ 

ي منظمة التحرير  للمزيد، انظر تقرير: االستيطان وقيود االنتخابات الرسائيلية، 13
دائرة الثقافة والعالم ف 

 . 2015الفلسطينية، 

ي الضفة الغربية، م 14
ي المحتلة سياسات التخطيط ف 

ي األراض 
ركز المعلومات الرسائيىلي لحقوق النسان ف 

 https://goo.gl/rr9zwv. 11/11/2017)بتسيلم(، 

ي الضفة الغربية، موقع مكتب األمم المتحدة لتنسيق  15
ي المنطقة )ج( ف 

تحت التهديد: أوامر الهدم ف 

 https://goo.gl/cPQ41k. 7/9/2015الشؤون النسانية )أوتشا(، 

، تقر  16  . 2016ير أعدته دانا أبو شمسية عن العصابات، تلفزيون فلسطي  

https://goo.gl/FjFhGM 

ي مناطق )ج(، شبكة أصداء  17
ة أضعاف خالل عام والمروجون يحتمون ف  المخدرات بالضفة تزداد عش 

 https://goo.gl/Z9R1zy. 21/1/2016الخبارية، 

ي جلسة طاولة مستديرة ): المنطلقات والمستجدات، و 2017موزانة العام  18
(، 1رقة خلفية مقدمة ف 

 . 2017معهد أبحاث السياسات االقتصادية )ماس(، 

 للمزيد، انظر تقرير مساعدات مهدرة، مصدر سابق.  19

 .سابقالمصدر ال 20

، مصدر سابق. للمزيد  21 ي لدعم صمود المواطني  
 ، انظر: الطار الوطت 

ي المناطق )ج( ومعي 22
قات التنمية فيها وتدخالت السلطة الوطنية الفلسطينية السياسات الرسائيلية ف 

ي مواجهتها: خطط وتحديات، الهيئة المستقلة لحقوق النسان 
 . 2016يوان المظالم، رام هللا، د -ف 


