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 املستعمرات أن ظهرتُ  ،"سما" ركز أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني،دراسة مل

   اقتصادي المشروع أيديولوجي 
  

  ]مقتطفات[ .29/11/2011رام الله، 
  

، إىل أن "سما" خلصت دراسة أعدها مركز أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني
ألنها غير مربحة بل  اقتصادياً وليست مشروعاً املستوطنات اإلسرائيلية هي مشروع أيديولوجي،

 . مكلفة، وتختلف يف هذا اجلانب عن االستعمار التقليدي
[.......]  
نسمة باستثناء  296.000بلغ عدد سكان املستوطنات : "كنفاين] معدّ الدراسة نعمان[وقال 

يف قوة  منهم 111.000بسن العمل، ويشارك  177.600منهم  2009سكان القدس، يف العام 
   ."وهي أقل من نسب البطالة داخل إسرائيل% 6.7العمل، وتصل نسب البطالة يف صفوفهم حلوايل 

ن كنفاين أن ربع سكان املستوطنات يف القدس الشرقية يعملون وعن مكان العمل واإلقامة، بيّ
  . من سكان املستوطنات يف الضفة الغربية داخل إسرائيل% 50داخلها، يف حين يعمل 

ا يخص توزيع قوة العمل، أشار معدّ الدراسة إىل توجه ثلثي العمال الساكنين يف وفيم
فقط يف الزراعة، فيما تبلغ نسبة العاملين األجانب يف % 2مستوطنات الضفة للعمل يف اخلدمات، و

  .من عمال الضفة الغربية% 10، منهم %37.4القطاع الزراعي يف إسرائيل 
يف املستوطنات خمصص لزراعة وأوضح كنفاين أن اجلزء األكبر من األراضي الزراعية 

من إنتاج إسرائيل من احلبش والدجاج % 5وات واحلمضيات، وتنتج املستوطنات فقط اخلضر
  .والبيض

يبلغ عدد العاملين يف القطاع ": وعن القطاع الصناعي ومشاركة املستوطنات، قال كنفاين
يف مستوطنات الضفة، وتقل إنتاجية العامل  4300عامل، يعمل منهم فقط  364.000الصناعي 

  ."يف إسرائيل عن إنتاجية العامل يف املستوطنات
حتى العام  1967ل منذ العام كمليار شي 425وأشار إىل أن كلفة بناء املستوطنات بلغت 

  .لكمليار شي 390، وكلفت املستوطنات إسرائيل 2008
نحو ) اجلوالن، والضفة الغربية بما فيها القدس(للدراسة، وصلت مشاركة املستوطنات  ووفقاً

  .من عدد سكان إسرائيل% 11من الناجت احمللي اإلجمايل، يف حين يشكل عدد سكانها % 4
وقاربت . مليون متر مربع 12ر املساحة املبنية عليها املستوطنات يف الضفة بنحو وتقدّ 

الضفة، حيث يف فه لتعويض مستوطني غزة إذا ما تم إخالء املستوطنات الدراسة بين ما تم صر
مليار تعويضات  30مليار تكاليف املباين، و 30مليار دوالر، منها  60حتتاج إسرائيل إىل 

  .للمستوطنين بدل عمل وغيره
حتى  1967ن كنفاين أن االستيطان يف الضفة الغربية مر بمراحل ثالث، األوىل منذ العام وبيّ

من  ببناء املستوطنات على امتداد غور األردن انطالقاً "أيالون"ي خطة ، وفيه تم تبن1977ّالعام 
                                                            

  يف املوقع اإللكتروين التايل "وفا"لة األنباء واملعلومات الفلسطينية وكا  :املصدر:  
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=118474  
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ببناء مكثف ) 1993وحتى العام  1977من العام (وتميزت املرحلة الثانية . القدس باجتاه األغوار
انت بعد لالستيطان على احلدود الغربية للضفة الغربية، يف حين مل تسجل املرحلة الثالثة، وك

  .أوسلو، زيادات كبيرة يف عدد املستوطنات، لكن زاد فيها التوسع داخلها] اتفاق[
من عدد سكان املستوطنات، يف حين % 50وشكل املستوطنون املتدينون، حسب الدراسة، 

والباقي هم من املهاجرين اجلدد، حيث برزت نزعة جديدة بتحويل % 15شكل العلمانيون 
  .إىل املستوطنات 2006لعام املهاجرين اجلدد بعد ا

ر زيت حممد نصر، واخلبير يف ة االقتصاد والتجارة يف جامعة بيب كل من عميد كليوعقّ 
شؤون االستيطان خليل التفكجي، على الدراسة، واتفقا على احلاجة للتدقيق يف األرقام، حيث بدا 

بؤر االستيطانية التي وكأن هناك بعض التناقض يف األرقام، كذلك مل تأت الدراسة على ذكر ال
  .زادت من مساحة املستوطنات وأخذت بالتوسع لتصبح مستوطنات

الدراسة جنحت يف فتح نقاش يف املوضوع من ناحية علمية، وجنحت يف توفير " :وقال نصر
كمية من املعلومات وجتميعها وتنسيقها، كما أنها مهمة إلنضاج سياسات مقاطعة بضائع 

إىل مقاربة بين السياسات اإلسرائيلية لدعم  ، داعياً"لية والدوليةاملستوطنات يف السوق احمل
املستوطنات والسياسات الفلسطينية لدعم املواطنين املهددة أراضيهم باالستيالء عليها 

  .الستخدامها يف املفاوضات
ويرى نصر أن على الدراسة أو غيرها مناقشة دراسة حجم تعويضات الفلسطينيين عن نهب 

  .ومواردهم ملصلحة االحتاللأراضيهم 
 وقال التفجكي إن الدراسة عانت من نقص يف املراجع، ومل تتحدث عن املنطقة الصناعية يف

جنوب  "كرمئيل" ، ومثلها منطقةمصنعاً 28يف منطقة األغوار، التي تضم حوايل  "فرايمإ همعالي"
ككسارات، واملناطق السياحية  مربعاً كيلومتراً 16كذلك مل تأت الدراسة على ذكر استخدام . اخلليل

إىل قيام إسرائيل بتحويل بؤر استيطانية يف منطقة  واحملميات الطبيعية خلدمة املستوطنات، الفتاً
  .خمماس شرق رام الله إىل مناطق سياحية خلدمة املستوطنين

ة وركزت الكثير من تعليقات املشاركين يف النقاش على إغفال الدراسة لسرقة مواردنا املالي
ألغراض الصناعة واالستخدام املنزيل للمستوطنين، وألغراض جتارية مثلما تفعل شركة املياه 

  ."ميكروت" اإلسرائيلية
ورأت بعض املداخالت أن االستيطان ربما جاء حلراسة مصادر املياه وضمان االستيالء  

  .ة املياه من آبار الضفة الغربيةعليها، حيث حتصل إسرائيل على ثلث كمي
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


