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 تنفيذي ملخص/موجز
أ د علماء جيولوجيا واقتصاديون مت صصون يف املوارد الفبيعية أن األرا الفلسفينية  

احملتلة تقع فـوق ثـروة ها لـة مـن احتياطيـات الـنفط والغـا  الفبيعـي، يف املنفقـة اجـيما مـن الضـفة 
الغرييـــة احملتلـــة ويف البحـــر األيـــيض املتوســـط قبالـــة ســـاح  غـــ ة. غـــري أن اتحـــتالل ت يـــ ال  نـــع 

ســـفينيني مـــن تفـــوير حقـــول الفاقـــة العا ـــدة الـــم يغـــرا اســـتغالالا واتســـتفادة مـــن خريا ـــا. الفل
ـــرم وت يـــ ال مـــن الفوا ـــد النامجـــة عـــن اســـت دام هـــ ا املـــورد  وهكـــ ا، فـــعن الاـــعين الفلســـفيين حا
الفبيعي ألج  متوي  التنمية اتجتماعية واتقتصادية وتلبية احتياجاته من الفاقة. وتقدَّر اخلسا ر 

ــــدوترات. و لرمــــا طــــال أمــــد حرمــــان مســــرا يَ  الفلســــفينيني مــــن اســــتغالل ا ملرتا مــــة  ليــــارات ال
احتياطيــات الــنفط والغــا  الفبيعــي العا ــدة الــم،  لمــا  ادت تكــاليف الفروــة البديلــة والتكــاليف 

  اإلمجالية اليت يتكبردها الفلسفينيون يسبين اتحتالل. 
ات الغـا  الفبيعـي والـنفط، املوجـودة منهـا واملمكنــة، وحتـدردد هـ ه الدراسـة وتقـيرم احتياطيـ 

العا ـــدة للفلســـفينيني والـــيت  كـــن اســـتغالالا لفا ـــدة الاـــعين الفلســـفيين، ومتـــنعهم مســـرا ي  مـــن 
 استغالالا، أو تستغلُّها هي دون املراعاة الواجبة للقانون الدويل. 

ـــ    هبــا الفلســـفينيون، يســـبين ويتنــاولا حتديـــد وقيــا  مقـــدار اخلســارة اتقتصـــادية الــيت  ا
حرماهنم من حقهم الفبيعي يف تفوير واستغالل موارددهم الفبيعية، ما هو أ ثـر مـن مـواردهم مـن 
الـــنفط والغـــا  الفبيعـــي. ولكـــن هـــ ه الدراســـة ســـرت ر  علـــى هـــ ين املـــوردين دون غريمهـــا يف ئـــوء 

الفلسـفينيني األساسـية مـن  قيمتهما املرتفعـة وأمهيتهمـا احلا ـة ابلنسـبة إلمكانيـة تلبيـة احتياجـات
الفاقــة وميــرادات التصــدير. ومــن األمهيــة  كــان أيضــاع مــا جــرم ا تاــافه مــن حقــول نفــط وغــا  
طبيعي جديدة يف شرق املتوسط شرعت مسرا ي  يف استغالالا لفا د ا، مع أنه  كن اعتبار هـ ه 

وينبغي أن حتكم است داَم املوارد مارت ة ألن النفط والغا  الفبيعي يوجدان يف أحواا مارت ة. 
 ه ه املوارد واتستفادة منها نف ا القواعد واملعايري السارية على موارد مارت ة أخرم. 

وت  كن فص  املنا عات والتوترات يسبين النفط والغا  الفبيعي عن السـياق السياسـي  
ـــجلت فيهـــا ا تاـــافات الغـــا  الفبيعـــي قـــد ت امنـــت مـــع  احملـــيط هبـــا، وت عـــن  ـــون الفـــرتة الـــيت سا

حــــدوث عــــدد مــــن املســــتجدات السياســــية االامــــة يف املنفقــــة. فالســــياق السياســــي يتــــداخ ، يف 
ظرفيــات عديــدة حا ــة، مــع مســتجدات تتعلــق ابملــوارد مــن الــنفط والغــا  الفبيعــي،  رــا ي يــد يف 
تعقيــد وئــع سياســي معقــد أوــالع.  وااهــ ا هــ ه التعقيــدات ســوف يــؤدم ت حمالــة مر حرمــان 

 ي  من حمدرددات عديدة قاطعة. التحل
وللــنفط والغـــا  الفبيعـــي عـــدة خصـــا   حمـــدرددة متير مهـــا عـــن مـــوارد طبيعيـــة أخـــرم. أوتع،  

ينصاع ه ان املوردان للحدود السياسية، وقد يتواجدان ال ا السبين يف منفقـة تت للهـا حـدود  ت
ة ماليــني مــن الســنوات، وطنيــة متعــددة. ًنيــاع، يســتغرق تــرا ما هــ ين املــوردين حتــت األرا عــد

حيـــــث من األجيـــــال احلاليـــــة مـــــن مـــــالكي هـــــ ين املـــــوردين ليســـــت ابلضـــــرورة األجيـــــال الوحيـــــدة 
الاــرعية مــن املــالكني. ًلثــاع،  كــن ختــ ين هــ ين املــوردين لعقــود وقــرون وحــ  ألفيــات دون أن  أو

انع مر حـد مـا  ـا يكلردف للك شيئاع. ويف العـادة، يكـون اتسـتغالل اتقتصـادم األمثـ  المـا مرهـو 
ملا  ان معدل الفا دة أعلى من ارتفاع السعر املتوقع. رايعـاع،  كـن اعتبارمهـا جـ ءاع مـن املاـاعات 
العامليــة، فاعتبــار الكفــاءة واعتبــار اإلنصــاف يقتضــيان وحــدنـََتهما واســتغالالما املاــرت . خامســاع، 
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ينق  من الكميـة املتاحـة منهمـا  ه ان من املوارد غري املتجددة، وأم استغالل الما يف أم وقت
 لاجيال القادمة. 

 122وا تاـافاتا الـنفط والغـا  الفبيعـي اجلديــدة يف حـوا الاـام، الـيت يبلـ  حجمهــا  
( 2017مليار دوتر )أبسعار عام  453ترليون قدم مكعبة من الغا  الفبيعي يقيمة وافية تبل  

مليـار دوتر، هـي فروـة  71وافية تنـاه   مليار يرمي  من النفط القاي  لالست راج يقيمة 1.7و
مليار دوتر وتقتسامه يني األطـراف امل تلفـة، ابإلئـافة  524ساحنة لتو يع مبل  ممجايل يقدَّر يـ 

مر العديد من امل ااي احلقيقية، رغـم أهنـا غـري حمسوسـة، تتمثـ  يف حتقيـق األمـن الفـاقي ويف مرسـاء 
عضــها الــبعض ا خــر. وقــد تكــون هــ ه ات تاــافات عالقــات تعــاون يــني أطــراف لفاملــا حــار  ي

اجلديــدة أيضــاع ســبباع يف م يــد مــن النــ اع والعنــف ملا مــا اســتغ   ــ  طــرف علــى حــدة تلــك املــوارد 
دون املراعاة الواجبة لنصيين الفرف ا خر املاروع منها. فما  كن أن يكون مصدر ثراء وفارص 

ملـورد املاـرت  يصـفة فرديـة وحصـرية دون ميـالء قد يتحول مر  ارثة يف حال جرم استغالل ه ا ا
 املراعاة الواجبة للقانون الدويل واملعايري الدولية.

وتعـــرا هـــ ه الدراســـة عـــدة وـــي  مـــن أســـاليين يديلـــة تقتســـام املمتلكـــات، جـــ وراها  
راســـ ة يف حقـــوق امللكيـــة التارنييـــة للفـــرفني ويف اتفاقـــات حديثـــة. وتتجلـــى املنفعـــة املتوخـــاة مـــن 

حتديد األنصبة ه ه يف  وهنا مكرسة يف التاريخ ويف اتتفاق املتبـادل. و كـن أن تاـك  أساليين 
 أساليينا اتقتسام ه ه أساساع إلطاٍر يتم التفاوا من خالله. 

ويفرا استغالل السلفة القا مة ابتحتالل املـوارَد الفبيعيـة الفلسـفينية،  ـا فيهـا الـنفط  
الاعين الفلسفيين ت تفت  تت ايد ما دام اتحتالل مسـتمراع. والغا  الفبيعي، تكاليف ابهظة على 

ـــة الفبيعيـــة وللقـــانون  ـــي  منافيـــاع للقـــانون الـــدويل فحســـين وماـــا هـــو انتهـــا  للعدال وهـــ ا األمـــر ل
األخالقي. وح  ه ا التاريخ، ترا مـت التكـاليف احلقيقيـة وتكـاليف الفروـة البديلـة النامجـة عـن 

الـدوترات، من مل تكـن مئـات مليـارات الـدوترات، يف منفقـة  اتحتالل فبلغت عارات مليارات
 حقول النفط والغا  الفبيعي فقط. 

وختتم ه ه الدراسة ابلت  يد على احلاجـة مر مجـراء م يـد مـن األاـاث املفصـلة يف ئـوء  
رتبفــة القــانون الــدويل، يف ا ــاتت اتقتصــادية والتارنييــة والقانونيــة، للتثبُّــت مــن حقــوق امللكيــة امل

 ــوارد الــنفط والغــا  الفبيعــي. وعليــه، تووــي هــ ه الدراســة لجــراء دراســات مفصــلة يغيــة مثبــات 
حــق الاــعين الفلســفيين يوئــود يف مــوارده الفبيعيــة اخلاوــة يــه، مر جانــين نصــيبه املاــروع يف 

 املوارد املارت ة اليت متلاكها مجاعةع عدة دول متجاورة يف املنفقة،  ا فيها مسرا ي .
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هاميظنتأهداف الدراسة و -أوالا
املوثَّ قدمن مـن مقلـيم أم احتالل أن جيداع ـبـ ق أخـرم ا سياسـيةابلضـرورةدثقـوة آًراع

األرَااــــ  يمنكارهــــا. ويف هــــ ا الاــــ ن، تيســــتحي  واجتماعيــــة واقتصــــادية  مســــرا ي  احــــتالل
ووـــفاأادرجه. فقـــد ســـتمرار مـــن حيـــث نفاقـــه وامـــا عـــدا ، عـــن هـــ ه القاعـــدةالفلســـفينية احملتلـــة 

احــتاللاالفلســالاــعينيفرئــها علــىالتكــاليف اتقتصــادية الــيت ات تقــدير و  قدبــ أرئــهفيين مــن
69/20للقــــرارات اســــتجايةعويف أخــــرم د معــــدادها منــــ  فــــرتة أقــــر يف تقــــارير شــــ ، مســــرا ي  

ـــة العامـــة لامـــم املتحـــدة، 73/18و72/13و71/20و70/12و الـــيت و الصـــادرة عـــن اجلمعي
التكـــــاليف  تقريـــــر عـــــن ميقـــــدتطلبـــــت مر مـــــؤمتر األمـــــم املتحـــــدة للتجـــــارة والتنميـــــة )األونكتـــــاد( 

يتكبر اليت .دها الاعين الفلسفيين يسبين اتحتالل اإلسرا يلياتقتصادية
عنــــــوان يمــــــ  رة قـــــدمها مر اجلمعيـــــة العامـــــة 2015وعليـــــه، أعـــــد األونكتـــــاد يف عـــــام 

. ويف (1)الفلســــفيين يســــبين اتحــــتالل اإلســــرا يلياالاــــعينالتكــــاليف اتقتصــــادية الــــيت يتكبــــدها ا
قاــ، أعــد األونكتــاد2016عــام تفصــيالع، أ ثــر دمت مر اجلمعيــة العامــة يف دور ــا احلاديــة مــ  رة

األونكتـــاد، أعـــد األونكتـــاد تقريـــر متايعـــة، 2017ويف عـــام .(2)والســـبعني أعـــد آخـــرُثا يف تقريـــراع
تلــــك. وأ ـــد األونكتـــاد يف(3)دم مر اجلمعيـــة العامـــة يف دور ـــا الثالثـــة والســـبعنيقـاــ2018عـــام
ياريراالتقــ يــ ال ت اتحــتالل تكــاليف اقتصــادية مرهقــة. وأيــر  يالاــعين الفلســفيين ثقــ   اهــ  أن

آَخراحلاجة املاسة مأيضاعاألونكتاد  تقييم أمشـ ر لتلـك التكـاليف و مجراء مدراٍ  ألثرهـا علـى مر
رفاه الاعين الفلسفيين وعلى آفاق التنمية اتقتصادية يف األرا الفلسفينية احملتلة.

رديقـ  االدف الـر ي  مـن هـ ه الدراسـة يف حتديـد واقـرتاد خفـو  عريضـة أوليـة لتويتمث
دها الاـعين الفلسـفيين يسـبين حرمانـه مـن حقـه الفبيعـي يف يتكبراليتحجم اخلسارة اتقتصادية 

النفط والغا  الفبيعـي على ما هو أ ثر منه ا احلق وياتم . اواستغالاليةبيعتفوير موارده الف
غــري أن الرت يــ  هنــا ينحصــر يف هــ ين املــوردين ،املــوارد الفبيعيــة واتقتصــاديةياــم  مجيــعحيــث 

تلبيــة اتحتياجــات األساســية ابلنســبة إلمكانيــة قيمتهمــا ومر أمهيتهمــا احلا ــة ارتفــاع ابلنظــر مر 
تاـف تايت ا للاعين الفلسفيين مـن الفاقـة وميـرادات التصـدير. وحلقـول الـنفط والغـا  الفبيعـي الـ

أيضــاعاملتوســطيف شــرق  حا ــة أمهيــة مســرا ي اشــَرعالــيت ، وهــي (4)حــديثاع اســتغالالا يفابلفعــ ت
ت املــوارد هــ ه أن رغــم حصــراع، اخلاوــة يف العــادة. فــالنفط والغــا  الفبيعــي كــون ماــرت ةملنفعتهــا

اســتغالَلحتة. وينبغــي أن رت ماــأحــواايف اينصــاعان للحــدود السياســية و كــن م ادمهــت كــم
القواعدا هبا واتنتفاع املوارد ة. ارت واملعايري اليت تسرم على املوارد امله ه

__________
.32-28، الفقرات A/70/35، 35، الدورة السبعون، امللحق رقم 2015الًو ق الر ية للجمعية العامة، (1)
الاــــعين الفلســــفيين يســــبين التكــــاليف اتقتصــــادية الــــيت يتكبــــدها ، 2016األمــــم املتحــــدة، اجلمعيــــة العامــــة، (2)

متو /يوليه.21، نيويور ، A/71/174، اتحتالل اإلسرا يلي
التكــــاليف اتقتصــــادية الــــيت يتكبــــدها الاــــعين الفلســــفيين يســــبين ، 2018األمــــم املتحــــدة، اجلمعيــــة العامــــة، (3)

تارين األول/أ توير.10، نيويور ، A/73/201، اتحتالل اإلسرا يلي
(4)United States Geological Survey (USGS), 2010, Assessment of undiscovered oil and gas resources 

of the Levant Basin Province, Eastern Mediterranean, Fact sheet 3014,  :متـاد علـى هـ ا الـرايط
https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20103014.

https://pubs.er.usgs.gov/publication/fs20103014
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املنا عات والتوترات ياـ ن الـنفط والغـا  الفبيعـي عـن  فص ا  لي  من املمكن وت احملبَّ و  
عـدد مـن مـع ت ت امنـالغـا  الفبيعـي قـد  ف فيهـااـالسياسي، وت عن  ون الفرتة الـيت ا تا  هاسياق

فــــك (؛ و 2000السياســــية االامــــة يف املنفقــــة: يـــدء اتنتفائــــة الثانيــــة )أيلول/ســــبتمرب التفـــورات 
ــــا   ــــ   قفــــاع غــــ ة عاألاحــــادم مــــاترتب (؛ واتنت ــــاابت 2005مســــرا ي  )أيلول/ســــبتمرب مــــن قدب

واشتداد احلصـار اإلسـرا يلي علـى قفـاع  ما عقدبها؛( و 2006التاريعية الفلسفينية ) انون الثاين/يناير 
 (؛2007عـــن الضـــفة الغرييـــة )متو /يوليـــه  (؛ وفصـــ  قفـــاع غـــ ة مدارايع 2007ة منـــ  عـــام غـــ ة )خاوـــ

. (5)(2011ات الرييــع العــرا )عــام انتفائــواتئــفراابت السياســية اإلقليميــة الــيت تلــت انــدتع 
يف عديـد مـن  قت ابلنفط والغا  الفبيعـيات تعلر مستجدتداخلت ه ه الوقا ع السياسية مع قد و 

ــــأوــــالع د سياســــي معقَّــــ تعقيــــد ســــياقٍ  يف، وهــــو مــــا  اد دقــــةلغــــة الالظرفيــــات البا   هــــ ه . وااها
 . ابلغة األمهية م التحلي  من اتستناد مر عناور عديدة رد وف التعقيدات س

 الدراسـة   القسـم الثـاين مـننيصَّـ ،مـةوتنقسم ه ه الدراسة مر عدة أقسام. فبعد املقدرد  
 الت امات السلفة القا مة ابتحـتالل  وجـين القانونية ويبنير احلدود ضع للمسا   ولإلطار ال م ي

احملتلــة، مـع الت  يــد علـى اتلت امــات اتقتصــادية  الفلسـفينيةالقـانون الــدويل، فيمـا يتعلــق ابألرا 
. ويـــتم 1949واتفاقيـــة جنيـــف الرايعـــة لعـــام  1907الـــوارد يف قواعـــد تهـــام لعـــام  هـــاوفـــق تعريف
لت امــــات اتقتصــــادية يف القــــانون العــــريف حلقــــوق اإلنســــان ويف علــــى ات ابلقــــدر نفســــهالتاــــديد 

 ـــــا فيهـــــا التـــــ ام دولـــــة اتحـــــتالل يتع يـــــ  التنميـــــة  املتعلقـــــة اقـــــوق اإلنســـــان، املعاهـــــدات الدوليـــــة
ت ـ ها مســرا ي  يف األرا تة ابإلجـراءات الــيت غـري  املــاتقتصـادية. ويف هـ ا القســم، تـرد قا مــة 

الاـعين  ترهـق  اهـ  كن اعتبارهـا تكـاليف علق ابلنفط والغا  الفبيعي فيما يتالفلسفينية احملتلة 
ها مناقاة تعتبارات القانون الدويل فيما يتعلق ابتلت امات القانونية الواقعة على يالفلسفيين. وتل
كفـ  وفـاء مسـرا ي  أبن ي لت امات ا تمع الـدويلابقا مة ابتحتالل و  ها سلفةع صفتعاتق مسرا ي  ي

  ا. ابلت اما
مطـاراع شـامالع  عـرااقتصاد اتحتالل، حيث ييعفي نب ة موج ة عن أما القسم الثالث ف 

  املسا   والتعقيدات املتعلقة ابستغالل النفط والغا  يف الفبيعي يف األرا تفحُّ يتم من خالله 
غـا   يـف أن اسـتغالل الـنفط وال  من للـك هـو توئـي غرا الما. و هبالفلسفينية احملتلة واتنتفاع 

 األوـولم للموارد و ستعمار لالستغالل ات ةالعام املنظومة لي  منفصالع عن الفبيعي الفلسفينينْي 
ـــادين الـــيت حَ  اع مـــوج   اع عرئـــهـــ ا القســـم  يتضـــمنالفلســـفينية. و  رمـــت فيهـــا مســـرا ي  لعـــدد مـــن املي

مرار ســتدر علــى اتقــا القادمـة مــن فروــة تفــوير اقتصـادٍ  الفلســفينية الاـعين الفلســفيين واألجيــال
 را م. دد قْ واردهم الفبيعية وأووالم ومَ  يف اتنتفاع  همومن حق
 اع قرتحـيتضـمن مو  ة ومبادئ التعـويض.رت املااستغالل املوارد  القسم الرايع منفقَ  اردوي 

 املت يت من تلك املوارد.  رريعالواسفة ي اتحتالل سداد تكاليفكيفية ل مبد ياع 
عن املـوارد الفبيعيـة الفلسـفينية مـن نفـط وغـا   عامة فياسته  يلمحةالقسم اخلام  أمرا  
هـــ ه  اإلدارة الـــيت تـــديرر شـــؤونرة، مر جانـــين هيا ـــ  مهـــا املقـــدَّ وقيَ  أحجامهـــاعـــرا يطبيعـــي، و 

ة عــن احلالــة الــيت توجــد عليهــا هــ ه املــوارد يف الوقــت الــراهن، تفيضــاملــوارد. ويقــدم معلومــات مس

__________ 
(5) A Antreasyan, 2013, Gas finds in the Eastern Mediterranean: Gaza, Israel and other conflicts, 

Journal of Palestine Studies, 42(3):29–47. 
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والعوا ـق املؤسسـية الـيت متنـع الفلسـفينيني مـن املقـدَّرة وارد وعن اخلفط اإلسـرا يلية املتعلقـة هبـ ه املـ
اســتغالالا. وابإلئــافة مر للــك، يتضــمن هــ ا القســم ييــاانع ابملــوارد اإلســرا يلية املوجــودة واملمكنــة 

 مع يلدان جماورة يف املنفقة.  ارت  يف ملكيتهااليت ت
يف األرا الفلسفينية احملتلـة  لقيمة النفط والغا  الفبيعي تقديراع  ساد ويعرا القسم ال 

الفلســفينية املمكنــة  وجــين مطــارات قانونيــة واقتصــادية  بةصــنو ــدد األ حــوا الاــاممنفقــة ويف 
 ة.تلفخم

 م يعض التوويات.يينما يل   القسم السايع اتستنتاجات ويقدر  
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اإلطار القانوين: السوابق التارخيية-اثنياا
احلقــا ق ياــ ن النــ اع يف غــ ة، املناــ ة يف  ــانون اســتنتجت يعثــة األمــم املتحــدة لتقصــي

الصادر عن جمل  حقوق اإلنسان، يف تقريرها A/HRC/S-9/1القرار وجين  2009الثاين/يناير 
)قــد يـر  ابعتبــاره(اتحـتالل اإلســرا يلي املسـتمر لقفــاع غـ ة والضــفة الغرييـة ...مر اجلمعيـة العامــة، أن ا

يقــور)...( نتها ــات القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان وراء االكــامنالعامــ  األساســي  ا احتمــاتت الــ م
.(6)ا.حتقيق التنمية والسالم
مــ  رٍة لاــعين الفلســفيينيت يتكبــدها الــااونكتــاد تناولــت التكــاليف اتقتصــادية لويف

مرفــٍقو تحــتالل اإلســرا يلي، يســبين ا يف لاــعين الفلســفيين امارســة املعنيــة  لجنــة اليتقريــر وردت
، ل ـر األونكتـاد ابلتفصـي  يعـض السـوايق لات الصـلة 2015عـام لغري القايلـة للتصـرف هحقوق
لتفـاوا علـى يف اها عناوـر أساسـية ووـفاتعتبـار ييعـنيت فيها التكاليف اتقتصادية أاخ اليت 

و معقردة لن اعات دا مة :(7يعض تلك السوايقما يليوفية، صيعمستحلول

ور واــقضـية املتعلقــة  صـنع تاليف 1928الـة الدوليــة يف عـام قـرار احملكمـة الدا مــة للعد
فاردقة عالمةع شكرلت قضية ؛(8)وهي

و194العامةقرار اجلمعية الالجئني مس لة يا ن م؛ات التعويضدفع )ًلثاع(
 ؛(9)احلر  الباردةاليت تلتفرتة المبادئ يينريو يا ن الالجئني ودفع مبال  اجلرب يف
 تاــييد جــدار يف األرا ناشــئة عـن لاالقانونيـة ًرالعـدل الدوليــة ياــ ن ا فتـوم حمكمــة

.(10)الفلسفينية احملتلة
اتتقدير تكاليف اتحتالل ستند مليه يف ملاواألسا  القانوين  علـى املنفقـياارت فـمبـين 

سـكرانألرَاان احتالل مسرا ي  القائي أب يكبرـد احملتلـة مـااألرا تلـك الفلسـفينية يبلـ  . و مثنـاع
وحرمـاهنم مـن القـدرة علـى اتسـتفادة مـن الناـا  همحرمـان السـكان مـن مـواردحـدَّللك الـثمن 

،اتقتصادم الداخلي ومن القدرة على النهوا ابلتنمية اتقتصادية املستقبلية ومحلاق الضرر هبـم
تكبردـــافـــر أ و ةعمجاعـــ فاألئـــرار وهـــي ديلـــةة البالفروـــتكـــاليف د الفلســـفينيني تكـــاليف حقيقيـــة و داع.

يتكبرـ الـيت التكـاليف تناـ  وقـد عنهـا. املسـؤولية اإلسـرا يلي اتحـتالل يتحم  مرتفعة دها تكاليف

__________
العرييــة احملتلــة حالــة حقـوق اإلنســان يف فلســفني ويف األرائــي ، 2009، جملــ  حقــوق اإلنســاناألمـم املتحــدة، (6)

أيلول/سبتمرب.25، جنيف، A/HRC/12/48، األخرم
.2015الًو ق الر ية للجمعية العامة، (7)
.https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-aانظر ه ا الرايط: (8)
17، رومــا، A/CONF.183/9م رومــا األساســي للمحكمــة اجلنا يــة الدوليــة، ، نظــا1998انظــر األمــم املتحــدة، (9)

، املبـادئ املتعلقـة يـرد املسـا ن واملمتلكـات 2005؛ واألمم املتحدة، ا ل  اتقتصادم واتجتمـاعي، هيولي/متو 
ـــــه؛ واألمـــــم املتحـــــدة، اجلم28، جنيـــــف، E/CN.4/Sub.2/2005/17مر الالجئـــــني واملاـــــردين،  عيـــــة ح يران/يوني

، املبــادئ األساســية واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة اــق ئــحااي انتها ــات قــانون حقــوق اإلنســان 2005العامــة، 
 انون األول/ديسمرب.16، نيويور ، A/RES/60/147الدويل والقانون اإلنساين الدويل يف اتنتصاف واجلرب، 

، شــئة عــن تاــييد جــدار يف األرا الفلســفينية احملتلــةا ًر القانونيــة النا، 2004انظــر حمكمــة العــدل الدوليــة، (10)
.2004حمكمة العدل الدولية فيها القد  الارقية وما حوالا، فتوم حمكمة العدل الدولية، تقارير  ا

https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a
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النمـو اـجيعالسكان الفلسفينيون عن  ارسـات تعيـق اتقتصـاد الفلسـفيين و/أو عـن فاـ  يف ت
.(11)اتقتصادم

حريــَةأم و وجــين القــانون الــدويل، ت متلــك  الــدول مــن التعامــ   لقــة يف مفتقــديٍردولــة
ا والحيا وماا ختضع املوجودة فيها، ألرا اليت حتتلها واملوارد الفبيعية اسكان  يفما تااء مع

. ويعبارة أخرم، (12)دهاوتقيره ه الصالحياتللقانون الدويل وللمعايري الدولية املقبولة اليت تنظم
ســيادة لــي  ل ت اــَن ،. وعليــهفيهــامؤقــتتصــررفعلــى األرا الــيت  تلهــا، وماــا هــو ملمحتــ 
القــانون يــن  . و اوأوــوالهــامــن أمال للــكيف اســتن اف مــوارد األرا احملتلــة وغــرياحلــقَّاحملتــ  
على أنه ت  و  ألم حمت  أن يست دم تلك املوارد مت لتلبية احتياجات السكان يوئودالدويل 

حملتــ ٍر ت ــو  أدق، ويتعبــري لكــي ينتفــع هبــا ا اســتغالل مــوارد األرا الــيت  تلهــا وأوــوالاحملليــني.
وراء أحكـــام مـــن ابحلـــر . فالغايـــة احلقيقيـــة لات الصـــلةاقتصـــاده هـــو وت ســـيما خلدمـــة أهدافـــه 

شـن حـرو  وأم وسـا   مـن شـ هنا تـدفع مر القانون الدويل تتمثـ  يف م الـة أم حـواف  اقتصـادية 
حملت ٍر تتي  .(13)األعمال العدا يةتتوقفه عندما متديد مدة احتاللما أن
قــانونرَتفــياو  و وجــين ســالم. معاهــدة ميــرام يعــد عــادةع األجنبيــة، القــوة تنســحين أن ا

هــ هالن اعــات املســلحة،  ايــني احملتــ  وســكان األرا احملتلــةالعالقــَةتــنظردم لات ألحكــاماوتقيرــداها
قــوانني وأعــراف احلــر  الربيــة، املتعلقــة يتفاقيــةتاملرفقــة ابوهــي القواعــدالصــلة مــن قواعــد تهــام،

اـــ ن  يف اتفاقيـــة جنيـــف ياملبـــنيَّمنهـــا تفصـــيالع ثـــرلنظـــام األو ـــ لك ا، 1907املعتمـــدة يف عـــام 
معاهـداٍتامحاية املدنيني يف وقت احلر  )اتفاقية جنيف الرايعة(، و  سلسـلة مـن الرايع ياـ ن جل ء

عام يف جنيف يف أايرمت احلر    وقت أقر ، ما فتئ القانون الـدويل ياـدد . ومن1949قانون
ى عـاتقيقـع علـواجين  فالة حقوق اإلنسان للسكان اخلائعني لالحـتاللأ ثر ف  ثر على أن

ــ.أم ســلفة قا مــة ابتحــتالل وتوسُّ امتــداداع التفــور هــ ا الرايعــةوياــك  جنيــف اتفاقيــة لنفــاق عاع
.ةيامامولني ابحل فالة حقوق اإلنسان لاش اص املتقتصر علىاليت  انت 
احــتالٍلا تمــعينيــان قــانوين يف تفــويرقــد جــرم ل دولــة أعمــال لتنظــيم حــرا يفالــدويل
ياســمَّىقــانوينجــ ء مــن ينيــان ا البنيــان القــانوين وهــ.يســكان اإلقلــيم الــ م حتتلــهعالقتهــا أ ــرب

تاابإلجــراءات الــوهــو معــين، )belloinjus(قــانون وقــت احلــر  وهــ ا .ســياق احلــر ت ــ  يف يت
احلـر  مسورغات قانون املسمَّى القانوين البنيان عن منفص  وهـو معـين، (jus ad bellum)األخري

نيضــع. فمهمــا تكــنر ياــرو  يــدء احلــ احلــر ، مســورغات قــانون احلــر  وجــين تقيــيم  يفيــة
االقــانون.لقــانون وقــت احلــر اتحــتالل النــاتج عــن احلــر  مصــفل  أيضــاع اإلنســاينا ويســتا دم

.(14)الت امات دولة اتحتالل احلراهافيلووف اتلت امات املنفبقة يف سياق احلر ،  ا

التـــ ام الـــانتهـــا  ناـــ  عـــن أم وي القانونيـــة اتلت امـــات ي ه وتْبعـــي ًنـــوم ي قتضـــقـــانوين
ردَّايســمى مــاووهــ.نامكــقــدر اإلعهــدهســايقمر عــادة الوئــع ماتنتهــا  عــن طريــق موــالد
__________

الفلسـفيينالاـعينعلـىاإلسرا يليلالحتاللاتقتصاديةالتكاليفأ، 2017مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، (11)
)مناورات األمم املتحدة، نيويور  وجنيف(.قانونيةأيعاد:التنميةيفاإلنساينوحقه

(12)I Scobbie, 2011, Natural resources and belligerent occupation: Perspectives from international 
humanitarian and human rights law, in SM Akram, M Dumper, M Lynk and I Scobbie, eds., 
International Law and the Israeli-Palestinian Conflict: A Rights-Based Approach to Middle East 

Peace (Routledge, New York:229–252)

املرجع نفسه.(13)
أ.2017األونكتاد، (14)
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مــا تتعــ ر معاجلــة اخلســا ر اتقتصــادية النااــة عــن اتنتهــا  يقــدر يســتل ماحلــق مر نصــايها الــ م
 ثــــرية لاللت امــــات قاملمارســــة الدوليــــة ســــوايويف. امــــ عهــــده ياــــك ســــايقمر عــــادة الوئــــع م

يقلت اٍمتدولة اتحتالل احلرا و عاتق القانونية الواقعة على  وتْبعي ًنوم ري سـبي  توفيضتقانوين
التـــ ام قـــانوين يت فيـــف ا ًر الســـلبية أيضـــاعدولـــة اتحـــتالل احلـــراعـــاتق ع علـــى يقـــو ف. صـــاتان

ياـ ن اهـايف فتو ، اتعتبـاريعـنيأخ ت حمكمة العدل الدوليةقد و .أفعال غري قانونيةالناشئة عن 
اإلنسـاينقانونية التهديد ابستعمال األسلحة النووية أو القـانون فعـالع، منحيـث قالـت اسـتعماالا

علـىيمنـهو عـدد  بـري مـن الـدول مليهـااتفاقيات تهام وجنيف قد حظيـت ابنضـمام  مجيـع تعـنير
اإلخـالل و  ـالدول التقيد هب ه القواعد األساسية ألهنا تاك  مبادئ للقـانون العـريف الـدويل ت

.(15)قتصدرملمها أتضمنعلى اتتفاقيات اليت تالدولة املعنية قت ودرأا، سواء هب
مر ـ امسرا ي  يف األرا الفلسفينية احملتلة مر  او  جملـ  . ويعتـربدولـة احـتالل حـراهو
تهــاحتليت انفبــق علــى األرائــي الــتاتفاقيــة جنيــف الرايعــة أن، 446هقــرار مثلمــا جــاء يف األمــن، 

.(17)اتفاقية جنيف الرايعة ما أن مسرا ي  طرف يف.(16)1967عاممسرا ي  يف
مســرا ي  يف هــ ا اتســتنتاج. يــ  مهنــا تعتــرب مر ــ  مســرا ي  يف العليــا يفكمــةاحملنــا عومل ت

يف عـدة مناسـبات حملكمـةاوقـد ائـفرت ا.(18)احـتالل حـرادولة األرا الفلسفينية احملتلة مر   
أحــــــد القــــــرارات القضــــــا ية املتصــــــلة فــــــيفمسرا ي  يف األرا الفلسفينية احملتلة.مر تعريف مر  

ة احـتالل حالـاملنفقـة يف بقـيمسـرا ي  تامسـرا ي  أن يف قرت احملكمة العليا أابألرا الفلسفينية، 
تفعن يف قانونية مجراءات شـ  اختـ  ا سـلفات التماساٍتويف.occupatio bellica((19)."(حرا

مسرا ي  تقييمات ألفعال احلكومة يف مسرا ي  يف األرا الفلسفينية احملتلة، قدمت احملكمة العليا 
مسـرا ي  يف وابإلئافة مر للك، تقب  احملكمـة العليـا .دولة احتالل حرا مسرا ي   مر  يف ئوء 

.(20)تحتالل احلراابيتعلق ون الدويل العريف فيماالقانسردقواعد تهام ابعتبارها ا
ملَ مــة مســرا ي  فــعن احلــرا، اتحــتالل دولــة ناــا  يــنظم الــ م القــانون مر وابإلئــافة

اإلنسـان حقوق يقانون ناـ ت وفـق ملوجـود يف القواعـد العرفيـة الـيت فهـ ا البنيـان القـانوين، ا.أيضاع
هـوات ارس مثلمـا احلـرا اتحـتالل لدولة مال دم املعاهدات، يف و  لك العامل، نفاق على الدول

الدو جلميع  ثري من احلاتت، تتفايق اتلت امات املفروئة  وجين القـانون اإلنسـاين ويفل. مال م
.وتلك املفروئة  وجين قانون حقوق اإلنسان

الـــب يعضـــها عـــن ختتلـــف ثـــرياع الفبيعيـــة يف اعتبـــارات قانونيـــةوالـــ ا تؤخـــ عض، واملـــوارد
. واملبــدأ القــانوين الــ م  كــم الفبيعيــةاملــوارداحملــدد الــ ه ســتغاللخمتلفــة فيمــا يتعلــق ابتاحلســبان 
مبــدأ ةحمتلــدولــة اســتغالَل الفبيعيــة للمــوارد ة حماريــدولــة توائــ  يقتضــي مــا يلــي: املا  انــمــا

حـــقَّتت ا، فعهنــ  حــرامـــ، نتيجــة ععـــدوتــ  أرا الحتمــا يــ لك لتصــرف يف األمـــال  اكتســـين
__________

حمكمـة تقـارير فتوم يا ن ماـروعية التهديـد ابألسـلحة النوويـة أو اسـت دامها، ،1996حمكمة العدل الدولية، (15)
.79، الفقرة 226، ص. 1996العدل الدولية 

آلار/مار .22، نيويور ، S/RES/446(، 1979)446، القرار 1979جمل  األمن، األمم املتحدة،(16)
ــــــــــــــــــــرايط: (17) -www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-internationalانظــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــ ا ال

public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html.
أ.2017األونكتاد، (18)
(19)Supreme Court of Israel, 2004, Beit Sourik Village Council v. The Government of Israel, High 

Court of Justice 2056/04, para. 23.
أ.2017ونكتاد، األ(20)

https://undocs.org/S/RES/446(1979)
http://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
http://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
http://www.fdfa.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html
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ة يف قواعـــد ضـــمَّنيف حـــدود مـــا يتفـــق مـــع القواعـــد الصـــارمة امل مـــا عـــدايف تلـــك األرا، املوجـــودة 
 .(21)ر اواسفة احلتهام. ويتعني عدم املسا  ابقتصاد األرا احملتلة ي

ــاوهــ ا   قواعــد تهــام نصــاع وروحــاع، ، ملا  انــت مســرا ي  تنتهــك يــدعو مر التســامل عمر
اتفاقيــة جنيــف الرايعــة والقــانون الــدويل اإلنســاين والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، لــي  أحكــام و 

، 2334يف قــرار جملــ  األمــن  يــهفيمــا يتعلــق يبنــاء املســتوطنات فحســين، مثلمــا متــت اإلشــارة مل
مــن اســتغالل آابر د وابلفريقــة الــيت منعــت هبــا الفلســفينيني جَمــ وماــا فيمــا يتعلــق ابســتغالالا حقــ َ 

سـاح  غـ ة. وياـك  هـ ا األمـر  الـواقعتني قبالـة Marine 2و Marine 1 يتيف منفقـالغا  الفبيعي 
حل املصــ اعتبــارٍ ميــالء أم ة دون رت اســتغالل املــوارد املاــمــن حيــث  األخــري مخــالتع يتلــك القــوانني

  .وت ألنصبتهم فيها ةرت الفلسفينيني وت حلقوقهم يف تلك املوارد املا

__________ 
(21) Scobbie, 2011, citing United States v. Alfried Krupp et al.. 
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اقتصادايت االحتاللعن ةموجز نبذة -اثلثاا
غـــ ة والضـــفة الغرييـــة  ـــا فيهـــا قفـــاَعالـــاحتالاب،ئـــمت مســـرا ي  مليهـــا،1967يف عـــام 
هــَيابأحلقتهــاو نياملنفقــاتني فلســفينية يف هــالســوق الالقــد  الاــرقية،  يفريقــة وللــك ، قتصــادها

عاـرةتساق. ويف للـك الوقـت،  ـان اتقتصـاد اإلسـرا يلي يعـادل حنـو امساواة وتدون،انتقا ية
تنوُّ و ان الفلسفيين، اتقتصاد عه القفاعي أ رب يكثري و  لك حصة قفاع التصنيع من أئعاف

الناتج احمللي لارا الفلسفينية ممجايل أئعاف حصته من عةير أت فاقيتاناه احمللي اإلمجايل ال
أدرتاحملتلــة. و  عالقــة غــري قيــاممراحلجــم والبنيــةمــن حيــث يــني اتقتصــادين التفــاو تهــ ه قــد

، من هنا فيف غيا  ترتيبات مؤسسية مناسبة. وللكت ت ال مستمرة ح  اليوم هماة يينكافئمت
يف امليـــــدان اقتصـــــاد  بـــــري ومتقـــــدم ومتنـــــوع وغـــــين يف مســـــتوم منظمـــــة التعـــــاون والتنميـــــة جهـــــة، 

، ياـــرت  يف العديـــد مـــن وئـــعيف النمـــوخـــرم، اقتصـــاد وـــغري ة أجهـــمـــن ، وهنـــا ؛اتقتصـــادم
أن مر التجريبيـــة والدراســـات النظريـــة التحلـــيالت وتاـــري اـــواع. اتقتصـــادات أقـــ  مـــع اخلصـــا  

تولردـــعالقـــٍةديناميـــَة ســـحيٍنانتاـــارآًر د علـــى الـــدوام  هـــ ه اتقتصـــاد و تاـــوه اـــللمـــوارد وآًر
ـقتو ر األوـغ أ ـرب رــيــه لحد وآًر سـحين املــوارد أقـوم مــن آًر . تلحقـه ابتقتصــاد األ ـربا ئـرراع

تنجم عن قدرة الصناعات الكفؤة والكبرية يف اتقتصاد املتقدم على التفـوق علـى هيو اتنتاار. 
تنافسـيته حيث من تقدماع األق  اتقتصاد يف والصغرية الكفؤة غري جتـ   يـ لك ت، فاالصناعات

بعدها عن اتقتصاد األفقر. تااملتقدم و ت يف اتقتصادقوة عاملة ورأ  مال مر القفاعا
قـــد أدم الـــنهج اتقتصـــادم املتمثـــ  يف اإلدمـــاج اجل  ـــي فوحســـين رأم أحـــد املعلقـــني، 

يا أساســــه يف هــــ  اهيكــــ  ناــــوء مر اإلســــرا يلي اتقتصــــاد يف احملتلــــة الفلســــفينية ــــتج لــــارا ن
و جداع حمدودة .(22)منااء فرص عم الىعالقفاع اخلاصقدرة ضعف ياستثمارات

للقــور النســبية املقــدرة حتــدد الــيت العوامــ  يــني ســحين وآًر نتاــارآًر اتأْم،تنيومــن
درجــةااملــوارد دمــج اتقتصــادين مــن قبيــ  الســماد اريــة تنقــ  اليــد جنــادالتــدايري إلخمتلــف تنفيــ  ،

الترتيبـات ووئـعيارو  منصـفةالعاملة والرسامي   لـة احلـواج  التجاريـة، يف قفـاعي وم اللتكيُّـف
علــى وجــه اخلصــوص أمهيــة حا ــة ألهنــا حتــد ياــك   مجلــة أمــور أخــرم. وحلريــة تنقــ  اليــد العاملــة

السـلع تصـديراياسـتبدل بري من تصدير السلع من اتقتصاد الصغري مر اتقتصاد الكبري، حيث
التجــارةا اتثرــومــن شــ ن حريــة التجــارة وحريــة التنقــ  أن تصــدير خــدمات اليــد العاملــة. ي تــدر ياع

فقــط املفلقــةاتالتجــارة القا مــة علــى مبــدأ امليــ  لتحــ  حملهــاالنســبية اتالقا مــة علــى مبــدأ امليــ  
ـــالســـلع ، وهـــو مـــا يـــؤدم مر تصـــدير اتقتصـــاد الصـــغري غـــريت مر رات قليلـــة و اين مهـــتفلردـــيت تال

تحول اـوه، واسـيئـعفره و ا  علـه حبـي  فقـوهو متفلين مهارات عالية، يت تالسلع الهاسترياد
منفقــة مت لفــة داخــ  يلــد متقــدم، مثلمــا هــي احلــال يف جنــو  مــا ياــبه اتقتصــاد الصــغري مر 

. (23)اا الوسفى يف الوتايت املتحدةيميفاليا وأابتتا

__________
(22)E Sayre and N Dhillon, 2009, West Bank and Gaza economy: Before and after the crisis, On the 

Record, Brookings, 14 January, :متــاد علــى هــ ا الــرايط ،www.brookings.edu/on-the-record/west-

bank-and-gaza-economy-before-and-after-the-crisis/.
(23)A Kubursi and F Naqib, 2008, The Palestinian economy under occupation: Econocide, The 

Economics of Peace and Security Journal, 3(2):16–24.

http://www.brookings.edu/on-the-record/west-bank-and-gaza-economy-before-and-after-the-crisis/
http://www.brookings.edu/on-the-record/west-bank-and-gaza-economy-before-and-after-the-crisis/
http://www.brookings.edu/on-the-record/west-bank-and-gaza-economy-before-and-after-the-crisis/
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ـ ما علا ف مـا اسـتفاع وملا ميقاعـاع،أيفـ  و يـوترية مناسـبة فيمـا يينهمـا نـدماج البلـدين اب ا
ر مـــوارده الباـــرية، فـــعن التجـــارة احلـــرة يـــني فـــورين يســـتغ  مـــوارده الفبيعيـــة أو أتقتصـــاد الفقـــري ا

تنقُّـتستفيد مـن لتعرفة خارجية مارت ة و ، اليت ت ختضعالفرفني قـد تتـي  ،  عوامـ  اإلنتـاجحريـة
وفـورات احلجـم ة مـن اتسـتفادَةمثـر . وسـيكون للـك مجني يف اتقتصاد الصغري  ايدة منتاجهللمنتد

النسبية املواتية للتنمية. اتاملي  حتسنيو 
سم النمط ال م نا  ما يني اتقتصادين اإلسرا يلي والفلسفيين  ا يلي: ويتر
املت ايـدةعا ـدات احلجـماملسـتفيدة مـنمتلك مسرا ي  غالبيـة القفاعـات العصـرية

أل ؛ ة التحويليةعانافة الصناملميرد ة
مــــال الفلســــفينيني يف القفاعــــات لعامــــن  ، عــــن طريــــق ن مســــرا ي  لنفســــهامرؤ تــــ

علىمن قبي  ال راعة واحلرف، ،التقليدية اليـدهم، أجـور عالوةع مـن مـرانع معروئـاع
وناعا ا منه تستفيد ة على األجور وـغرية ابلنظـر عالو ا العصرية. وه ه الالعاملة

قـــــر  اجلغـــــرايف المر تـــــدين أجـــــور العمـــــال يف ال راعـــــة الفلســـــفينية وابلنظـــــر مر 
يف مسرا ي ؛ همت العمال املهاجرين ال ين أيتون مر عمل موعا

دخولا جـ ءاع،اليد العاملة الفلسفينية مر مسرا ي خفرض مت متثر  لفتها ت اليت
علـــى األجـــور يف القفاعـــات ، العـــالوةمـــن  لفـــة اليـــد العاملـــة اإلســـرا يليةيســـرياع

وجَعالعصـــرية يف مســـرا ي ،  ـــا فيهـــا التكنولوجيـــا واتتصـــاتت ايـــة ر لهـــا أ ثـــر ،
واستدامة؛ 

ف املبال  ابلايك  اإلسرا يلي اجلديد )عملة مسرا ي ( اليت يكسـبها العمـال تاصَر
علــــــى اســــــتهال  منتجــــــات ،عــــــادة، يف الالفلســــــفينيون املهــــــاجرون يف مســــــرا ي 

مسرا يلية  ا ي يد الفلين على ه ه املنتجات. 
ة مارت  قضـى ابلفعـ  مجر يةريفنظام تعوقد فرئت مسرا ي  على اتقتصاد الفلسفيين 

علــى أم ميــ ة نســبية  ــان  كــن أن  صــ  عليهــا الفلســفينيون مــع مســرا ي  أو مــع أســواق عرييــة 
يفو . جمــاورة أاناــئ الــ م اجلمر ــي اتحتــاد الفلســفينية وجــين اتقتصــادية السياســة مطــار يتحــدد
 وجــين يروتو ــول ابريــ  الــ م 1994وأخــ  شــكله الر ــي يعــد للــك يف عــام1967عــام

يقضـــي اريــــة التجـــارة يــــني مســـرا ي  واألرا الفلســــفينية احملتلـــة ويتاــــار  اتقتصـــادين يف نفــــ  
تحتاد اجلمر ي على يت نيلفها الاالعواقين السلبية والتعريفات اجلمر ية اخلارجية مع سا ر يلدان العامل.

:(24)عنه أريعة هيفاملاا   النامجة .تفوق الووفاتقتصاد الفلسفيين
ة تقاريــيســتل م أم احتــاد مجر ــي جيــد األداء أن يكــون أعضــامه علــى مســتوايت م

احتــاد مجر ــي يــني  يــانني شــديدم التبــاين يف مســتوم التنميــة  م فــ.مــن التنميــة
خبرٍي يبار ت خائـع أم اقتصـاد  سـر وسي.منهمااألئعفعضوللاتقتصادية

الكثرَيلحتاللال التنمية اقتصـاد أم مر احتـاد مجر ـي مـع هانضماماءجرروانق 
يف د للــك لـو حــ  يف مسـتوم منظمـة التعــاون والتنميـة يف امليــدان اتقتصـادم، 

لتعاون وحسن النية؛تتسم ابظروف
__________

املســاعدة املقدمـة مــن األونكتــاد مر الاــعين الفلسـفيين: التفــورات الــيت شــهدها ، تقريــر عــن 2018األونكتـاد، (24)
متو /يوليه.23، جنيف، TD/B/65(2)/3، لسفينية احملتلةاقتصاد األرا الف
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  أم احتـاد مجر ـي مفيـد يتفلـين مسـتوم عاليـاع مـن التعـاون يضـمن مصـلحة مجيــع
األعضـــاء يف مدارة احلـــدود، وشـــرو  التجـــارة مـــع ســـا ر يلـــدان العـــامل، والتفـــاوا 

يف األرا أمـا  .اإليـرادات ، وتقاساماتتفاقات التجارية، وسياسة التعريفات على
ــددت الفلســفينية احملتلــة،  مــن طــرف واحــد، هــو  يمر ــشــرو  اتحتــاد اجلفقــد حا

. وعـــالوة تقتصـــاد الفلســـفيين امل تلفـــة متامـــاع ا مســـرا ي ، دون مراعـــاة احتياجـــات
مـــن  مســـرا ي مـــن جانـــين واحـــد، ت تفبرـــق شـــرو  اتحتـــاد اجلمر ـــي  وئـــع علـــى

 ؛شروطها مت ما تااء هي

 ،عجــ اع اــارايع ئــ ماع  األرا الفلســفينية احملتلــة دتكبرــت يســبين اتحتــاد اجلمر ــي
تصــدير وئــعف قــدرة القفــاع قصــور اــو  فيــه مر اجلــ رميعــود الســبين مــاع  داو 

علــــى املنافســــة يف األســــواق احملليــــة  علــــى تصــــدير ســــلع قــــادرةاملنتجــــني احملليــــني 
 .والعاملية

 ســاهم قــد و  ،فرــض القــر  اجلغــرايف يــني هــ ين اتقتصــادين  لفــة النقــ  والوقــتني
اتقتصادية التقليديـة عـن طريـق اتسـتيالء يف تدمري القاعدة ه ا القر  وت ي ال 
هـــو  ـــول دون ، و مـــؤخراع  علـــى الـــنفط والغـــا  الفبيعـــي ، ُثعلـــى األرائـــي وامليـــاه

اتقتصـــــاد الفلســـــفيين مـــــن تـــــدفق املـــــوارد الفلســـــفينية اباـــــاه اتقتصـــــاد  محايـــــة
نسبياع. وقد فقـدت األرا الفلسـفينية  رخيصةوأسعار متدنية اإلسرا يلي أبجور 

 ـــا املفلقـــة يف العديـــد مـــن املنتجـــات ال راعيـــة يعـــد أن أحـــدث اأيضـــاع مي  احملتلـــة 
 عــا تع الــ م أخفــق يف أن يكــون قفاعــاع اتحــتالل ائــفراابع يف القفــاع التقليــدم 

  .مي العمالة احمللية 
. فكـان 1967وقد  ان اقتصاد األرا الفلسفينية احملتلـة م دهـراع قبـ  احتالالـا يف عـام  

خالع  برياع يعي  منـه عـدد مت ايـد مـن السـكان يلـ  مليـون نسـمة وحقـق اناـاع حمليـاع يولرد منتاجاع ود
، وهــــو مــــا  ــــان  افيــــاع تعتبــــاره مــــن (25)2004دوتراع أبســــعار عــــام  1349ممجاليــــاع للفــــرد يلــــ  

اقتصــادات الــدخ  املتوســط األدك يف للــك الوقــت. ومل ت تــ ال األرا الفلســفينية احملتلــة تــر د 
حتت وط ة احتالل مديد، فقد وارت على شفا اتهنيار اتقتصادم واإلنساين يف الضفة الغرييـة 

 وعلى شفا  ارثة منسانية م منة يف غ ة. 
مار واتحــــتالتت العســــكرية، علــــى مــــدم التــــاريخ، نتــــا ج ويواعــــث وقــــد  ــــان لالســــتع 

اقتصادية  امنة، اخت ت أشكاتع وموائيع ش ، ولكنها انفوت يف العادة على استغالل الاعين 
. وتتجلـــى أقســـى أشـــكال اتحـــتالل يف يعـــده اتقتصـــادم يف اتســـتحوال علـــى (26)احملتـــ  وتفقـــريه

 مر تاريده واستبداله وتفقريه و مياه. موارد الاعين احملتلة أرئاه،  ا يفضي
ــ ها احملتــ    ويف هــ ا الســياق،  كــن ووــف أيعــاد اتحــتالل اتقتصــادية أبهنــا أفعــال ينفر

وتــدايري يت ـــ ها لالســتيالء علـــى األوــول واملـــوارد الفبيعيــة واملنـــافع اتقتصــادية الـــيت تعــود شـــرعاع 
ــه علــى الووــول مر مــوارده لــارا احملتلــة. وتقــوردا مثــ ا هــ ه التــدايري قــدرة ال اــعين احملتلــة أرئا

التجاريــــة واتقتصــــادية  واتســــتفادة منهــــا، وعلــــى التنقــــ  اريــــة داخــــ  وطنــــه ومجــــراء املعــــامالت
__________ 

(25) L Farsakh, 1998, Palestinian Employment in Israel 1967–1997: A Review (Palestine Economic 

Policy Research Institute), tables 2 and 5. 
 .2015الًو ق الر ية للجمعية العامة،  (26)
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واتجتماعية العادية مع جريانـه وشـر ا ه التجـاريني التقليـديني. وعـالوة علـى للـك، تااـكر  عرقلـة 
 احملتـ  مـن للـك مباشـرةع، ماـكلةع اقتصـادية هامـة التنمية أو تقويضاها أو منعها، ح  ومن مل يغتد 

أخــرم مرتبفــة ابتحــتالل. و ــرم مثــ ا هــ ه التــدايري الســكان حتــت اتحــتالل لــي  مــن حــريتهم 
. (27)ومـــواردهم وأرئـــهم فحســـين، وماـــا  ـــرمهم أيضـــاع مـــن حقهـــم يف التنميـــة املعـــرتف يـــه دوليـــاع 

اإلنتــاج، مر جانــين تقييــد ســلفة اتحــتالل الفلســفينيون فقــد أجــربهم مئــعاف قــدر م علــى  أمرــا
قدرَ م على اتاار مع ابقي العامل، علـى اسـتهال  منتجـات السـلفة القا مـة ابتحـتالل أساسـاع، 
 ــــا جعــــ  األرا الفلســــفينية احملتلــــة ســــوقاع أســــريةع للصــــادرات اإلســــرا يلية، متــــوَّل ابألســــا  مــــن 

  حرمان اجلي  احلـايل مـن الاـعين احملتلـة أرئاـه مـن املالية ومن املعونة. وينعك حتويالت املغرتيني
حقـه يف التنميـة علــى األجيـال املقبلــة. وهـو يســتتبع أيضـاع حرمــان األجيـال املقبلــة مـن حقوقهــا يف 

مواردهــا الفبيعيــة واتســتفادة منهــا، ويف املــاء ا مــن واألمــن الغــ ا ي  صــرف يفالعمــ  والتعلــيم والت
 واحلقوق اتقتصادية األخرم.  مر جانين حقوق اإلنسان األساسية

 استغالل إسرائيل املوارَد الطبيعية الفلسطينية -ألف 
من  يدء اتحتالل والفلسفينيون يف األرا الفلسفينية احملتلة يفقدون تـدر ياع سـيفر م  

علــى أرئــهم ومــواردهم الفبيعيــة وت ســيما علــى مــواردهم املا يــة. والــول الوقــت الــ م اســتقر فيــه 
،  انت مسرا ي  قـد اسـتحولت علـى 1994و 1993ل ايت الفلسفيين احملدود يف عامي احلكم ا

يف املا ــة مــن جممــوع  40يف املا ــة مــن جممــوع مســاحة األرا يف الضــفة الغرييــة و 60أ ثــر مــن 
قفـــــاع غـــــ ة، اســـــت دمتها ابألســـــا   ـــــي تقـــــيم عليهـــــا مســـــتوطنات جديـــــدة ومنـــــاطق عســـــكرية 

 . (28)مغَلقة
يف املا ـــة مـــن امليـــاه الفلســـفينية النايعـــة مـــن  85ان أ ثـــر مـــن ،  ـــ2004والـــول عـــام  

يف املا ـــة مـــن احتياجـــات  25.3اخلـــ اانت اجلوفيـــة يف الضـــفة الغرييـــة يف قبضـــة مســـرا ي ،  ـــا يلـــ  
مسرا ي  من املياه. والفلسـفينيون حمرومـون أيضـاع مـن حقهـم يف اتسـتفادة مـن مـواردهم املا يـة مـن 

 ارعـو الضـفة الغرييـة قـد اسـت دموا، عـرب التـاريخ، ميـاه هنـر األردن لـرم هنرم األردن والريمـو . فم
حقوالم، مت أن مصدر املياه هـ ا قـد تعـرا للتلـوث حيـث حتـوردل مسـرا ي  جمـارم امليـاه مـن حمـيط 
ارية طرباي مر هنر األردن األدك. وعالوة على للك، خفرض حتوي  مسرا يَ  املياه من ارية طـرباي 

ملياه الوطنية منسو  املياه ياك   بري،  ا تر  للفلسفينيني املقيمني يف نف  ااـاه مر مؤسسة ا
 .(29)جمرم النهر ممداداع انقصاع من مياٍه رديئة اجلودة

ويف غــ ة، تاــك  خـــ اانت امليــاه اجلوفيـــة الســاحلية مصــدر امليـــاه األساســي، ولكنهـــا يف  
ــوردل جمــرم مصــادر امليــاه الوقــت الــراهن تعــاين مــن تســر  املــاء املــاحل مليهــا  يكميــات  بــرية. وقــد حا

. وا ن، (30)األخـــرم يف غـــ ة،  املـــد املفـــرم ا يت مـــن تـــالل اخلليـــ ، لكـــي تســـت دمها مســـرا ي 
، محــدم 1948نســمة قبــ  عــام  50 000يكــن عــدد ســكاهنا يتجــاو   أوــبحت غــ ة، الــيت مل

 1948ريهم يعـد ن اعــي عــامي أشـد املنــاطق  ثافــةع سـكانية يف العــامل نتيجــة تاـريد الســكان و جــ
__________ 

 ــــــانون   4 ، نيويــــــور ، A/RES/41/128ة،معــــــالن احلــــــق يف التنميــــــ، 1986يــــــة العامــــــة، األمــــــم املتحــــــدة، اجلمع (27)
 األول/ديسمرب.

(28) World Bank, 2009, Assessment of restrictions on Palestinian water sector development, Report 

No. 47657-GZ. 
(29) A Kubursi and F Naqib, 2008. 
 .2009البنك الدويل،  (30)
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، ابإلئـــافة مر اـــو الســـكان الفبيعـــي. ويف الوقـــت احلائـــر، يعـــي  أ ثـــر مـــن مليـــوين 1967و
 يلـومرتاع مريعـاع   365ش   حتت حصار مفبدق،  بسهم داخ  قفـاع غـ ة الـ م تبلـ  مسـاحته 

 .(31)ويسجر  ًلث أعلى  ثافة سكانية يف العامل
َدرة تاســـت دم داخـــ  مســـرا ي  ومـــن قدبـــ  املســـتوطنني يف و انـــت امليـــاه الفلســـفينية املصـــا 

. وفيمـــا يتعلـــق ابتســـتهال  2005الضـــفة الغرييـــة وقفـــاع غـــ ة حـــ  انســـحا  مســـرا ي  يف عـــام 
اســت َدمة ســنوايع للفــرد الواحــد 

مــرتاع مكعبــاع يف  1 959اإلمجــايل للميــاه، يلــ  معــدل  ميــة امليــاه امل
ـــ  . ويف الوقــت احلائــر، هنــا  (32)ســنوايع لكــ  فــرد فلســفيينمــرتاع مكعبــاع  238مســرا ي ، مقارنــة ي

مسـتوطنة يف الضـفة الغرييـة، وهـو مـا  عـ  عـدد املسـتوطنني اإلسـرا يليني ياـك   142أ ثر مـن 
ويف السـنوات األخــرية، مل يــ د معـدل اــو ســكان  .(33)يف املا ــة مــن السـكان يف الضــفة الغرييــة 21حنـو 

 .أيضاع معدل او السـكان الفلسـفينينيفاق مسرا ي  فحسين، ي   يف او السكان املستوطنات على معدل
ــ ليتجــاو د ســكان املســتوطنات  اد عــدو   1993اتفاقــات أوســلو يف عــامي  ميــرام منــ مــا  ــان عليــه عف ئد
 هــ اوتاــجع مســرا ي  .  نســمة 750 000و 600 000يــني مــا عــددهم حاليــاع حيــث يــرتاود ، 1995و

ماــاريع ئـريبية لفــرادم املسـتوطنني وللَمـن  مــ ااي السـكن والتعلــيم و عليـه عــن طريـق تــوفري   اتسـتيفان وحتفرــ
 .(34)يةصناعال

وقـــد خلرفـــت السياســـات اإلســـرا يلية وت تـــ ال آًراع ســـلبية عميقـــة علـــى مجيـــع األناـــفة  
هـ ه اتقتصادية للفلسفينيني يف جماتت األرا واملياه واملستوطنات. ففي قفاع ال راعة، يسررت 

السياسات، وهو األمر األهم، هجرَة اليد العاملة قسراع، ف اد عدد العمال املهاجرين يسبين تـردم 
أحـــوال املـــ ارعني والعمـــال الفلســـفينيني الـــ ين أوـــبحوا مـــن الفبقـــة الكادحـــة فاســـتوعبتهم مؤقتـــاع 

 قفاعات ال راعة والصناعة والبناء يف مسرا ي . 
 راعـــي  ثرـــ  أهـــم مكـــوانت اتقتصـــاد الفلســـفيين، وقبـــ  يـــدء اتحـــتالل،  ـــان القفـــاع ال 

و ان َيست دم يف العادة أ ثر من ريع اليد العاملة ويساهم ابلثلث تقريباع من ممجايل الناتج احمللـي 
والصادرات. يينما ت تساهم ال راعة يف مسرا ي ، وهي قفاع متفور يسـتل م رسـامي   بـرية، سـوم 

ـــاتج احمللـــي، يـــ  مهنـــا تاـــكر  أقـــ  مـــن تلـــك النســـبة مـــن يف املا ـــة فقـــط مـــن ممجـــايل ا 2ينســـبة  لن
يف املا ــة. وخســارةا مســاحات شاســعة مــن األرائــي ال راعيــة يف  1.7وــادرات البلــد ينســبة تنــاه  

، ابإلئـافة مر احلـد مـن اإلمـداد ابمليـاه وتقييـد أسـواق 1967األرا الفلسفينية احملتلة يعد عام 
مر اخنفـاا ها ـ  يف اإلنتـاج ومر تراجـع األمهيـة الـيت  ظـى  املنتجات  لها، عوامـ   أدرت ممجـاتع 

يفــايق ح مــة ،  ــان اإلنتــاج ال راعــي الفلســفيين عمومــاع يكــاد 1967هبــا هــ ا القفــاع. ويف عــام 
يف مســـرا ي . و ـــان منتـــاج فلســـفني مـــن الفمـــاطم واخليـــار والبفـــيخ ينـــاه  نصـــف حمصـــول  الســـلع

مـن الربقـوق والعنـين يعـادل منتـاج مسـرا ي  منهمـا؛ و ـان مسرا ي  منها، يينمـا  ـان منتـاج فلسـفني 
منتاج فلسفني من ال يتون والتمـر واللـو  يفـوق منتـاج مسـرا ي  مـن هـ ه الثمـار. ويف للـك الوقـت،  

__________ 
 .2018األونكتاد،  (31)
(32) A Kubursi and F Naqib, 2008. 
تقريــر عــن املســاعدة املقدمـة مــن األونكتــاد مر الاــعين الفلسـفيين: التفــورات الــيت شــهدها  ،2016األونكتـاد،  (33)

 أيلول/سبتمرب. 28، جنيف، TD/B/63/3، اقتصاد األرا الفلسفينية احملتلة
دة املقدمــــة مــــن األونكتــــاد مر الاــــعين الفلســــفيين: التفــــورات الــــيت تقريــــر عــــن املســــاع  ،2017األونكتــــاد،  (34)

 متو /يوليه. 10، جنيف، TD/B/64/4، شهدها اقتصاد األرا الفلسفينية احملتلة
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يف املا ـة مـن  45يف املا ة مـن ممجـايل حمصـوالا مـن اخلضـراوات و 80 انت الضفة الغريية تصدرر 
 .(35)ممجايل منتاجها من الفوا ه

وقد  ان ألثرد تدفُّق اليد العاملة الفلسفينية مر داخ  مسـرا ي  نتيجتـان مهـا: مـن جهـة،  
 ايدةا األجور يف اتقتصاد احمللي مل تكن انشئة عـن أم  ايدة يف اإلنتـاج. وهـو مـا أدم يـدوره مر 

ج احمللـي ارتفاع  لفة اإلنتاج وخفض راية اإلنتـاج احمللـي  ـا حـد مـن التنافسـية ومـن تفـوير اإلنتـا 
يف القفــاعني ال راعــي والصــناعي معــاع. ومــن جهــة أخــرم،  اد ارتفــاعا الــدخ  املتــ يت مــن ميــرادات 
العمــال الفلســفينيني يف مســرا ي  مــن الفلــين اإلمجــايل دون محــداث  ايدة يف اإلنتــاج. وقــد قايــ  

مـا قايـ  ارتفـاَع ه ا اترتفاع يف الفلين على السـلع التجاريـة ارتفـاع  يف الـواردات مـن مسـرا ي ، يين
 الفلين على السلع غري التجارية ارتفاع  يف األسعار مر حد ما. 

ومر جانين ماا   أخرم تسبَّين فيها اتحتالل، أطلق ه ا األمر عمليـةع متواوـلة مـن  
. وهــو مــا حــرم الاــعين الفلســفيين مــن قدرتــه علــى اإلنتــاج (36)تقــويض ال راعــة وتقــويض الصــناعة

اتعتمــاد ياــك   بــري علــى اتقتصــاد اإلســرا يلي وعلــى معونــة املــاحنني. وأدم يف أثنــاء للــك مر 
وقــد ســرق هــ ا اتعتمــاد، يف جــوهره، قــدرَة اقتصــاد األرا الفلســفينية احملتلــة علــى النمــو يقــدٍر 

، اخنفضت مسامهة قفاع 2014و 1975نس  من اتستقالل ال ايت. ففي الفرتة ما يني عامي 
يف املا ــة مــن ممجــايل النــاتج احمللــي،  18مر  37 انــت عليــه، مــن الســلع التجاريــة مر نصــف مــا  

يف املا ـــة. ومــــن  23مر  47يينمـــا اخنفضـــت مســـامهة هــــ ا القفـــاع يف تـــوفري فـــرص العمــــ  مـــن 
املتواوــلتني يف األرا  تقــويض ال راعــة وتقــويض الصــناعةاألســبا  األخــرم الكامنــة وراء عمليــيت 
 معرئان ياك  خاص للتضرر من مصادرة األرا واملوارد الفلسفينية احملتلة أن ه ين القفاعني

الفبيعيـــة الفلســـفينية ومـــن القيـــود املفرطـــة الـــيت تفرئـــها مســـرا ي  علـــى تنقـــ  اليـــد العاملـــة والســـلع 
 الفلسفينية. 

ــر، 1967ومنــ  يدايــة اتحــتالل يف عــام   الاــعين الفلســفيين ممكانيــة الووــول مر  خسد
 فيتعـ رفيها. أما يف غـ ة،  أرائي الرعيفة الغريية ومر ثلثي يف املا ة من أرا الض 60أ ثر من 

يف   85 مســاحة األرائــي الصــاحلة لل راعــة ومر نصــفعلــى املنتجــني الفلســفينيني الووــول مر 
تجـاو  ، ما فتئـت مسـرا ي  تسـت رج امليـاه يقـدر يفوق للك  لهو   .ا د األا صماملا ة من موارد 
الفلسفيين املؤقت  -يف املرفق الثالث من اتتفاق اإلسرا يلي  1  من الت يي 40ما حددته املادة 

يف  82ت تصــادر انفكــ، ومــا 1995ع يف أيلول/ســبتمرب ياــ ن الضــفة الغرييــة وقفــاع غــ ة املوقَـّـ
املا ــة مــن امليــاه اجلوفيـــة الفلســفينية ابســت دامها داخــ  حـــدود مســرا ي  أو يف مســتوطنا ا يينمـــا 

. وحســين (37)يف املا ــة مــن ميــاههم مــن مســرا ي  50اســترياد أ ثــر مــن  مر نو الفلســفيني ضــفري
يف املا ـــة مـــن األرا الفلســـفينية  35 ســـومأجن هـــا البنـــك الـــدويل، ت يـــتم يف الواقـــع رم  دراســـةٍ 

يف املا ة من ممجايل الناتج  10و فروة عم  110 000أمر يكلف اتقتصاد و القايلة للرم، وه
 .(38)احمللي

__________ 
(35) A Kubursi and F Naqib, 2008; A Kubursi, 1981, The Economic Consequences of the Camp David 

Agreements (Institute for Palestine Studies, Beirut). 
 ,WM and JP Neary, 1982, Booming sector and de-industrialization in a small open economyانظـر  (36)

Economic Journal, 92:825–848 ،الفلسـفيينسـلع التبـادل التجـارم معـادة ينـاء قفـاع ، 2011؛ واألونكتاد :
 )مناورات األمم املتحدة، نيويور  وجنيف(. وتكوين الدولة منتعاش اتقتصاداتحنو 

 ، قفاع ال راعة الفلسفينية احملاور )مناورات األمم املتحدة، نيويور  وجنيف(.2015األونكتاد،  (37)
 .2009البنك الدويل،  (38)
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 العامة السياسات حّيز وانكماشارد إىل إسرائيل وإمهال القطاع العام ل املو حتوي -ابء 
املــــوارد مـــــن اتقتصـــــاد   َ حتويـــــاتقتصــــاد الفلســـــفيين مر اقتصـــــاد مســــرا ي   ياــــم  ئـــــمُّ  

فيمــا يلــي ثالثــة منهــا: يــدفع الفلســفينيون  ،الفلســفيين مر اتقتصــاد اإلســرا يلي عــرب عــدة قنــوات
ى املنتجــات املســتوردة مــن يلــدان ًلثــة عــرب مســرا ي . وتــ هين رســوماع مجر يــة وئــرا ين أخــرم علــ

تــؤول التقــديرات مر أن نصــف الضــرا ين الــيت يــدفعها الفلســفينيون يف األرا الفلســفينية احملتلــة 
ــــ   مر ــــة اإلســــرا يلية هبــــ ه الفريقــــة. ويتمث ــــدخ  والمصــــدر ين ًاخل ين ات شــــرتا لضــــريبة علــــى ال

عها الفلسفينيون العاملون يف مسـرا ي . يينمـا يتمثـ  املصـدر يدف يف تلك اليتالضمان اتجتماعي 
ــ  عملتهــا عملــةع  اعتبــارلها مســرا ي  يســبين الثالــث يف العا ــدات مــن رســوم وــك العملــة الــيت حتصر

املــوارد  بــري ويتجــاو ، حســين يعــض  هــ ه حتــويالتيف األرا الفلســفينية احملتلــة. وجممــوع  ر يــة
 .(39)الناتج احمللي الفلسفيين يف أم سنة من السنوات يف املا ة من ممجايل 15التقديرات، 
ــــــ وابلــــــرغم مــــــن هــــــ ه املــــــوارد االامــــــة، مل ت  أم نفقــــــات عامــــــة يف األرا  مســــــرا ي  تحمر

العامـــة أو االيا ـــ  األساســـية ومـــا مر  رافـــقالفلســـفينية احملتلـــة )يف جمـــال الصـــحة أو التعلـــيم أو امل
تلـــك الـــيت يؤديهـــا  الفخبـــو لها هنـــا  ابلفعـــ ، عا ـــدات الضـــرا ين الـــيت حتصرـــ عـــالوة علـــىللـــك( 

ــ صر   يف مســرا ي . وياــدد الفلســفينيون علــى احلالــة امل ريــة املســتهلكون والعمــال الفلســفينيون وحتا
 ــ  األساســية العامــة يف الضــفة الغرييــة وقفــاع غــ ة وعلــى مســتوم ونوعيــة ا الــيت توجــد عليهــا االي

يكثــــري مــــن تلــــك املوجــــودة يف يلــــدان جمــــاورة. دةع جــــو  قــــ عتــــرب أاخلـــدمات واملرافــــق العامــــة، الــــيت تا 
ت الســــوق وتعيــــق واخلــــدمات العامــــة يف تفتُّــــالضــــرورية االيا ــــ  األساســــية  رداءة حــــالين وتتســــبر 

 الت ص  وحتقيق وفورات احلجم.
هــــ ه القيــــود علــــى اســــت دام املــــوارد وأناــــفة  م ختلرفــــه لــــاوقــــد أئــــعف األثــــر املــــرتا م  

 يف اتقتصـاد الفلسـفيينة تقليديـالالقفاعـات املنتجـة  داخلية والدوليةاألعمال التجارية والتجارة ال
تقتصاد الفلسفيين. فقد أوـب  هـ ا اتقتصـاد اب اع  بري   اع هيكلي ئرراع  وهو ما أحلق. مئعافاع شديداع 

يف املــوارد واخــتالل يف ســوق العمــ  واعتمــاد   ارقت تفتــ  تتســع: فــ جــواتقصــور وف وجــهيتســم أب
 املعونة.على دخ  اخلارجية و الصادر كلف على م بري وما 
لضفة الغرييـة وغـ ة مر عـدٍد مـن الوحـدات لمقصود  يتفتيتٍ  اترسموقد نا  وئع جديد  

ت تريفهـا أم عالقــات اقتصـادية متبادلــة تكـاد ف، عـن يعضـها الــبعضياــدة اتقتصـادية املنفصـلة 
أوغر. وابإلئافة مر للك، سوق داخلية وغرية أوالع مر وحدات   يد يف ا  ةتا  ر، وهو ما ي

بعـث علـى اإلحبـا  تمـن عـدم اليقـني املتعـدد األيعـاد  نا  عن تكسري احلكم ال ايت احملـدود حالـة  
ستقب  أن  صـ  يف امل راستثمن يعت م اتلدم    من اتستثمار الداخلي واخلارجي. فبعمكان م

ال املـــغـــري أن مدخـــال رأ   ،ناـــاء عمـــ  اـــارمإل علـــى تصـــري ٍ  مــن الســـلفة الوطنيـــة الفلســـفينية
شـــ اص مـــن اخلـــارج لتلبيـــة احتياجـــات للـــك اتســـتثمار تســـتل م موافقـــة الســـلفات األســـلع و الو 

ـــاة  قـــد أناـــ ت مســـرا ي  حالـــةَ فاتســـتثمار.  اليقـــني عـــدوُّ  اإلســـرا يلية. وعـــدما  عـــدم اليقـــني يف احلي
لتـدايري السـالفة الـ  ر، وهـو ا ابتمتناع عن الفع  أو يتفبيقاتقتصادية العادية للفلسفينيني، مما 

 احلاجة مليها. مت ُّ  واوٍ  حماوتت استثمارٍ يف املهد  يئدما 

__________ 
، تســــر  اإليــــرادات املاليــــة الفلســــفينية مر مســــرا ي  يف ظــــ  يروتو ــــول ابريــــ  اتقتصــــادم 2014األونكتــــاد،  (39)

 )مناورات األمم املتحدة، نيويور  وجنيف(.
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اتقتصــــاد علــــىاتقتصــــادية الــــيت تفرئـــها مســــرا ي عــــايرياملو ت هــــ ه التـــدايري لــــقثوقـــد أ
مثقــالالفلســفيين ــا أ َّ اتقتصــاد هــ ا يعــض التقــديرات تــرد يف هــ ا القســم مــن الدارســةو .  اهــ 

لكايةالتمهيد األونكتاد وئعها .(40)لفتهااليت
عـامو  يف العامـة اجلمعيـة مر املقدَّم تقريره يف األونكتاد اعتبـارينبغـي أنـه ت2016أ د

ـــبا يلاتقــديرات تكـــ وسا اتحــتالل يـــديالعالتصــحي ف عـــن.عــن مهنـــاء اتحــتاللاملمكنـــة وفضـــالع
 كـن اخلسـا ر الـيت تومـن مجلـة .اتحـتاللتكـاليف مجيـع مر قيمة نقديـةت  كن مسناد للك،

وفقـدان احليـاة األســرية ،احلصـر، اخلسـا ر يف األروادحتديـد قيمـة نقديـة الـا، علـى ســبي  املثـال ت
 كـن ل لك، فـعن أقصـى مـا.اجلوار والثقافة وامل وم والوطنعالقاتوا تمعية الفبيعية، وفقدان
هـي خسـا ر مـن ج ء يسيطاو  حتديدجت يتتقتصادية ااتحتاللأن  ققه أم تقييم لتكاليف

.كثريأفدد وأ رب من للك ي

(41).
أن اتحــتالل قــد أســفر عــن تــدمري األوــول علــى ثــرية أدلــة  ــرور الســننيترا مــتقــد و 

اإلنتاجيــة الفلســفينية وعــن اســتيالء الســلفة القا مــة ابتحــتالل علــى األرائــي واملــوارد الفبيعيــة. 
مر مفقـــــار الاـــــعين الفلســـــفيين، وتقـــــويض قدرتـــــه علـــــى الووـــــول مر مـــــوارده  دم اتحـــــتالل فـــــ

َموواتسـتفادة منهــا، وحرمانـه مــ داخـ  اريــة التنقــ  يف احلـق ة طنــه ملباشـرة املعــامالت اتقتصــادين
ومع جريانه وشر ا ه التجاريني يف مجيع أحناء العامل.أفرادهواتجتماعية الفبيعية فيما يني
ــــة الفلســــفينية يف عــــامورغــــم  ســــي  الســــل  ــــدث قــــط أن  ــــان ، مل1994فة الوطني

سيادية  سيفرة الفلسفيين على اقتصاده. فالقيود والتدايري الصارمة اليت فرئها اتحـتالل للاعين
ـــــود  قـــــد خنقـــــت اتقتصـــــاد الفلســـــفيين، قبـــــ  اتفاقـــــات أوســـــلو ومنـــــ  ميرامهـــــا. وأدت هـــــ ه القي

للقاعـدة ظَّماص والعمالـة والسـلع؛ ومر التل ـ  املـنواإلجراءات مر فرا قيود على حر ة األشـ 
اإلنتاجيـــة؛ ومر مصـــادرة األرائـــي وامليـــاه واملـــوارد الفبيعيـــة األخـــرم؛ ومر الفصـــ  عـــن األســـواق 

منــ  أ ثــر مــن عقــد مــن اعمســتمر ت يــ ال الدوليــة؛ ومر فــرا حصــار اقتصــادم علــى قفــاع غــ ة 
ابهـ تقتصاد الفلسـفيين تفتال مان؛ ومر تفتيت ا ومقفعـة لكلفـة مر ثـالث منـاطق مفككـة ايتـاع

فيها القد  الارقية.يف قفاع غ ة والضفة الغريية  الاوواأل
ت للــك، عــن متثرــوفضــالع )الــيت اجا املنفقــة مر الووــول الفلســفيين الاــعين   يســتفيع

د حتـتالرعي، و أ ثر من ثلثي أرائي ت مر يف املا ة من مساحة الضفة الغريية( و 60أ ثر من 
أن ات مرر تـ هين التقـدي. و 1967منـ  عـامة ثمر مليون شجرة م2.5 أ ثر من ريدمتاتحتالل 

يف املا ة 35على اتقتصاد الفلسفيين تبل  حنو يفلااتحتالل املستمر للمنفقة اجا يفرا تك
مليار دوتر من اإليرادات الضريبية املفقودة.حنوو ممجايل الناتج احملليمن 

يقــ  عــن ثلــث رأ  املــال مــا تخســارة ابلفعــ  متــتقــد ت،  انــ2005والــول عــام
موجــــوداعاملــــادم الفلســــفيين الــــ . وأدم اتحــــتالل مر خنــــق القفــــاع 2000قبــــ  عــــام م ــــان

الصـــناعي ومر قصـــر أعمـــال القفـــاع اخلـــاص علـــى عمليـــات وـــغرية احلجـــم لات  ثافـــة رأ اليـــة 
واألجنبية. احمللية األسواق يف التنافسية القدرة مئعاف ومر العم ، منتاجية تدينر ومر من فضة،

تسـبرفرتة ماويف أوسـلو، اتفاقات واخنفـااقسـر الل ين اتحـتيعد تكنولـوجي تراجـع حـدوث يف اع
مسـتمراعظـ رد يف ممجايل منتاجيـة عوامـ  اإلنتـاج. ولـو مفر أوسـلو اتفاقـات قبـ  القـا م النمـو ااـاه

على األق .، لكان ممجايل الناتج احمللي احلقيقي الفلسفيين قد يل  ئعف حجمه احلايلح  ا ن
__________

أ.2017ابتستناد مر األونكتاد، (40)
.2016انظر األونكتاد، (41)
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هداع وئَعها وندوق النقد الـدويل مر أن النـ اع تاري تقديرات  أحدثا ع ويف قفاع غ ة، 
يف املا ـــة مـــن ممجـــايل  60قـــد أحلـــق الضــرر أب ثـــر مـــن  2009و 2008الــ م حـــدث يف عـــامي 

يف املا ـة  ـرا  ـان قـد تبقرـى  85علـى  2014غ ة، يينما أجهـ  النـ اع الـ م انـدلع يف عـام  رأ ال
ن الرأ ال العيين اإلمجـايل الـ م  ـان موجـوداع يف املا ة م 94وهب ا يتبنير أنه جرم تدمري  .(42)منه

 2014و 2008يـني عـامي نافـ ت مـا ر تكلفة ثالث عمليات عسـكرية مسـرا يلية تاقدَّ يف غ ة. و 
ـــاتج احمللـــييقـــ  عـــن ثالثـــة أمثـــال  ت  ـــا يف غـــ ة. وابإلئـــافة مر للـــك، اعـــ  القيـــود  ممجـــايل الن

ول الصــــــيادين الفلســــــفينيني مر ووــــــمــــــن املفروئــــــة علــــــى وــــــيد األ ــــــا  قبالــــــة ســــــاح  غــــــ ة 
ــني  متعــ دراع علــىيــ ال  ت يف املا ــة مــن املــوارد الســمكية أمــراع يعيــد املنــال،  مــا 85 نســبته مــا املنتجد

 .القايلة لل راعة األرائي مر نصف مساحةالووول 
وعلى الصعيد املايل، تكاف تقديرات ج  ية عن أن اإليرادات الفلسفينية اليت تتسـر   
يف املا ـــة مـــن جممـــوع  17 ، أوممجـــايل النـــاتج احمللـــييف املا ـــة مـــن  3.6 تعـــادلمســـرا ي   مر خ ينـــة

اإليــــــرادات العامــــــة الفلســــــفينية. و ــــــان  كــــــن الــــــ ه اإليــــــرادات املســــــرَّية، لــــــو  انــــــت يف حــــــو ة 
 ممجايل الناتج احمللـيالفلسفينيني، أن تؤدرم مر توسيع حير  السياسة املالية الفلسفينية ومر  ايدة 

املـــرج  فروـــة عمــ  مئـــافية يف الســنة. ومـــن  10 000مناـــاء يف املا ــة، ومر  4الســنوم ينحـــو 
إليـرادات مـن اأ ـرب يكثـري قـدر   د عـن تسـرُّ التسر   أسبا تقييم شام  جلميع  أن يكاف جداع 

 .(43)أ رب يكثري  ا هو معروف اخلسا ر اتقتصادية العامة لات الصلة حجٍم منالفلسفينية وعن 
حــتالل،  ات لــوت  العديــد مــن الدراســات مر أن الــدخ  القــومي الفلســفيين، وقــد خلاــ 

ــ عادلســي  ــان  الــيت تناولــتمجيــع الدراســات الســايقة  علــى األقــ . ييــد أنايل احلــ اهعف مســتو ئد
ـــاد املقـــدَّم مر مر للـــك ياـــري   مـــا  ،التكـــاليف اتقتصـــادية النامجـــة عـــن اتحـــتالل تقريـــر األونكت

ـــة العامـــة يف عـــ ـــ ، مل2016 اماجلمعي أنـــواع اخلســـا ر  يتـــي  حســـا ر وفـــق مطـــار شـــام  واحـــد  اْ
  األونكتـاد وخلاـ .(44)امل تلفة والتكاليف املباشرة وغري املباشـرة يف مجيـع القفاعـات اتقتصـادية

ــق مر أن الدراســات الســايقة مل وهــي  يف حتديــد التكــاليف اتقتصــادية النامجــة عــن اتحــتالل تتعمر
 دلــةاأل وقــا م علــىمطــار منهجــي وشــام  ومســتدام  ناــاءللــ لك الســبين  وَوــى ، فأعلــى يكثــري

دها الاــعين  يتكبرــجــ  تقــدير وتوثيــق التكــاليف اتقتصــادية الــيتألئــمن منظومــة األمــم املتحــدة 
 تحتالل اإلسرا يلي.ا الفلسفيين نتيجة

__________ 
 31، الضــــــفة الغرييــــــة وغــــــ ة: تقريــــــر مقــــــدَّم مر جلنــــــة اتتصــــــال امل صصــــــة، 2017وــــــندوق النقــــــد الــــــدويل،  (42)

 .36آ /أغسف ، ص. 
 .2014انظر األونكتاد،  (43)
 .2016 انظر األونكتاد، (44)
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 األساس النظري لتقدير تكاليف االحتالل -رابعاا 
الدراسـات األ اد يـة يف جمـال اتقتصـاد يف  سـامهتاملائـي،  األريعينـات مـن القـرن من  

. وتتمحــور هـ ه املســامهات (45)تقيـيم  لفـة اخلســا ر ا تمعيـة والفرديــة النامجـة عـن أئــرار خارجيـة
ملا مـــا  ـــان التغيـــري الـــ م يفـــرأ علـــى وئـــع ه مفادهـــا أنـــ د مر فكـــرةٍ حـــول مبـــدأ التعـــويض املســـتند 

، ينبغـي لـه، يـ  لفـرف الـراي ، فعنـه  كـن لعض ا خـرخسارة البو يعض األفراد  ردي يؤدم مر  ما
 ان ـاممجـاتع  ـا   لفـرف اخلاسـر علـى حنـو  عـ  الفـرفني  ليهمـا يف حـال أفضـ  لتعويضاع  أن يدفع

علـى افـرتاا التعـويض( )أئـرار النامجـة عـن ه ه الفكرة عن اخلسا ر اتقتصادية   ما تقوم.  عليه
 توجد عاتجتماعي هي جمموع اخلسا ر الفردية الناشئة عن خسارة سلَ  أن اخلسا ر املتعلقة ابلرفاه

لسـلع العامـة،  ـا فيهـا الناشـئة عـن خسـارة ايف ملكية خاوـة، ابإلئـافة مر اخلسـا ر اتجتماعيـة 
 رها لباقي أفراد ا تمع. واحد من توفُّ  ب  فردٍ تلك السلع اليت ت ينق  استهال ها من قد 

 مـــادمتعـــويض  اتقتصـــادية النامجـــة عــن أئـــرار خارجيـــة دفـــعا ة ر اخلســـا يــرادف تعـــويضَ و  
. والتعـويض التـام يعـين، رجعيـاع ئـرر وخسـا ر مـا حـدث مـن م الة ال م يتجلى يف ابملع  القانوين 

للـك عـن طريـق   ـاناخلسـارة. فـعلا مـا   تكبُّـديف جوهره، العودة مر الوئع ال م  ان قا مـاع قبـ  
التعـويض  ليـاع   ـان. وملا مـا  عليه ما  انيَعْينه مر الوئع السايق  عاد، ياألمور مر نصاهبا معادة

د مر َعـمل يـا  يقرغـم أن الوئـع السـاتم تصـفية عواقـين الضـرر يـ ،تعويض مـادمأو ج  ياع عن طريق 
 . (46)عهده ابملع  احلقيقي للكلمة لفسا

 ســـين  ،املنفعـــةهنـــج ل و و هنـــج األوـــ يســـتند مر هنـــج أمشـــ اتربـــاع عمـــوم، فـــعن علـــى الو  
 ومـــدمالــنهج دقــة الــنهج القــا م علــى الــدخ . ييــد أن اتربــاع  يصــورة أ فــ  مــنة اخلســا ر جمموعــ

لقفــــاع ابنــــوع اخلســــارة وخصا صــــها و ي أمــــران مرهــــوانناملنفعــــة هنــــج ل و و األوــــ جاجلمــــع يــــني هنــــ
 دها. تكبر ياتقتصادم ال م 

 (47)اقتصاد الرفاه وتكاليف االحتالل -ألف 
تسـعى، عنـدما  أن الكا نـات الباـرية يت مفادهايقوم اتقتصاد على الفرئية األساسية ال 

ر  كن من الرئـا. وأم ا أ رب قدقق الق الا العنان، مر مدارة شؤوهنا اتقتصادية على حنو  فلَ يا 
رتتيين آخر يـؤدم يستعاا عنه يا سرعان ما غري مناسين و  ياعتربترتيين ت يؤدم مر ه ه النتيجة 

أن األفـراد سـيغتنمون الفـرص ألجـ  حتقيـق أ ـرب قـدر  كـن  مر م يد من الرئا )أو املنفعـة(. أمْ 
 ة الــم ليقومــوا يــ لك. وأمُّ مــع الفروــة املتاحــ متامــاع مــن الرئــا عنــدما تتفــايق رغبــتهم يف التجــارة 

تقتضـــي ئـــمناع ق تلـــك النتيجـــة ول دون حتقُّـــحتاـــعـــن الاـــرو  املوئـــوعية للســـوق  ةجـــار ظـــروف خ
ل على حجـم هـ ه ادال. و فقدان الرفاه صفل   عادةع ياار مليها من املنفعة،  حتقيق درجات أدك

. مـن هـ ين الظـرفني الفارق يني مستويي الرئا اللـ ين  كـن حتقيقهمـا يف  ـ  ظـرفهو اخلسارة 

__________ 
 JR Hicks, 1956, A Revision of Demand Theory (Oxford University Press, Oxford and DMانظـر  (45)

Winch, 1971, Analytical Welfare Economics (Penguin, London). 
 N Robinson, 1944, Indemnification and Reparations: Jewish Aspects (Institute of Jewishانظـر  (46)

Affairs, New York). 
 .Hicks, 1956 and Winch, 1971انظر  (47)



UNCTAD/GDS/APP/2019/1 

GE.19-08621 18 

علـى مــن األسـتوم املحتقيــق النقــدم الـ م يتـي   تعـويضويعبـارة أخـرم، يسـاوم حجــم اخلسـارة ال
 .يف ه ين الظرفني املنفعة

ن دها َمـف الـيت يتكبرـيلاكـتال للتثبت مـنج ثالثة هنا  يتم تفبيق، ويف النظرايت اتقتصادية 
الـنهج األول، وهـو  اـيع اسـت دامتصـرفات أطـراف أخـرم. وي يقع عليهم الضرر واخلسـارة نتيجـةَ 

الــنهج املــرتبط ابلــدخ ، ت ســيما يف احملــا م علــى نفــاق العــامل أبســره، ألجــ  قيــا  اخلســا ر الــيت 
ت وْ تتحقــق لــالــيت  ــان  كــن أن  الــدخ  تــدفقاتمر فقــط  تســتناداب ةضــرر تدها األطــراف املتتكبرــ

خســا ر الــدخ   يفهــ ا الــنهج اخلســا ر  و صــر. فعليــةالالــدخ   تــدفقات، مقارنــة يوقــوع الضــرر
يســتند و هــا. ليالنــا  ع اخــتالف ردود أفعــالومــن ويقلــ  منهــا مــن جمموعــة األئــرار   ــداحملــض و 

 ة تكــاليففع مئــااملتعلــق ابألوــول، مر الــنهج القــا م علــى الــدخ  مــالــنهج الثــاين، وهــو الــنهج 
الضــرر. أمــا الــنهج الثالــث،  جــراء وقــوعالــدخ  الــيت فاقــدت  فيمــا يتعلــق يتــدفقاتة بديلــال ةالفروــ

ضـع مـن اخلسـا ر وي  ـربجمموعـة أ احتسـا ألنـه يتـي   مشـ  مـن سـايَقْيهالقا م على املنفعة، فهـو أ
ويقــوم هــ ا الــنهج علــى الضــرر الواقــع ونتا جــه.  األفعــال لفرديــة يف ردوداتختالفــات ا يف اتعتبـار

 ــانوا  علـى فرئـيتني أساسـيتني، تـتل   أاوتمهـا يف أنـه يتعـني اعتبـار األفـراد أحسـن حـاتع ملا مـا
يف موقٍع من اختيارهم. وألن املنفعة تاعرَّف أبهنا ما يتحقق عندما  اول األفراد حتقيق أ رب منفعة 

فعن للك يسـتتبع أهنـم سيفضرـلون مـا هـو أ ثـر منفعـة عمرـا هـو أقـ  منفعـة. و كـن اعتبـار  كنة، 
أم  ايدة يف املنفعة مرادفاع للكـون يف حـال أفضـ . وتـتل   ًين هـاتني الفرئـيتني يف أن املنفعـة 
الفردية تعتمد يكلريتها على حجم السلع واخلدمات اليت تاستهلك وعلى ما تلبريه من احتياجـات. 

األقـــ  عـــدم يافرتا علـــى الـــدوام أن األفـــراد نيتـــارون اســـتهال  امل يـــد مـــن ســـلعة مـــا، أو علـــى وســـ
 استهال  قدٍر أق  منها، وأهنم نيتارون تلبية عدد أ رب من احتياجا م، ت عدداع أق  منها.

وحتــد هــ ه الفريقــة يف تعريــف وظيفــة الرفــاه ياــدة مــن الاــك  الــ م  كــن أن تت ــ ه  
جتماعية. فعلا  ان ياعتـرب أن رفـاه ا تمـع يعتمـد علـى درجـة املنفعـة الـيت  ققهـا أحكام القيمة ات

أفـــراد ا تمـــع وت شـــيء ســـوم للـــك، فـــعن األحكـــام الوحيـــدة الـــيت  كـــن مطالقهـــا ياـــ ن القيمـــة 
اتجتماعيـــة تكـــون مرتبفـــة أبمهيـــة الرفـــاه يف مؤشـــر املنفعـــة لـــدم  ـــ  فـــرد. ويف جمتمـــع قـــا م علـــى 

َسين منفعة  ـ  شـ   ابملسـاواة مـع منفعـة غـريه، رغـم أنـه ت يـد مـن حـدوث املساواة التامة ، حتا
 ي ياستند مليه يف احملسوية ابألرقام،  شك  من أشكال التوافق يني األش اص من حيث املنفعة، 

احلكــم. وقــد ياعتقــد، يــدتع مــن للــك، أن يعــض أفــراد ا تمــع أجــدر مــن غــريهم، وعليــه فــعن  فــة 
 ن أرج  ابلنسبة لتحقيق وظيفة الرفاه.مؤشرات منفعتهم تكو 

دَّد لوظيفة الرفاه اتجتماعي، مـن الوائـ  أن اخلسـا ر الفرديـة   وأايع  ان الاك  ال م  ا
تاــــرتجم مر خســــا ر اجتماعيــــة، و كــــن اســــت دام وظيفــــة الرفــــاه اتجتمــــاعي لتقــــدير قيمــــة تلــــك 

. فــاملفهوم (48)يك  و الــدوراخلسـا ر. ومــن األمثلــة علــى للــك مفهــوم التعــويض الــ م جــاء يــه هــ
الــــ م يرتكــــ  عليــــه مبــــدأ التعــــويض يــــتل   يف  ــــون أم تغيــــري يف وئــــٍع مــــا ســــيجع  يعــــض 
األش اص أفض  حاتع وأش اواع آخرين أسوأ حاتع، و كن ملن فا  تعويضا من خسر على حنو 

  ع  اجلميع أفض  حاتع، ممجاتع.
فالنقــــد )أو املــــال املســــت َدم لقيــــا   و ثـرــ  الاــــك  أدانه خريفــــةع توئــــ  منفعــــة الفـــرد. 

علـى احملـور األفقـي. والفـرد الـ م × القيمة( ياقا  على احملور العمودم، يينما تقا   ميةا السلع 
. وملا IUعلــــى  A قــــق تــــوا انع يف النقفــــة  2Pيســــعر  Xمــــن  1OXوياــــرتم  2OMيتلقــــى دخــــالع 

__________ 
 . Hicks, 1956انظر  (48)
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مرمــا الســعر النقفــةXمــن 4OX، فــعن الاــ   سياــرتم 1Pخافردــض يف تــوا انع علــى Bو قــق
IIU.وهو ما يعادل ال ايدة يف درجة الرئا ،

التعويضمبدأ 

املالالسلعة
األونكتاد.املصدر:

مــع يارســم خــط وهــي: هــيك ، وئــعها التاليــة، مــا ابلفريقــة األمــر هــ ا مجنــا  و كــن
نقاـ 1M(، ليتقاطع مع اإلحداثية يف النقفة Dيف النقفة )IUاملتما  مع 1Pاملنحَدر مـا فـعلا .

Dقفـة يف الوقـت نفسـه الـ م يـن فض فيـه السـعر، فـعن الفـرد يف الن2M1Mدخـ  الفـرد يسـبين 

النقفـة يف حالَـه تعـادل حـاٍل يف ملـدم2M1M. وعليـه، فـعن مبلـ  Aسـيكون نقـدم مقيـا   هـو
ومتث  النقدم. الدخ  يتغري ومل السعر اخنفض ما ملا الفرد حال للـك،2M1Mحتسُّن مـن يـدتع ،

يتعـنير الـ م املـايل التعويض م قبـ  دفعـه للفـرد ألجـ  العـودة مر مسـتوم املنفعـة األوـلي، أمبل 
وتاســمى املفــروا. اجلديــد الوئــع الوئــع خنفــاا الســعر أوتاملغــايرالتعــويض2M1Mناــوء

.هئفر د ال م
م  بيان األثر الـتدمن لك  فرد و ابلنسبة وظيفة املنفعة ه ا التحلي  من حتديد يفت يدو 

. فمؤشــرات املنفعــة الفرديــة ان الرفــاهؤدم مر فقــدتــة علــى املنفعــة وئــرية أو مفر ســقأوئــاع فــه ختلر
تعررقوتتختتلف لي  من حيث امل ، . ويف العـادةأيضاعوماا من حيث طبيعتهافحسين، فها اليت

يا مجيع األشياء الـيت تسـاهم يف حتقيـق املنفعـة  عَراتا سـتند مليهـا يف تلـك املؤشـرات. ومـن حجـج
يـدتعايعدتحلي  جمالفال يعود ثر  ا ينبغي أالقا مة في ش ن ه ا أن ي املمكـن، من أن مت ن مـ.

ات واتحتياجــع العامــةنــافاخلاوــة واملالســلع حتــت العنــاوين التاليــة:ملقــوتتع هــ ه ايــماللــك، 
علــى مجيــع الســلع الفرديــة واتحتياجــات النفســية اتجتماعيــة.  وتاــتم  الســلع اخلاوــةالنفســية

على التعليم ع العامةنافامليينما تاتم  ، األساسية واخلدمات اليت يرغين فيها املستهلك ويارتيها
طا فــــةعوخــــدمات الرعايــــة الصــــحية، م . الفرديــــة النفســــية اتحتياجـــــات وتاــــم  واســــعة مـــــن ؛

؛ يينمــــا ، م .األمل والتماســــك األســــرماخللــــو مــــن والســــالمة و اتطمئنــــاناتحتياجــــات تتضــــمن 
، م .ية واألنافة الثقافيةمو قتاتم  اتحتياجات النفسية اتجتماعية على االوية ال

املعـــرَّ املفـــاهيمي اإلطـــار مر تـاأعـــالهف ل ـــا واســـتناداع تقـــدير يف ة انتقا يـــمنهجيـــة تَّبـــع،
يتكبرـــحجـــم  الـــيت الفبيعـــي والغـــا  الـــنفط قفـــاع يف اتقتصـــادية نتيجـــة دها الفلســـفينيون اخلســـا ر
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الـيت منعـتهم مـن اسـتغالل مـواردهم الفبيعيـة  هاا وتـدايري يسـبين أفعاالـبـ  مسـرا ي  و حتالل مـن قد ات
قفـــاع الـــنفط والغـــا  الفبيعـــي. وابتســـتناد مر ملكيـــة  هم مـــنواتســـتفادة منهـــا، وت ســـيما مـــوارد

، فــعن حصــة الفلســفينيني 181، واتفاقــات أوســلو وقــرار اجلمعيــة العامــة 1948را يف عــام األ
ومــن املمكــن .  بــرية وحقيقيــة  حصــة   هافاا تاــ جــرم عــي الــيتيمــن احتياطيــات الــنفط والغــا  الفب

قيمـــة ات تاـــافات يف املنفقتـــني  يقصـــد احتســـا مليـــار دوتر  7.162 همئـــافة مبلـــ  آخـــر قـــدر 
علـى  اتيـاسـتغالل هـ ه اتحتياطاتسـتعمال املفقـودة جـراء عـدم  وقـيم Marine 2و Marine 1البحـريتني 
 1.525اســـتغالل  تكـــاليف الفروـــة البديلـــة املتمثلـــة يفعامـــاع. وفضـــالع عـــن للـــك، فـــعن  ايدة  18مـــدم 

األرا الفلسـفينية احملتلـة يضـيف يف املوجـود  اجمـدامليار يرمي  من احتياطيات النفط من حقـ  
مليــار دوتر مر مبلــ  اخلســا ر املرتبفــة ابلــنفط والغــا  الفبيعــي. وتفــول  67.9 قــدره آخــر اع مبلغــ

. (49)مليــار دوتر 300درت  ــا ي يــد علــى قــد قاــف 1948 عــام منــ الفلســفينيني قا مــة خســا ر 
 مر التقديرات القد ة. تهائافمالتقديرات اجلديدة فهي لتكاليف جديدة  كن  أما

 أنظمة التعويضعليها واخلسائر و  عواملوارد املتنازَ حقوق امللكية  -ابء 
اخلســـــا ر  ومعـــــايري حـــــدودوتعريـــــف نظريـــــة حقـــــوق امللكيـــــة أيضـــــاع يف حتديـــــد ي ياسرتشـــــد 

سـت دم مكـوانن اخلسا ر اليت  كن تفبيقها ملعاجلة تلـك اخلسـا ر. ويا  تعويضالفلسفينية وأنظمة 
قايليــة هــ ه النظريــة اتقتصــادية للتفبيــق  )الغــا  والــنفط( مــن مكــوانت هــ ه اخلســا ر للربهنــة علــى

 تقدير اخلسا ر وم اد أنظمة مقبولة ملعاجلتها.يف وعلى فا د ا 
ر معهد جامعة هارفرد للسياسات اتجتماعية واتقتصادية العامة ، طور 1989ففي عام  

نــة علــى لربهاْجــ  ، نظامــاع لت صــي  امليــاه أل(50)مر نظريــة  ــوْو  دناســتتاب، يف الاــرق األوســط
املــــورد  اســــتغاللا  بدأســــي أْم أنــــهعــــن حقــــوق امللكيــــة.  أن حلــــول تو يــــع امليــــاه يكفــــاءة مســــتقلة  

تكـاليف غيـا  مـورد معـني ويف أم حصـة مـن أم ن  لـك يصـرف النظـر عمرـ ،ستغالَل األمث ات
املنافع والتكاليف يف  و يعألغراا ت متر ست دم حقوق امللكية تا  لن ، ور اإليرام الصفقاتابهظة 

حقــوق الــنفط يف  وحدنــة يف  وْ  ــو   نظريــةوقــد ســاعدت نتــا ج ظــ  تفبيــق احلــ  لم الكفــاءة. 
يوجــد  اــرت طريــق اميــع فــرادم املــالكني املتنافســني علــى مــورد ًيــت وم الــوتايت املتحــدة عــن

نيهــا  ـــ  حتــت األرا. و ثــرياع مـــا أدم تنــاف  فـــرادم املــالكني مر خفـــض مبــال  األرابد الـــيت  
. (51)املــورد اشــرت وا يف مدارةعليهــا لــو أهنــم  لمكــاهنم احلصــوليتلــك الــيت  ــان  واحــد مــنهم مقارنــةع 

ـــ مــوارد متنـــا ع عليهــا وهــي الاــامواملــوارد مــن الغــا  الفبيعـــي والــنفط املوجــودة يف حـــوا  ع موئد
لســـوريني. ولـــ لك مـــا يـــني القباروـــة واملصـــريني واإلســـرا يليني واللبنـــانيني والفلســـفينيني وا تنـــاف 

التعامـ  ريقة طينف   املتنا ع عليها موارد الفاقة ه  كن التعام  معنأ اخللوص مرالسبين،  كن 
 . ويتعــني الســعي مر حــ  التنــا ع وْ ة  ــو نظريــنتــا ج  اســتناداع مرمــوارد الــنفط املتنــا ع عليهــا  مــع

عــن طريـق مقارعــة وـفرية يقــوم علـى مــوارد الـنفط والغــا  الفبيعـي عــن طريـق مدارة ماــرت ة ولـي  
 . على حسا  نصيين الفرف ا خر من لات املورد مورد مارت فيها طرف واحد فقط ابستغالل 

__________ 
(49) A Kubursi, 1988, Palestinian losses: An overview, in S Hadawi, ed., Palestinian Rights and Losses 

in 1948: A Comprehensive Study (Saqi Books, London:117–122). 
(50) RH Coase, 1960, The problem of social cost, Journal of Law and Economics, 3:1–44. 
(51) GD Libecap and SN Wiggins, 1985, The influence of private contractual failure on regulation: The 

case of oil field unitization, The Journal of Political Economy, 93(4):690–714. 
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مث  للموارد من النفط والغا  الفبيعي يف ظ  األ ت صي الو  نتاجاإلحتقيق  سياست دمو  
ة لاــرعنلريعــة  ،عليهــاة مســرا ي  واســتغالالا احلصــرم للمــوارد املتنــا ع يمنــاملتســم هب ،الوئــع القــا م

اــر  ي دون ريفهــا نظريــة  ــوْو اســت دام  ومــن غــري اجلــا   وت املستحَســنالوئــع القــا م.  هــ ا
قبــ  التووــ  مر ة نا عــف يف املالعا ــدة لكــ  طــر لكيــة املاتعــرتاف اقــوق  وهــوق ت يــد منــه مســبَ 

 ـ  طـرف   كـنيمـا مل احلقـول املاـرت ة. ولـن تكـون اإلدارة املاـرت ة جمديـة  ى وحدنةلعأم اتفاق 
قبـ  املوارد يف حال التعاون والتجـارة فيمـا يينهـا، و  منيعرف حجَم حصته األطراف املتنافسة  من

خفــة لتلــك اإلدارة املاــرت ة أو إليــرام وــفقات يف الســوق. ويعبــارة أوئــ ، خمفــط أو وئــع أم 
 مـــا تنـــا ع عليهـــا،  وت الـــيت تاـــرت  األطـــراف يف ملكيتهـــا ابملـــوارد اتعـــرتافَ  نظريـــة  ـــوْو تاـــرت  

يقصـد طرف قب  الاروع يف أم تفاوٍا ك  تعريف وائ  حلقوق امللكية العا دة ل تارت  وئعَ 
وتسـتل م  .لتحقيـق املنفعـة املتبادلـة تسوية املفالبات وقبـ  اتسـتفادة مـن فـرص التجـارة أو التعـاون

قبـ   وحصـة  ـ  منهـا فاألطـراعلـى لتو يـع األويل حلقـوق امللكيـة ا دو وئأن  دَّد ي  وْ و  ة  نظري
الســؤال عــن الفــرق طــردا األطــراف املتنافســة يف التفــاوا. ومــن املهــم  أو يــدء الاــروع يف الوحدنــة

دثــالــ م  األرابد املاــرت ة أ ــرب ملا  انــت  أن يكــون مبلــ طــرٍف مــن األطــراف م ه ابلنســبة أل ا
 قه عن طريق الفع  الفردم املستق . يقه حتما  كنيد على لن ت   هو حصته

يف املنفقــة ليســت نتيجــة اتفاقــات وت مفاوئــات املاــرت ة  املــوارداحلاليــة مــن   واحلصــ 
القـوم علـى الفـرف  ةقـدر لالقـا م و  مالقـو  لعدم توا نمرآة ابألحرم  هي اوماوت مبادئ منصفة. 

د جمرد عدم وجود حقوق ملكية وائحة تاسنَ  ليست س لةالضعيف. فامل الفرف فرا مرادته على
لــى مبــادئ اقتصــادية لــي  ع مســناد هــ ه احلقــوق عمليــةد  ا تكمــن يف  ســي نيني، مهنــمر الفلســفي

املتنــا ع  رت ةاملــوارد املاــعلــى مســرا ي  اســتولت متوا نــة. فقــد  غــري عمليــة سياســية تــا جلــى نوماــا ع
 نظام ختصـي ٍ   وجيناليت ستعود مليها  احلصةتستفيد منها ابإلئافة مر  من املرج  أهناعليها و 

عقالين ومنصف يتسق مـع القـانون الـدويل األساسـي الـ م  كـم املـوارد العـايرة للحـدود. وهنـا  
ـــ ميـــني ميـــ ان القـــو  عميـــق انقســـام لـــنفط والغـــا  الفبيعـــي يف حلاليـــة لت صيصـــات االم الـــ م  كا

املنفقة ويني مي ان مصـاحل األطـراف اإلقليميـة. ومـن شـ ن الصـراعات الـيت تكتنـف مثبـات حقـوق 
 .(52)قةحقرد تمة يني القيم املمكنة والقيم املدا فجوات اقتصادية  برية و نائ أن ت امللكية

ـداين  ونتا جهـا قـد وْ و  ـة  نظريـتعتقـاد أن منفـق  ارتـدعو مأسبا  معقولة  مثةو   يف   ا
قبـ  أم خمفـط لـإلدارة املاـرت ة و األطـراف املتنافسـة،  ـ  طـرف مـن علم  يه ه احلالة، شريفة أن 

ملا ما د التعاون والتجارة فيما من املوارد منها طرف حصة     هيت اارية، ما أو إليرام وفقا
من فضــة. ومــن  وــدصــة عنــدما تكــون تكــاليف النفقــات والر تلــك احليينهــا، ومــا ســتكون عليــه 

، وـدآليـات الت صـي  والر  لـىاملهم أيضاع، ل لك السبين، احلـد مـن نفقـات الصـفقات املرتتبـة ع
هيكـ  مناـاء ابلقـدر نفسـه،  مـن الضـرورم،. و اترتيا  والن اعقا م من الوئع ال ظ  سيما يف ت

تســـوية املنا عـــات وتقـــدمي معلومـــات مثبتـــة ابحلجـــج  يســـتفيعيتســـم ابتســـتقالل والاـــفافية  روـــدٍ 
 الفردم واملارت . حجم الريعن عوموثوقة 
مـــع تتفــايق ماــرت ة وأهنــا ت  الاــامييــد أن مــن الوائــ  أن املــوارد املوجــودة يف حــوا  

سياســية وينبغــي عــدم الســماد أبن يســتغلها طــرف واحــد دون األطــراف األخــرم، ممــا الدود حلــا
،  مـا متهديـدات أو ابلقـوة العسـكرية. وينبغـي أن يعلـو ميـ ان املصـاحل علـى ميـ ان القـو الواسفة ي

غـري  شـيءال فـات احلاليـة. فارقـيعـا  التفـاو ت وامل ،للت صي  عادل ومعقول ينبغي وئع مبدأ
__________ 

(52) J Kim and JT Mahoney, 2002, Resource-based and property rights perspectives on value creation: 

The case of oil field unitization, Managerial and Decision Economics, 23:225–245. 
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دوليـــــة الســـــوايق يف الو مصاحل السلم الدويل والعدالة الفبيعية.سيحقق ر و العم  وفق ه ا املنظ
املثـالخري عديدة ال اخلصـوص وجـه علـى يينهـا مـن ويـا  ر تاـكراجليـد أمثلـة. عمـ  طـرق له الـ م

ـــاه احلدوديـــة يف أمريكـــا الاـــمالية، يف منفقـــة  اللجنـــة املاـــرت ة الدوليـــة الـــيت ترأســـت ختصـــي  املي
واجهة البحرية لت صي  حصة  ـ  طـرف، ولكـن ت دمستاا. ف(53)تهاواري،ات الكربمالبحري 

خمففات است دام أيضاع ف دخـ  ار احنـ)احلصـ  حسـين السـكان، و ختصي  عديـدة أخـرم  كن
م .(.، واحلقوق التارنيية، الوسيطدخ للفرد الواحد عن اا

__________
ا خـر البلـد ا أن    يلد يتـ ثر يتصـرفات تاللجنة الدولية املارت ة ألهنما أدر ( ندا والوتايت املتحدة)أنا ت ا(53)

و يف أنظمة البحريات واألهنار علـى طـول احلـدود. 
(.https://www.ijc.org/fr/qui/role)انظر ه ا الرايط: واألجيال القادمةاالوقت احلائر

https://www.ijc.org/fr/qui/role
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احملتلة وحوض الشامالنفط والغاز الطبيعي يف األرض الفلسطينية -خامساا
، 1967يعد احتالل مسرا ي  قفاع غ ة والضفة الغريية  ا فيهـا القـد  الاـرقية يف عـام 

أوـــبحت الســـيفرة علـــى األرا واملـــوارد الفبيعيـــة وامليـــاه، وت تـــ ال، يف وـــلين النـــ اع اإلســـرا يلي 
عــــن مــــواردهم الفلســــفيين، حيــــث من اتســــتحوال علــــى املــــوارد الفبيعيــــة، أو ميعــــاد الفلســــفينيني 
الفلسفيين. الاعين مع مسرا ي  عالقات يف دوراع برياع الدوام على أدم قد الفبيعية،

العا ـدة الفاقـة حقـول تفـوير مـن الفلسفينيني مسرا ي  قدب  من اتحتالل مَنع غ ة، ففي
تفرئــ الــ م احلصــار ويســبين مســتغ . غــرَي الفلســفينية امليــاه حتــت الفبيعــي الغــا  يــ ال وت ه الـم،

وـــار الووـــول مر حقـــول الغـــا  واحلصـــول علـــى (54)2007مســـرا ي  علـــى قفـــاع غـــ ة منـــ  عـــام 
مليارات الدوترات اليت  ان  كن أن تت تى منها أوعين من لم قب . 

وأ ــد  ــ  مــن علمــاء جيولوجيــا واقتصــاديون مت صصــون يف املــوارد الفبيعيــة أن األرا 
ات الــنفط والغــا . ولكــن عقبــة  ــربم تعــرتا الفلســفينية تقــع فــوق احتياطيــات شاســعة مــن ثــرو 

يف حتديـداع العقبـة هـ ه وتتمثـ  منهـا، واتسـتفادة األوول تلك استغالل من ومتنعهم الفلسفينيني
العا ـــــدة الفبيعيـــــة املــــوارد معظـــــم علـــــى تســــيفر فتئـــــت مــــا الـــــيت وهـــــي أرَئــــهم مســـــرا ي  احــــتالل

. (55)1967للفلسفينيني وتتحكم يف تفويرها من  عام 
غـــري املـــوارَد تناولـــت علميـــة دراســـات املكتاـــفة مـــن الـــنفط والغـــا  الفبيعـــي يف وحســـين

وسـتة ألف يني ما يرتاود عامق على توجد الرواسين طبقات أن ياعتقد احملتلة، الفلسفينية األرا
، حيـث  كـن م ـاد الـنفط مئويـةدرجـة 150و60آتف مرت وعلـى درجـة حـرارة تـرتاود مـا يـني 

.(56)يكميات  برية، يينما يوجد الغا  على عمق أق 
يــــ تقـــدَّر مســـاحة علـــى الاـــام حـــوا منفقـــة  يلـــومرت مريـــع يف شـــرق ألـــف  83ومتتـــد

جبـــال الغـــرا الاـــمال ويف طرطـــو  َوـــدع ومشـــاتع الاـــام، حتـــوُّل نفـــاق شـــرقاع و ـــدُّها املتوســـط.
النيـــ  دلتـــا خمـــرو  منفقـــة الغـــرا واجلنـــو  الغـــر  ومر البحريـــة ومر اجلنـــو  ختـــوم ميراثوســـتدنيت

قـدر وقــد سـيناء. وــحراء يف اتنضـغاطية رت دا ــرة املسـ  اجليولــوجي يف الـوتايت املتحــدة البنيـات
يـــ املعــدَّل( )يف لالســت راج القايــ  الــنفط مــن عليــه احلصــول مــا كــن مليــار يرميــ  1.7متوســط

.(57)(1)اخلريفة تريليون قدم مكعبة يف منفقة الاام 122ومن الغا  القاي  لالست راج يـ 
وه ا يعين أن ه ا احلوا من أهم مصادر الغا  الفبيعي يف العامل. ومثلما سبق الـ  ر، 
قدبـ  مـن اسـتغالالا يـؤدم ماـرت ة مـوارد فهـي السياسـية. احلـدود مع ات تاافات ه ه تتفايق ت
طــرف واحــد مر منقــاص حصــة األطــراف ا ــاورة منهــا. و كــن وحدنــة هــ ه احلقــول،  مــا  كــن 

يــة عــن مجيــع األطــراف الــ ين ينبغــي تثبيــت حقــوق امللكيــة العا ــدة لكــ  واحــد مــنهم اســتغالالا نيا
غــري احلقــول، تلــك وحدنــَة اتقتصــاد علــم يف الكفــاءة مبــدأ ويقتضــي اتســتغالل. يف الاــروع قبــ 
أنه يستحي  ئمان هـ ا األمـر مـا مل تتفـق األطـراف علـى وـيغة مـن وـي  التقاسـم العـادل تكـون 

__________
(54)World Bank, 2017, Economic Monitoring Report to the Ad Hoc Liaison Committee, September 18.
املرجع نفسه.(55)
-https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealthانظـــــــــــر هـــــــــــ ا الـــــــــــرايط: (56)

under-Israel-s-control.
(57)USGS ،2010 أعاله(.4، )انظر احلاشية

https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
https://english.palinfo.com/news/2017/10/21/Palestinian-oil-and-gas-wealth-under-Israel-s-control
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ومن فضــة. وللفلســفينيني مصــاحل  ــربم لــي  يف احلقــول املوجــودة يف تكــاليف روــدها حمــدودة
أرائيهم فحسين وماا يف مجيع اتحتياطيات املارت ة. 

1اخلريطة 
املتوسط شرَق الشام حوض منطقة يف الثالث التقييم وحدات موقع

(. 4)انظر احلاشية 1، الاك  2010األونكتاد، ابتستناد مر دا رة املس  اجليولوجي يف الوتايت املتحدة، :املصدر
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 حقول الغاز الطبيعي يف غزة وحقل جمد النفطي يف الضفة الغربية -ألف 
 اكتشافات الغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة  

  الفبيعــــي قبالــــة ســــاح  غــــ ة تقــــدردم دراســــة حديثــــة استعرائــــاع جيــــداع ت تاــــافات الغــــا 
. وفيما يلي يعـضد (58)وللمفاوئات اإلسرا يلية الفلسفينية يا ن اتستغالل املارت  حلقول الغا 

 أهم النقا  الواردة يف ه ه الدراسة. 
وئــمن احلــدود املســفَّرة يف اتتفــاق اإلســرا يلي الفلســفيين املؤقــت ياــ ن الضــفة الغرييــة  

 (59)1995ابتفـاق أوســلو الثــاين(، الـ م جــرم التوقيـع عليــه يف عــام وقفـاع غــ ة )املعـروف أيضــاع 
مـــيالع اـــرايع مـــن  20و ـــن  الســـلفة الوطنيـــة الفلســـفينية وتيـــة اريـــة علـــى مياههـــا ئـــمن حـــدود 
عاماع مع جمموعة  25الساح ، وقرعت السلفة الوطنية الفلسفينية عقداع تستكااف الغا  مدته 

،  1999. ويف مسـته  عـام 1999 تاـرين الثـاين/نوفمرب ( يفBG Group (BGG)يـريتي  غـا  )
 انــت جمموعــة يــريتي  غــا  قــد ا تاــفت حقــ  غــا  شاســع )غــ ة مــارين( علــى مســافة تــرتاود 

، حفــرت جمموعــة يــريتي  غــا  2000مــيالع اــرايع قبالــة ســاح  غــ ة. ويف عــام  21و 17يــني  مــا
 يدة. يئرين يف حق  الغا  وأجن ت دراسة جدوم أسفرت عن نتا ج ج

ات املوجــودة قـاـدرت يرتيليــون قــدم مكعبــة مــن الغــا  الفبيعــي مــن يــوحيــث من اتحتياط 
النوعية اجليـدة، فـعن امل ـ ون الفلسـفيين سـيتي  تصـدير الغـا  يعـد تلبيـة اتحتياجـات الفلسـفينية 

يف املا ـة مـن حصـ   90سنة علـى مـن  جمموعـة يـريتي  غـا  25بالغة مدته عقد المنه. وين  
يف املا ـة مر أن يبـدأ منتـاج الغـا . و ـان مقـرراع  10 التنقيين والسلفة الوطنية الفلسـفينية امتيا ات

يف املا ـة منهـا  30يف املا ـة، متلـك  40أن ترتفع حصة السلفة الفلسفينية، يف وقت تحـق، مر 
لفة شــر ة احتــاد املقــاولني، وهــي الاــر ة املســؤولة عــن تفــوير املاــروع. ويف متو /يوليــه، أقــرت الســ

الوطنيــة الفلســفينية خفــة التفــوير الــيت قــدمتها ا موعــة، والــيت اشــتملت علــى ينــاء أنبــو  لنقــ  
 . (60)مليون دوتر 150الغا  يريط ما يني حقول الغا  وغ ة يكالفة قدرت يـ 

، من  ر ي  و راء مسرا ي  جمموعَة يريتي  غا  تصر اع أمنياع حلفر 2000ويف متو /يوليه  
،  ج ء من اعـرتاف مسـرا ي  السياسـي أبن البئـر تقـع ئـمن Marine 1ملنفقة البحرية أول يئر يف ا

. و ان التصري  الصادر عن ر ـي  الـو راء افـر البئـر الثانيـة، (61)وتية السلفة الوطنية الفلسفينية
 يبــدو و  نــه يعــد الاــعين الفلســفيين(، Marine 2و Marine 1) وا تاــاف الغــا  يف البئــرين

صول على ثروة مفاجئة تدعم سعيه مر العدالة والسيادة واع  اقتصاد الدولـة املقبلـة لمكانية احل
 . (62)قادراع على النمو واتستمرار

، أْوقَـــد ر ـــي  الســـلفة 2000أيلول/ســـبتمرب  27وقبيـــ  انفـــالق اتنتفائـــة الثانيـــة يف  
ولني ومعالميـني، الفلسفينية يصحبة ش صيات فلسفينية من عـامل األعمـال مـن شـر ة احتـاد املقـا

الاــعلة الــيت يرهنــت علــى وجــود الغــا  مــن فــوق منصــة التنقيــين التايعــة  موعــة يــريتي  غــا  يف 
__________ 

(58) Antreasyan, 2013, pp. 30–33. 
(59) Institute for Palestinian Studies, 1996, The peace process: The Israeli-Palestinian Interim 

Agreement on the West Bank and Gaza Strip, Journal of Palestine Studies, 25(2):123–140. 
(60) Antreasyan, 2013; L Baron, 2007, British Gas meets P[N]A on deal with Israel, Globes, 11 April. 
(61) Ma’ariv, 2000, Israel waives right to drill gas in gesture to Palestinians on eve of summit, 7 July. 
(62) Antreasyan, 2013. 
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. واشــتم  اتتفــاق املــربم يــني الســلفة الوطنيــة الفلســفينية وجمموعــة يــريتي  غــا  (63)عــرا البحــر
. ويغفـــي عقـــد اتمتيـــا  املمنـــود (64)ومـــد أنبـــوٍ  لنقـــ  الغـــا وشـــر ة احتـــاد املقـــاولني علـــى مناـــاء 

جمم  املنفقة البحرية قبالة ساح  غ ة، احملالية لعدة منالت ارية مسـرا يلية  موعة يريتي  غا  
 (. 2و 1تست راج الغا  )اخلريفتان 

والسـلفة الوطنيـة  ويف مطار اتفاقات أوسلو، يدأت املفاوئات يني جمموعـة يـريتي  غـا  
. واعتارب أن ميرام اتفاق اارم  قق توامماع جيداع يني 2000يف عام وحكومة مسرا ي   ةالفلسفيني

احتياجــات الفاقــة اإلســرا يلية وامل ــ ون الفلســفيين، مــع مالحظــة أن االفلســفينيني واإلســرا يليني 
معاع سيستفيدون ملا ما استفاعوا التعاون يف مطار شرا ة تنفوم علـى مصـاحل  بـرية. وهـم ااجـة 

. (65)ن أجـــ  تفـــوير هـــ ه اتحتياطيـــات الواقعـــة يف عـــرا البحـــر يكفـــاءةامر يعضـــهم الـــبعض مـــ
أن الكفاءة ئـرورية ولكنهـا ت تكفـي للتعـاون. فاـرو  التعـاون وحصـ   ـ  طـرف ل ر يتم  ومل

 عند تو يع الريع املت يت من الكفاءات يعد حتقيقها أهم منها يكثري.
ت ويـــد شــر ة  هـــرابء مســـرا ي   ي  غــا ، اقرتحـــت جمموعــة يـــريت2000ويف ح يران/يونيــه  

اململو ة للدولة ابلغا  الفبيعي من مصر ومن مسرا ي  )مـن حقـول توجـد علـى سـاح  عسـقالن( 
ومن غـ ة. واقرتحـت جمموعتـان أخـراين علـى مسـرا ي  عقـود ممـداد علـى املـدم البعيـد، ومهـا شـر ة 

Yam Thetis الـــيت هـــي احتـــاد يتـــ لف مـــن ثـــالث شـــر ات مســـرا يلية، و ،( شـــر ةSamedan ) مـــن
الـيت  انـت قـد اعرتئـت علـى مـن  مسـرا يَ  حقـوَق حفـر يف امليـاه الفلســفينية؛ الـوتايت املتحـدة 

والعامـة للبـرتول  Merhavيـني الاـر ة اإلسـرا يلية  شـر ة تضـامنيةوشر ة غا  شـرق املتوسـط، وهـي 
ة حمتجـة ابلقـول من املصرية وشر ات أخرم. وقد رفضت شر ة  هرابء مسرا ي  شراء الغا  مـن غـ  

أشــارت مر أن مــربَر للــك الــرفض  ــان اإلعــالم   ســعره أغلــى مــن الغــا  املصــرم. ييــد أن وســا 
 . ولكـــــن، يف أاير/2001سياســـــياع يتحـــــريض مـــــن ر ـــــي  الـــــو راء املنتَ ـــــين حـــــديثاع يف عـــــام 

الاـمالية، قبدـ  ، ولحلاد من ر ي  و راء اململكـة املتحـدة لربيفانيـا العظمـى وأيرلنـدا 2002 مايو
ــــى اتفــــاق لإلمــــداد ي ــــي  و راء مســــرا ي  التفــــاوا عل ــــة مــــن الغــــا   0.05 ر  ــــون قــــدم مكعب تريلي

ســـنة. مت أن ر ـــي  الـــو راء عـــَدل عـــن  15ســـنوات و 10الفلســـفيين ســـنوايع ملـــدة تـــرتاود مـــا يـــني 
ة، ، فــرفض الســماد يصــرف األمــوال مر الســلفة الوطنيــة الفلســفيني2003موقفــه ًنيــةع يف عــام 

قـــــا الع من تلـــــك األمـــــوال قـــــد تاســـــت دم لـــــدعم اإلرهـــــا . غـــــري أن حكومـــــة مســـــرا ي  أقـــــرت، يف 
، اقرتاد ر ي  الو راء اجلديد ابستئناف املناقاات مع جمموعـة يـريتي  غـا ، 2007نيسان/أيري  

تريليـــون قـــدم مكعبـــة مـــن الغـــا  الفلســـفيين مقايـــ  أريعـــة مليـــارات  0.05حيـــث تاـــرتم مســـرا ي  
. ود اتحتجــاج يف للــك أبن هــ ا ســيحقق منــافع 2009، وللــك ايتــداءع مــن عــام دوتر ســنوايع 

 . (66)متبادلة اعتاربت أهنا  يئ مناخاع جيداع للسالم

__________ 
 املرجع نفسه. (63)
(64) M Chossudovsky, 2018, War and natural gas: The Israeli invasion and Gaza’s offshore gas fields, 

Global Research, 15 December. 
(65) WA Orme Jr., 2000, Gas deposits off Israel and Gaza opening vision of joint ventures, New York 

Times, 15 September. 
(66) Antreasyan, 2013. 
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 ساحل غزة قبالةإسرائيل تسيطر على حقول الغاز الطبيعي 
، تغري املنا  السياسي جمدداع حيث نا ت حكومة جديدة 2007ح يران/يونيه  14يف  
وانفصـلت سياسـياع ومدارايع عـن الضـفة الغرييـة. وأعلنـت احلكومـة يف غـ ة عـن تغيـري شـرو  يف غ ة 

ــــــــق اصــــــــة الفلســــــــفينيني البالغــــــــة  ــــــــة 10الَعقــــــــد، خاوــــــــة فيمــــــــا يتعل ــــــــول/(67)يف املا   . ويف أيل
، نص  أحد رمساء أر ان اجلي  اإلسرا يلي السايقني حكومة مسرا ي  يعدم ميرام 2007 سبتمرب

مليـار دوتر امر حسـاابت مصـرفية  1على أسا  حتوي  مسرا ي   يريتي  غا اتفاق مع جمموعة 
حمليـة أو دوليـة ابسـم سالسـلفة الوطنيـة الفلسـفينيةل ألن للـك يكـاد يعـادل متويـ  مسـرا ي   ارســَة 

 . (68)اإلرها  عليهاا
و ــــان مــــن املنعففــــات االامــــة تنفيــــ  العمليــــة العســــكرية اإلســــرا يلية يف غــــ ة يف  ــــانون  

ــــات 2008ول/ديســــمرب األ ــــداعيات عــــدة تتعلــــق ابلســــيفرة علــــى اتحتياطي ــــت الــــا ت ــــيت  ان ، ال
اتســرتاتيجية مـــن الغـــا  الفبيعـــي الواقعـــة يف عـــرا البحـــر. ففـــي أعقـــا  تلـــك العمليـــة، وائـــعت 
حقول الغا  الفبيعي الفلسفينية حتت السيفرة اإلسرا يلية دون ميـالء أم اعتبـار للقـانون الـدويل. 

دة علــى حقــول الغــا  يف غــ ة مســ لة حا ــة. فمــن منظــور قــانوين، وابتســتناد مر ومســ لة الســيا
 املناقاة السالفة، تعود اتحتياطيات من الغا  لارا الفلسفينية احملتلة. 

ويعد وفاة ر ي  السلفة الوطنية الفلسـفينية، وحـدوث فـك اترتبـا  يـني الضـفة الغرييـة  
 يلية الــــثالث يف غــــ ة، يســــفت مســــرا ي  اكــــم الواقــــع وغــــ ة، ويعــــد العمليــــات العســــكرية اإلســــرا

سيفر ا على احتياطيات غ ة مـن الغـا  الفبيعـي يف عـرا البحـر. وتتعامـ  جمموعـة يـريتي  غـا  
، متجــــاو ة يـــ لك فعليـــاع الســـلفة احلا مــــة يف غـــ ة فيمـــا يتعلـــق اقــــوق (69)مـــع حكومـــة مســـرا ي 

 استكااف حقول الغا  الفبيعي وتفويرها. 
، أقـرت حكومـة مسـرا ي  اتقـرتاد الـ م تقـدم يـه ر ـي  الــو راء 2007ان/أيري  ويف نيسـ 

مليار دوتر قادرت أرابحه ينحو مليارم  4ياراء الغا  من السلفة الفلسفينية يعقٍد مقرتَد قيمته 
دوتر. مليار واحد منها يعود للفلسـفينيني. ييـد أن حكومـة مسـرا ي   انـت لـديها خفـط أخـرم 

ت مع األرا الفلسفينية احملتلة. ف نا ت تلك احلكومة وفد مفاوئـني مسـرا يليني لتقاسم العا دا
 الرــف يوئــع شــرو  الصــفقة مــع جمموعــة يــريتي  غــا ، متجــاو ين  ــالع مــن احلكومــة الفلســفينية 
والسلفة الوطنية الفلسفينية: اتريد سلفات الدفاع اإلسرا يلية أن تقدرم للفلسفينيني مقاي  الغا  

مر احلكومـــة الـــيت تســـيفر عليهـــا محـــا ا،  أمـــوالأم حتويـــ  ات وتاـــدد علـــى عـــدم ســـلعاع وخـــدم
ما يني جمموعة  1999ويتجلى أثرا للك جوهرايع يف ملغاء العقد ال م جرم التوقيع عليه يف عام 

و قتضــــــى اتتفــــــاق الــــــ م  ــــــان مقرتحــــــاع يف  .(70)يــــــريتي  غــــــا  والســــــلفة الوطنيــــــة الفلســــــفينية
مــع جمموعــة يــريتي  غــا ،  ــان مــن املقــرر أن يــتم نقــ  الغــا  الفلســفيين مــن ا ابر  2007 عــام

الواقعــة يف عــرا اــر غــ ة عــرب أنبــو  حتــت البحــر مر مينــاء عســقالن اإلســرا يلي، ويــ لك تانقــ  
الســــيفرة علــــى ييــــع الغــــا  الفبيعــــي مر مســــرا ي . ولكــــن هــــ ه الصــــفقة ابءت ابلفاــــ  وعالقــــت 

__________ 
 املرجع نفسه. (67)
(68) Antreasyan, 2013; L Baron, 2007, Yaalon: Cancel British Gas deal, it might finance terrorism, 

Globes, 21 September. 
(69) Antreasyan, 2013; M Houk, 2007, Six months of negotiations may open way to long-term Israeli 

deal to buy Gaza gas, Al-Mubadara, 26 May. 
(70) Chossudovsky, 2018. 
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مل قال ر ي  و الة امل ايرات اإلسـرا يلية منـه ايعـارا الصـفقة ألسـبا  أمنيـة  املفاوئات عليها؛
 .(71)تتمث  يف أن اإلرها  سوف  وَّل من عا دا اا

مر  وا ـــد الـــنفط والغـــا حـــاَل مـــا قامـــت يـــه مســـرا ي  يف الواقـــع دون ممكانيـــة دفـــع عوقـــد  
ئـات ، انسحبت جمموعة يريتي  غا  مـن املفاو 2007في  انون األول/ديسمرب فالفلسفينيني. 
ــــــران/2008أغلقــــــت مكتبهــــــا يف مســــــرا ي  يف  ــــــانون الثاين/ينــــــاير ُث  ،مــــــع مســــــرا ي   . ويف ح ي

مفاوئــات اإلسـرا يلية  جموعــة يـريتي  غـا  يقصــد اسـتئناف  ، اتصـلت الســلفات2008 يونيـه
 البـ حا ة على شراء غا  غ ة الفبيعي؛ ولكن املـدير العـام يف و ارة املاليـة واملـدير العـام يف و ارة 

اتفقـا علـى ميـالم جمموعـة يـريتي  غـا  يرغبـة مسـرا ي  ايف مسـرا ي   التحتية الوطنيـة والفاقـة وامليـاه
يف اســتئناف احملــادًت. وأئــافت املصــادر أن جمموعــة يــريتي  غــا  مل تــرد ر يــاع حــ  ا ن علــى 

يف خـالل طلين مسرا ي  ولكن املسؤولني التنفي يني يف الار ة سـي تون علـى األرجـ  مر مسـرا ي  
 . (72)يضعة أساييع لعقد مباحثات مع املسؤولني يف احلكومةا

ومثلما جاء يف محدم الدراسات، تصادف قرار تسريع املفاوئـات مـع جمموعـة يـريتي   
غا ،  منياع، مع الت فيط لتنفي  عملية عسكرية مسرا يلية يف غ ة، ايث ظهرت حكومة مسرا ي  

مع جمموعة يريتي  غا  قب  شن العملية العسكرية، الـيت  ـان و  هنا ترغين يف التوو  مر اتفاق 
. ف فـــة تنفيـــ  العمــــ  العســـكرم يف غـــ ة  انـــت قــــد (73)الت فـــيط الـــا قـــد يلـــ  مرحلــــة متقدمـــة

ــــ ها يف  ــــانون األول/ ــــر مــــن تنفي ــــ  ســــتة شــــهور أو أ ث  وائــــعت، حســــين يعــــض املصــــادر، قب
عمليـــة العســـكرية قـــد انتهـــى،  . وعـــالوة علـــى للـــك، وعلمـــاع أبن الت فـــيط لل(74)2008 ديســـمرب

 انـت حكومــة مســرا ي  تعتــ م  ــ لك وئــع ترتيــين سياســي مقليمــي جديــد نيــ  قفــاع غــ ة يعــد 
انتهــاء احلــر . و انــت املفاوئــات يــني جمموعــة يــريتي  غــا  واملســؤولني اإلســرا يليني متواوــلة يف 

كرية يف  ــانون ، أم شــهرين مر ثالثـة أشــهر قبـ  يـدء العمليــة العسـ2008تاـرين األول/أ تـوير 
 .2008األول/ديسمرب 

، أعفــى و يــر املاليــة وو يــر البــ  التحتيــة والفاقــة وامليــاه 2008ويف تاــرين الثــاين/نوفمرب  
يف مسرا ي  تعليمات مر شر ة  هرابء مسرا ي   ي تدخ  يف مفاوئات مع جمموعـة يـريتي  غـا  

م متلكـه تلـك ا موعـة يف عـرا اـر على شراء الغا  الفبيعي يف مطار امتيا  است راج الغا  ال 
. وأخرب املديران العامان يف الو ارتني الر ي  التنفي م  موعة يريتي  غا  ايقرار احلكومة (75)غ ة

السـماد ابلتقـدم يف املفاوئـات،  ـا يتســق مـع املقـرتد اإلطـارم الــ م  انـت قـد وافقـت عليــه يف 
علــى مبــادئ املقــرتد اإلطــارم قبــ  عــدة وقــت ســايق مــن تلــك الســنةا وأبن جملــ  الاــر ة اوافــق 

احملادًت مع جمموعة يريتي  غا  ستبدأ فور موافقة ا ل  على اإلعفـاء مـن طلـين  أنأساييع. و 
 . (76)العرواا

__________ 
(71)  Israel’s threaten Gaza from Gas British of purchase prospective the Does, 2007, M Yaalon

.toberOc 19Jerusalem Centre for Public Affairs,  security? national. 
(72) Chossudovsky, 2018. 
 املرجع نفسه. (73)
(74)  planning, of months followed strike Force Air Israeli Lead”: “Cast OperationB Ravid, 2008, 

Global Research, 28 December. 
(75) Chossudovsky, 2018. 
 املرجع نفسه. (76)

http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=283&PID=1845&IID=1896
http://www.jcpa.org/JCPA/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=111&FID=283&PID=1845&IID=1896
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األول/ديســمرب يف ــانون غــ ة يف مســرا ي  نفرــ  ا الــيت العســكرية العمليــة ، 2008ويعــد
غـ ة يكاملـه وعلـى مصـادرة حقـول الغـا  ظهر ترتيين مقليمي جديد اشتم  علـى عسـكرة سـاح 

تكــون وهبـ ا، البحريــة. غـ ة منــاطق علـى اإلسـرا يلية الســيادة حتـت ووئــعدها الفلسـفينية، الفبيعـي
البحــر عــرا يف اإلســرا يلية املناــلت يف الواقــع اكــم أادجمــت قــد غــ ة يف الفبيعــي الغــا  حقــول

. (77)(2ويل )اخلريفة ا اورة ملنالت قفاع غ ة، وهو أمر ني  ابلقانون الد
الــ م الفاقــة نقــ  أيضــاع مــر مرتبفــة  البحــر عــرا يف املوجــودة امل تلفــة املناــلت فهـ ه
متلكه مسـرا ي ، واملمتـد مـن ميـالت يف البحـر األمحـر الـيت توجـد هبـا هنايـة خـط أنبـو  نقـ  الـنفط 
ريفاــه، املمكــن مــن الــ م املمــر وهــو حيفــا، مشــال عســقالن مينــاء يف الــنفط نقــ  أنبــو  هنايــة مر

خـــطيواســـف هنايـــة وفيهـــا تر يـــا يف جيهـــان وتر يـــا، ينـــاء مســـرا ي  يـــني يـــريط أن ياقـــرتَد أنبـــوٍ  ة
-تبيليســي -جيهــان؛ اومــن امل مــع ريــط خــط اب ــو –تبيليســي -األانييــين املمتــد مــن اب ــو 

ابسـم أيضـاع املعـروف وعسـقالن، ميـالت يـني والـرايط إلسـرا ي  العـاير األانييـين خبط خـط جيهان
. (78)اباشرمسرا ي  امل

Marine 1سـنة قـد مـرت علـى أعمـال احلفـر يف منفقـيت 18،  انـت 2018ويف عـام 

. ومل مل يكــن ابســتفاعة الســلفة الوطنيــة الفلســفينية اســتغالل هــالين احلقلــني، فقــد Marine 2و
حاـرم قـد الفلسـفيين الاـعين فـعن وعليـه، الـدوترات. تقـدَّر ليـارات للـك جـرراء خسا ر ترا مت

افع املت تيــة مــن اســتغالل هــ ا املــورد الفبيعــي ألجــ  متويــ  تنميتــه اتجتماعيــة واتقتصــادية مــن املنــ
وتلبية احتياجاته من الفاقة على مدم تلك الفرتة يكاملها وما تالها. 

__________
(77); Global Research, 23 Julyoil,forbattletheandLebanononwarTheM Chossudovsky, 2006, 

Chossudovsky, 2018, maps 1 and 2..
جيهان أقاليم ألرييجان وجيورجيا وتر يا وجرم تدشينه يف ح يران/ -تبيليسي-يعرب أنبو  النفط اب و(78)

جيهان )انظر -تبيليسي- مقدمة أعضاء احتاد شر ات اب  ؛ و انت يريتي  يرتوليوم يف2005يونيه
Chossudovsky, 2006; Chossudovsky, 2018; :وه ا الرايط ،

https://en.wikipedia.org/wiki/Baku%E2%80%93Tbilisi%E2%80%93Ceyhan_pipeline.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Baku%E2%80%93Tbilisi%E2%80%93Ceyhan_pipeline
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2اخلريطة 
إسرائيل واملناطق التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

. 2018ي، : األونكتاد، ابتستناد مر شوسودوفسكاملصدر
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حقل جمد للنفط والغاز الطبيعي-1

ــــــــيت يتكبــــــــدها الاــــــــعين الفلســــــــفيين حتــــــــت اتحــــــــتالل علــــــــى  ت تقتصــــــــر اخلســــــــا ر ال
أخـرمMarine 2وMarine 1منفقيت خسـا ر أيضـاع فهنا  مسـرا ي  علـى حقـ  مرتبفـة ابسـتيالء.

جمــد مــن الــنفط والغــا  الفبيعــي، املوجــود داخــ  الضــفة الغرييــة احملتلــة يف املنفقــة اجــيما. وتقــول 
، ولكـن معظـم امل ـ ون يقـع حتـت 1948مسرا ي  من احلق  يقع مر الغر  من خط االدنـة لعـام 

عاهـ1967األرا الفلسفينية احملتلـة منـ  عـام  اللـ ان املتنا عـان والكيـاانن د مليهمـا  همـة مدارة .
مـــوارد الـــنفط والغـــا  مهـــا ســـلفة الفاقـــة واملـــوارد الفبيعيـــة الفلســـفينية وو ارة البـــ  التحتيـــة والفاقـــة 
يف اإلنتـــاج ويـــدأ املائـــي القـــرن مـــن الثمانينـــات يف جمـــد حقـــ  ا تااـــف وقـــد مســـرا ي . يف وامليـــاه

ينحــو2010عــام احتياطياــه ويقــدَّر ط مر جانــين  ميــة مــن الغــا  مليــار يرميــ  مــن الــنف1.525.
يرمي  يف 534و375الفبيعي. وترتاود  مية امل  ون املمكن يف حق  جمد املتنا ع عليه ما يني 

اجلـــدول(79)اليـــوم الواحـــد ويبـــنير أدانه تو يـــع حقـــوق استكاـــاف الـــنفط والغـــا  الفبيعـــي يف 1.
األرا الفلسفينية احملتلة )غ ة والضفة الغريية(. 

1دول اجل
ةاالستكشاف يف األرض الفلسطينية احملتلحقوق

حقوق االستكشاف يف غزة مارينحقوق االستكشاف يف حقل النفط الواقع يف الضفة الغربية
جمموعــــة يــــريتي  غــــا  وشــــر ة احتــــاد احتاد وطين يقيادة وندوق اتستثمار الفلسفيين الار ات والارا ات

املقاولني
يف املا ة90-10..حص     شر ة من الار ات

مليون دوتر800..ممجايل اتستثمار
رفض مسرا ي  شراء الغا  من احلق املنا عة على دخول املنفقة اجا وهو ئرورم ألغراا اتستكاافاملسا   أو املنا عات القانونية
-www.offshoreمتاد علـى هـ ا الـرايط:   ,Offshore Technology, 2019, Gaza Marine gas fieldاملصادر:

technology.com/projects/gaza-marine-gas-field/ ; Palestine Investment Fund, 2019, 

Palestine’s oil and gas resources: Prospects and challenges, يط: ا متـاد علـى هـ ا الـرا
http://www.pif.ps/en/article/36/Palestine%E2%80%99s-Oil-and-Gas-Resources-

Prospects-and-Challenges .

تقدير قيمة النفط والغاز يف األرض الفلسطينية احملتلة وتكاليف االحتالل -2
منفقــيت يف احملققــة الفبيعــي الغــا  احتياطيــات لتحديــد ميــة عمومــاع املقبــول الــرقم يبلــ 

Marine 1وMarine 2 ، تريليــون قــدم 1.4، الــواقعتني قبالــة ســاح  غــ ة وحتــت ســيفرة مســرا ي
، تتجــاو  2017و2012تناد مر معــدل الســعر يف الفــرتة مــا يــني (. وابتســ2مكعبــة )اجلــدول 

قــدم 0001دوترات لكــ  3,852مليــار دوتر، يســعر 5,392القيمــة اإلمجاليــة الــ ه اتحتياطيــات 
مـــن148368.0. وتبلـــ  قيمـــة اتســـتثمار الـــال م لتفـــوير احلقـــ  ) عـــدل (80)مكعبـــة مـــن الغـــا  الفبيعـــي

__________
.pdf.2013רזרבות/www.givot.co.il/Upload/Documentsانظر ه ا الرايط: (79)

(80)www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_a_EPG0_PEU_DMcf_a.htmالســـــعر متوســـــط حســـــا  يف ياســـــتند .
التجاريــة ابلنســبة للعقــود يف يوروــة نيويــور دوتر مر أســعار الغــا  الفبيعــي احلائــرة واملســتقبلية3.852البــال  
األريعة.

http://www.offshore-technology.com/projects/gaza-marine-gas-field/
http://www.offshore-technology.com/projects/gaza-marine-gas-field/
http://www.offshore-technology.com/projects/gaza-marine-gas-field/
http://www.pif.ps/en/article/36/Palestine%E2%80%99s-Oil-and-Gas-Resources-Prospects-and-Challenges
http://www.pif.ps/en/article/36/Palestine%E2%80%99s-Oil-and-Gas-Resources-Prospects-and-Challenges
http://www.givot.co.il/Upload/Documents/רזרבות2013.pdf
http://www.givot.co.il/Upload/Documents/רזרבות2013.pdf
http://www.givot.co.il/Upload/Documents/רזרבות2013.pdf
http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_a_EPG0_PEU_DMcf_a.htm
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، وينبغـي خصـمها مـن املبلـ  (81)مليـون دوتر800مل رجـات( أم  لفة اتستثمار مقاي  قيمة ا
يـــــ تقــــدَّر وــــافية قيمــــة  فتبقــــى تقــــدَّمليــــار دوتر. 4.592املــــ  ور للــــك، علــــى ر  ميــــة وعــــالوة

دوتر 65يسعر و مليار يرمي . 1.525يف األرا الفلسفينية احملتلة يـققةات النفط احملياحتياط
منالواحد )وهو السعر احملـللربمي  حيـث ًيتـاع، سـعراع لـي  ولكنـه الدراسـة، هـ ه معـداد وقـت دد

عــــام120ســــعر الربميــــ  جــــاو   يف للربميــــ  لتلــــك(82)(2017دوتراع اإلمجاليــــة القيمــــة تقــــدَّر ،
متث 99.1اتحتياطيات يـ مليها املستَند األسعار أبن اإلقرار وينبغي دوتر. السعر الاام  مليار
األداةولكــن لكلفــة اإلنتــاج مــن يــدتع تاســت دم الدراســة( هــ ه معــداد وقــت )أْم احلاليــة األســعار

اتحتياطيـاتاملعيارية لصايف القيمة احلالية يغرا الـ ه تقـري  تقييٍم ، وللـك ابلنظـر مر (83)وئع
متوســطالتقلبــات الكبــرية الــيت شــهدها ســعر الفاقــة علــى مــدم العقــد املائــي.  أن مر واســتناداع

، فـــــعن الســـــعر الصـــــايف يهـــــبط (84)دوتر لكـــــ  يرميـــــ  يف املنفقـــــة23.50يبلـــــ   لفـــــة اإلنتـــــاج 
مليــــار دوتر. وهــــ ا التقيــــيم 63.288دوتر ويهــــبط مبلــــ  التقيــــيم الصــــايف ليصــــب  41.50مر

)أو الفا ــدة عوا ــد مــن اخلســارة مليــه تاضــاف عنــدما يرتفــع احملقَّقــة لالحتياطيــات معــدل التقــديرم
السايق(.العا دات على اتستثمار 

حقلــْي احتياطيــا جمموعــة1999يف عــام Marine 2وMarine 1وا تااــف نقربــت ُث ،
ولــو أمكــن للفلســفينيني حتويــ  قيمــة هــ ين احلقلــني مر . 2000يــريتي  غــا  عــن الغــا  يف عــام 

قـدرها وـافية قيمـة لم مبلغـاع اسـتثمروا قـد ا ن لكـانوا سـنة.18مليـار دوتر ملـدة 4.592نقد
يتجـاو ولو افرت  ومل من فضـاع السنوية ـان احلقيقية العا دات معدل أن يف املا ـة، يكـون 2.5ئنا

مليــار دوتر يســبين مــنعهم مــن  ارســة حقهــم يف 2.570الفلســفينيون قــد خســروا ابلفعــ  حنــو 
اتستفادة مـن اسـتغالل مـواردهم الفبيعيـة، وهـو حـق مكفـول الـم  وجـين القـانون الـدويل. و لمـا 

 ادت ان مسـرا ي  الفلسـفينيني مـن اسـتغالل احتياطيـا م مـن الـنفط والغـا  الفبيعـي،  لمـاطـال أمـد حرمـ
تكاليف الفروة البديلة املرتبفة هب ه اتحتياطيات وتكاليف اتحتالل اليت يتكبدها الفلسفينيون. 

__________
.2019وندوق اتستثمار الفلسفيين، (81)
نيســـان/أيري ، متـــاد علـــى هـــ ا الـــرايط: 15تفاوـــي  أســـعار الربميـــ ، ، 2016ل، وـــحيفة وول ســـرتيت جـــوران(82)

http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/ .
اإليـ(83) لصـايف احلاليـة القيمـة حتديـد اتحتياطيـات قيمة لتقدير أفض  طريقة  رادات علـى مـدم عمـر احلقـول. تستل م

ويساوم ه ا األخري نسبة اتحتياطيات مر معدتت اإلنتاج السنوية.
.2016وحيفة وول سرتيت جورانل، (84)

http://graphics.wsj.com/oil-barrel-breakdown/
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2جدول 
والغاز الطبيعي والنفط الصخري يف األرض الفلسطينية احملتلةاحتياطيات النفط 

)معدتت(

مليار يرمي 1.5 ةاحتياطيات النفط املرجح
ترليون قدم مكعبة معيارية1.4 احتياطيات الغا  الفبيعي املرجحة

.. احملقَّقة الص رم النفط احتياطيات

Al-Monitor, 2017, Amid reconciliation efforts, Palestine sets its eyes on Gaza gas field, 15املصدر: 

October,  :متاد على ه ا الرايطwww.al-monitor.com/pulse/originals/2017/10/palestine-

gaza-marine-field-excavation-works-natural-gas.html ; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meged_oil_field.

النفط والغاز يف إسرائيل: اكتشافات جديدة-ابء
ئــــمنلفاملــــ مــــن الفــــاقي األمــــن حتقيــــق مر مســــرا ي  ســــعي السياســــات وــــناعا اعتــــرب ا

القليـ  مت حمليـاع تنـتج تكن مل مهنا حيث الفاقة استرياد على تعتمد مسرا ي  فتئت فما األولوايت.
يتعـدم2012منها. ويف عام  حمليـاع الفاقة منتاج يكن مل 27724يف املا ـة )مـا يعـادل 13.4،

مـناتحتياجـات اإلسـرا يلية مـن الفاقـةمـن (من النفططناع الـواردات علـى أساسـاع ياعتمـد و ـان .
يف املا ـــة( يف تلبيـــة 35.4يف املا ـــة مـــن روـــيد الفاقـــة اإلمجـــايل( والفحـــم )49.3الـــنفط اخلـــام )
و ان يتعني أن  يت )ه ه الواردات( من أما ن يعيدة خارج البلد،  ا يف . ا(85)الفلين الداخلي

والفحـــما مـــن أســـرتاليا ويولنـــدا –1979قبـــ  الثـــورة اإليرانيـــة يف عـــام –للـــك الـــنفط مـــن ميـــران 
وجنــو  أفريقيــا والــوتايت املتحــدة، علــى حنــو يتــي  اتلتفــاف علــى احلظــر الاــام  الــ م  انــت 

مســـرا ي تفرئـــه جامعـــة الـــدول العر  دولـــة مناـــاء علـــى رداع اجلـــدول(86)ييـــة ويبـــنير منتـــاج الـــنفط 3.
ومنتاج الغا  الفبيعي واستهال ه يف مسرا ي . 

انويــ 1999ويف عــام  شــر ة ســيما وت خاوــة، شــر ات مــن مؤلفــة شــرا ة  ا َتاــفت ،
قرهــا يف مينرجــيا الــيت يوجــد مقرهــا يف الــوتايت املتحــدة وأعضــاء جمموعــة اديليــكا الــيت يوجــد م

األول ات تاــاف ساـج  حيــث اإلسـرا يلية، امليـاه يف الفبيعــي الغـا  مـن هامــة خمـ وانت مسـرا ي ،
ــــود ومــــارم يف عــــامي ــــى التــــوايل. ويضــــم حقــــ  الغــــا  مــــارم 2000و1999يف حقلــــي ن ، عل

احتياطيـات بـرية2009مليار قدم مكعبة من الغا  الفبيعي. ويف عام 1001حنو علـى عاثر ،
تبلــ  ميتهــامــن الغــا  حمقَّقــة احتياطيــات توجــد حيــث حقــ  مــار، ترليــون قــدم مكعبــة 11يف

، 2010وتكفــــي لتلبيــــة احتياجــــات الســــوق الداخليــــة اإلســــرا يلية علــــى مــــدم عقــــود. ويف عــــام 
والـ م حقـ  مـار يف املوجودة الغا  ئعف مية على قد توم ال م ليفيا ن، حق  ا تااف

__________
(85)N Sachs and T Boersma, 2015, The energy island: Israel deals with its natural gas discoveries, 

Policy paper No. 35, Foreign Policy at Brookings.
يف ةشــر أمقاطعــة التهديــد   انــت املقاطعــة التجاريــة الاــاملة مباشــرة وغــري مباشــرة، مــن خــالل املرجــع نفســه.  (86)

مــن القــرن تبــددت املقاطعــة غــري املباشــرة مر حــد  بــري يف التســعينيات و مــع مســرا ي . تعقــد وــفقاتأم وــناعة 
.اتفاقات أوسلوميرام ، يعد املائي

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/10/palestine-gaza-marine-field-excavation-works-natural-gas.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/10/palestine-gaza-marine-field-excavation-works-natural-gas.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Meged_oil_field
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احتياطيـات الـنفط  4. ويبـنير اجلـدول (87)مكـان أيعـد يف عـرا البحـرا تافته نف  الاـرا ة يف 
 والغا  الفبيعي والنفط الص رم يف مسرا ي .

ييـــد أن ا تاـــافات الغـــا  الفبيعـــي يف مســـرا ي  ت تـاَعـــد ئـــماانع لووـــول هـــ ه املـــوارد مر  
األساســية  الســوق. فلدَكــي يتحقــق للــك،  ــين تــوفرُّ طلــيٍن  ــاٍف يــربر اتســتثمار وتــوفريا االيا ــ 

لنقــ  هــ ه الســلعة. وابإلئــافة مر للــك، ينبغــي أن يكــون مثــة مطــار عمــ  تنظيمــي مســتقر  كــن 
التنبؤ يه ومنا ا استثمار مـواٍت لكـي تـاْقـدم اجلهـات الفاعلـة مـن القفـاع اخلـاص علـى اتسـتثمار. 

نيــة العمــ  وهــ ا أمــر وثيــق اترتبــا  ابملســا   املتعلقــة يفــرا الضــرا ين وامتيــا ات التصــدير وممكا
على منع اتحتكار أو التحكم يف األسعار والارو  البيئية. ويعود  ريخ قانون النفط ال م نظم 

، أم أنـه وـدر ياعيـد 1952اتستكاـاف واإلنتـاج ووئـع شـروطاع مواتيـة لالستكاـاف مر عـام 
 علــى يف حماولــة لـ ايدة تاــجيع اتسـتثمار األجنــ  1965مناـاء دولــة مسـرا ي ، ُث عاــدل يف عـام 

القيـــام أبناـــفة استكاـــاف. ويعـــدما   ـــدت ات تاـــافات يف شـــرق املتوســـط، د تنـــاول هــــ ه 
الاــــرو  يف نقــــاش علــــين. والقضــــااي املفروحــــة معقــــدة  ومل يــــتم حلهــــا يعــــد، حيــــث من الرهــــاانت 

 .(88)اتقتصادية واتسرتاتيجية يف ه ا النقاش  انت وت ت ال لات قيمة  برية

__________ 
 املرجع نفسه. (87)
 املرجع نفسه. (88)
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3اجلدول 
فط وإنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه يف إسرائيلإنتاج الن

استهال  الغا  الفبيعي )مليون مرت مكعين( منتاج الغا  الفبيعي )مليون مرت مكعين(منتاج النفط )عدد الربامي  يف    يوم(السنة
20018010..
20037402200..
2004....2001
2005..7926001
200610035023002
20079665..7002
2008..19017003
2009806355012004
2010029455012004
2011100....
20128395....
2013..8606..
2014..90076007
20153905008..
2016390..5009*
2018....10010*
2020....10011*
2022....70011*
2024....00013*
2026....30014*
2028....30015*
2030....80016*

www.indexmundiاملصادر:

www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=is&v=88املصدر: (oil production); 

www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=is&v=136 (natural gas production); 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_in_Israel (consumption)..
املقدرة.*

http://www.indexmundi/
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=is&v=88
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=is&v=88
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=is&v=136
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_in_Israel
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4اجلدول 
احتياطيات النفط والغاز الطبيعي والنفط الصخري يف إسرائيل )معدالت(

مليون يرمي 11.5احتياطيات النفط احملققة
تريليون قدم مكعبة معيارية11.85ات الغا  الفبيعي احملققةياحتياط

تريليون قدم مكعبة معيارية38احتياطيات الغا  الفبيعي املقدرة
مليار طن.300احتياطيات النفط الص رم املقدرة

;https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_in_Israel:املصادر

https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_in_Israel; www.zionoil.com/updates/oil-in-

israel-top-10-pivotal-facts/./.
امل تصون ابت تاافات اجلديـدةوحسين محدم الدراسات، أحا  وانعو السياسات 

عــام ففــي مســرا ي . يف اجلمهــور رئــا يعــدم علمــاع الفاقــة ميــدان مــن2011يف موجــة لت ــجرد سا ،
ومــن والثــروة، للــدخ  عــدتع أ ثــر ويتو يــع اتجتمــاعي ابإلوــالد للمفالبــة العامــة اتحتجاجــات

االتغيـريالاعارات اليت هـ ا نتا ج من و ان اتجتماعية!ا ابلعدالة يفالين االاعين شعارا رافعت
يف السياسات اإلسرا يلية خضوع القرارات اليت تبدو فنية ويريوقراطية خبصوص الضـرا ين واللـوا   

مســبوقنْيا غــري شــع  ولضــغط النــا  عامــة لتمحــي  وعلــى(89)والصــادرات الاــرا ة علــى ورداع .
الغا ، أوبحت القرارات املتعلقة يارو  مقامة األعمـال التجاريـة مـن املوائـيع ا تاافات حقول

وتر ُّـ  للعمـوم اململو ـة الفبيعيـة للمـوارد اخلـاص اتسـت دام تنـاول ال م العلين للنقاش ختضع اليت
يف تـاثَـر مل اجلـريان مـع ماـرت ة املـوارد ه ه ملا انت ما مس لَة أن ييد واملوارد. الصناعة أم ملكية

من تلك النقاشات. 
الغــا  سـوق علـى حتكاـم الـيت واملعقرـدة املفورلـة العمليـة مـن قلـق  بـري املسـتثمرين راود وقـد

اإلنتــاج وتــدينر اتســتثمار يتــدينر اجلهــات(90)اإلســرا يلية مــن العديــد أعــر  للــك، علــى وعــالوةع .
ـــينوـــاحبة املصـــلحة علـــى الصـــعيد الـــدويل عـــن قلقـــه مـــن أن وقـــف اإلنتـــاج وخلـــ يرحر ت منـــا  ق

ات تاـافات علـى املعتمدـد الغـا  منتـاج جمال يف اإلقليمي التعاون يعرق  سوف التجارية ابألعمال
اإلسرا يلية الكبرية. 

ابتقتصـــاد يضـــر حنـــو علـــى الفاقـــة منتـــاج يف تبـــاطؤ حـــدوث ممكانيـــة النقـــاشا أًر وقـــد
الغـ حقـول مـن ف ا تااد اتستفادة ا واحتماَل ا  لتاـجيع التعـاون اإلقليمـي، فمصـر اإلسرا يلي،

واألردن واألرا الفلسفينية احملتلة يلدان ت متلك ما يكفي من الفاقة. ويعك  ما نيدم مصاحل 
التحـدم جانـين مر الفاقـة، جمـال يف مقليمية حتدايت مسرا يَ  تعرتا اخلاوة، التجارية األعمال

ابتحتك يتسم منا  يف وغرية سوقاع يف وهنا اتحـرتاراملتمث  ياـ ن القلـق اشـتداد مر مئافةع ار،
السياسات. ونراع مليهما يتفرق مل مس لتان ومها املنا  وتغريُّ العاملي

حقول الغاز الواقعة حتت سيطرة إسرائيل
اتحتياطيــات تــ ال وت جديــدة. مســرا يلية غــا  حقــول عــدة األخــرية ا ونــة يف ــفت ا تااد

مر ميــات بــريةاملوجــودة يف تلــك احلقــول، املقــ تنضــاف ولكنهــا ــق، للتحقُّ ختضــع واحملقَّقــة، دَّرة
__________

املرجع نفسه.(89)
(90)A Barkat, 2015, No foreign investor will put a cent into Israeli gas, Globes, 5 January متـاد علـى ،

.www.globes.co.il/en/article.aspx?did=1000998545&from=iglobesه ا الرايط: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gas_in_Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_in_Israel
http://www.zionoil.com/updates/oil-in-israel-top-10-pivotal-facts/
http://www.zionoil.com/updates/oil-in-israel-top-10-pivotal-facts/
http://www.globes.co.il/en/article.aspx?did=1000998545&from=iglobes
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حورلــت مســرا ي  مــن مســتورد وــاٍف للفاقــة مر مصــدردر وــاٍف الــا. وقا مــة ات تاــافات طويلــة 
 وتاتم  على احلقول التالية:

  مرتاع حتت سف  البحر؛ ويدأ اإلنتاج  779حق  نود: يقع قبالة ساح  غ ة على عمق
 .2012نيه يف ح يران/يو 

  حق  مارم: يقع قبالة ساح  غ ة، مر اجلنو  الارقي من حق  نود؛ ويدأ اإلنتـاج يف
 تريليون قدم مكعبة. 1.1، وتبل  منتاجيته اإلمجالية حنو 2004آلار/مار  

  1 700 ــم تقريبــاع غــر  حيفــا، علــى عمــق ممجــايل ينــاه    90حقــ   مــار: يقــع علــى مســافة 
 8.4 ، وياقــدر ممجــايل اإلنتــاج ي2013مــرت حتــت ســف  البحــر؛ ويــدأ اإلنتــاج يف آلار/مــار  

تريليون قدم مكعبة )هنـا  حمـادًت يـني مسـرا ي  وقـربص ومجهوريـة  ـوراي حـول تصـدير 
  (.الغا  الفبيعي من ه ا احلق

  ـــف يف    130حقــ  ليفيـــا ن: يقـــع علــى ياعـــد  ـــم مر الغـــر  قبالــة ســـاح  حيفـــا؛ ا تااد
؛ يـاَعد أ ـرب ا تاـاف للغـا  الفبيعـي يف امليـاه العميقـة يف 2010 انون األول/ديسمرب 

تريليـــون قـــدم مكعبـــة مـــن  18حــوا الاـــام؛ وتـــ هين التقـــديرات مر أنـــه  تــوم علـــى 
 .2019إلنتاج يف عام احتياطي الغا  الفبيعي؛ وقد يبدأ ا

  ــم قبالـــة   60 ــم مر اجلنــو  مـــن حقــ   مــار و  40حقــ  داليــت: يقــع علـــى مســافة 
؛ وياقدرر ممجايل احتياطيات الغا  الفبيعي فيه 2009ساح  اخلضرية؛ ا تااف يف عام 

 تريليون قدم مكعبة. 0.53ينحو 
  اجلنـو  واجلنـو   يلـومرتاع قبالـة سـاح  نتانيـا ومر  40حق  سارة ومريا: يقع على يعـد 

الغــرا مـــن حقـــ  داليــت ومر اجلنـــو  الاـــرقي مـــن حقــ  ليفيـــا ن؛ وـــدرت امتيـــا ات 
 2010التنقيـين يف عــرا البحـر؛ وقــدَّرت عمليـة املســ  اجليولـوجي التمهيــدم يف عــام 

تريليـــون قـــدم مكعبـــة مـــن الغـــا  الفبيعـــي؛ ولكـــن عمليـــة التنقيـــين  7مر  6 مـــا  تويـــه ي
ابءت ابلفا  يينما أشارت الدراسات اتهت ا يـة األرئـية  2012اتستكاايف يف عام 

 مر ممكانية وجود النفط والغا  يف طبقات أعمق مل ختضع لالستكااف.
  ؛ 2012 ـم قبالـة سـاح  مسـرا ي ؛ ا تااـف يف عـام   120حق   نني: يقـع علـى يعـد

 1.1  حنـو وت هين التقديرات األولية مر أن اتحتيـاطي املمكـن مـن الغـا  الفبيعـي يبلـ
 تريليون قدم مكعبة.

  ــــدلفني: يقــــع علــــى يعــــد ــــة ســــاح  حيفــــا؛ ا تااــــف يف تاــــرين   110حقــــ  ال  ــــم قبال
مليـار قـدم  550؛ وتاقدر احتياطيات الغـا  اإلمجاليـة هنـا  ينحـو 2011الثاين/نوفمرب 

 مكعبة.
هبمــا. وتــرتا م هــ ه اتحتياطيــات احملقَّقــة أو املقــدَّرة لتاــكر  حجمــاع وقيمــة ت ياســتهان  

واملســـ لة احلقيقيـــة الـــيت ت تـــ ال مفروحـــة هـــي: مر أم مـــدم تاـــكر  هـــ ه اتحتياطيـــات مـــوارد 
 مارت ة مع األطراف يف حوا الاام وما هي حص  الفلسفينيني العادلة من    منها؟
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تقدير قيمة احتياطيات النفط والغاز الطبيعي يف إسرائيل: -سادساا
د؟حصة الفلسطينيني من هذه املوار ما

ي يـــــد احلجـــــم اإلمجـــــايل جلميـــــع اتحتياطيـــــات املقـــــدرة مـــــن الغـــــا  الفبيعـــــي يف مســـــرا ي  
مليـار دوتر، ابتسـتناد مر متوسـط سـعر 146.3تريليون قـدم مكعبـة، وتفـوق قيمتهـا 38على
تافــَر(91)قــدم مكعبــة1000دوتر لكــ 3.852يبلــ   ومل د مــن للــك  لفــة اتســتثمار الــال م .

مـــن14.84لتفـــوير احتياطيـــات الغـــا ، أم  وـــافية قيمـــة  تبقـــى ياســـتثمر، دوتر مـــن ـــ  ســـنتاع
مــنمليــار دوتر. وت124.6احتياطيــات الغــا  قــدرها  احملقَّقــة اتحتياطيــات قيمــة هــ ا مر ضــاف

747.5ميـــ  الواحـــد، أم دوتر للرب 65مليـــون يرميـــ ، يســـعر 11.5الـــنفط الـــيت يبلـــ  حجمهـــا 
البــال  الواحــد الــنفط يرميــ  منتــاج متوســطا لفـة املبلــ  هــ ا مــن يافــرَد ومل دوتر. 23،50مليـون

مر اإلسرا يلي النفط تحتياطيات الصايف التقييم مبل  ين فض مليون دوتر.477.25دوتراع،
يــ املقـدرة ميتهـا الصـ رم الـنفط احتياطيـات مر يكثـري أ ـرب قيمة  مليـار 300وتسَند

فط الصـــ رم يكلـــف أ ثـــر مـــن منتـــاج يرميـــ  الـــنفط التقليـــدم. طـــن، رغـــم أن منتـــاج يرميـــ  الـــن
يتعلـــق ابلـــنفط الصـــ رم، هنـــا  حاجـــة مر حتويلـــه مـــن الفـــن مر الغـــالون،  عامـــ  ســـتةوفيمـــا

مليـار 42.9تريليون غـالون مـن الـنفط الصـ رم أو 1.8وتكون النتيجة غالوانت للفن الواحد،
يرميــ 42يرميــ   قــدار  لكــ  الــنفط. وقــد (92)غــالوانع يرميــ  منتــاج لكلفــة املــرجر  املتوســط تــراود

الواحـــد95و25الصـــ رم الواحـــد مـــا يـــني  للربميـــ  مـــرجَّ (93)دوتراع متوســـٍط مر وابتســـتناد .
مر50لكلفــــة منتــــاج يبلــــ   ســــين فض احلــــايل الصــــايف الســــعر فــــعن للربميــــ ، دوتراع15دوتراع

ـــــنفطللربميـــــ . وعليـــــه، يبلـــــ  ممجـــــايل القيمـــــة الصـــــافية  ال مـــــن املقـــــدَّرة اإلســـــرا يلية لالحتياطيـــــات
مليار دوتر. 653.5الص رم

مســرا ي  أعلنــت منفقــٍة يف مــؤخراع الفبيعــي والغــا  الــنفط مــن املــوارد هــ ه ا تااــفت وقــد
املنــاطق يف والبحــر األرا ســف  حتــت ترا امهــا ولكــن إلســرا ي ، خالصــة اقتصــادية منفقــة أهنــا

اســتغر قـد فيهــا واجــدت ق ماليــني السـنني. وألن الفلســفينيني  ــانوا  لكـون اجلــ ء األ ــرب مــن  الـيت
، فعن السؤال املفـرود هـو مـا ملا  ـان الـم احلـق يف 1948 تلة أرا فلسفني التارنيية قب  عام 

املفالبــة اصــة مــن تلــك اتحتياطيــات الــيت  انــت موجــودة حتــت األرا الــيت  ــانوا  لكوهنــا قبــ  
29، املــؤر  181 ن، اــدر اإلشــارة مر أن قــرار اجلمعيــة العامــة . ويف هــ ا الاــ(94)1948عــام 

يف املا ـة مـن فلسـفني التارنييـة للفلسـفينيني، 42.88، قـد خصـ  1947تارين الثاين/نوفمرب 
اسـرتدادأشار يينما  الفلسـفينيني حـق مـن سـيكون أنـه مر ئـمناع أوسـلو اتفاقـات يف املا ـة 22ت

وهنـــا  حاجـــة مر مجـــراء م يـــد مـــن الدراســـات اتقتصـــادية علـــى األقـــ  مـــن فلســـفني التارنييـــة.
والقانونية لتثبيت احلصة الفلسفينية من موارد النفط والغا  التارنيية واملارت ة. 

__________
.www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_a_EPG0_PEU_DMcf_a.htmانظر ه ا الرايط: (91)
 :E Ekinci, 1995, Economic considerations of the oil shale and related conversion processes, inانظر (92)

CE Snape, ed., Composition, Geochemistry and Conversion of Oil Shales, North Atlantic Treaty 

Organization Science Series C No. 455, Springer:159–174.
.https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_economicsانظر ه ا الرايط: (93)
(94)Hadawi, 1988, p. 6.

http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_sum_a_EPG0_PEU_DMcf_a.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_shale_economics
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 تقديرات قيمة املوارد املشرتكة يف منطقة حوض الشام  
تريليــون قــدم مكعبــة، تبلــ   122للمــوارد املاــرت ة قيمــة مرتفعــة. فبكميــة مــن الغــا  تبلــ   

تبلـــ   يرميـــ  مـــن الـــنفط القايـــ  لالســـت راجمليـــار  1.7مليـــار دوتر و 453قيمتهـــا الصـــافية حنـــو 
مليــار دوتر يتعــنير تو يعــه  524مليــار دوتر، هنــا  مبلــ  ممجــايل قــدره  71قيمتــه الصــافية حنــو 

يــــني األطــــراف امل تلفــــة يف منفقــــة حــــوا الاــــام، ابإلئــــافة مر مــــ ااي عديــــدة، غــــري  واقتســــامه
ملموسة ولكنها حقيقية، تتعلق ابألمن الفاقي والتعاون يف جمال الفاقة يني أطراف لفاملا حار  

 .(95)يعضها البعض ا خر

__________ 
لالطـالع علـى املنهجيـة واملراجـع الـيت اسـت دمها الكاتـين يف حسـا  قيمـة  2انظر القسم خامساع العنـوان ألـف  (95)

 غا  الفبيعي يف حوا الاام.موارد النفط وال
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 خامتة -سابعاا 
ارد الفبيعيـة. فهمــا، أوتع، للـنفط والغـا  الفبيعـي عـدة  ـات حمــدرددة متي مهـا عـن ابقـي املـو  

ًنيـاع،  .ينصاعان للحدود السياسية و كنهما ل لك السبين ختفـي العديـد مـن احلـدود الوطنيـة ت
يســـتغرق ترا مهمـــا حتـــت األرا عـــدة ماليـــني مـــن الســـنني، ايـــث أن مالكيهمـــا احلـــاليني ليســـوا 

ـــاع،  كـــن خت ينهمـــا عـــدَة عقـــود وقـــر  ون وحـــ  ألفيـــات دون أن ابلضـــرورة املـــالكني الوحيـــدين. ًلث
يكلرف للك شيئاع. ويف العادة، يكون استغالالما علـى الوجـه األمثـ  رهنـاع، يف جـ ء منـه، أبسـعار 
الفا ـدة احلاليـة ويـ ايدة األسـعار املتوقعـة. رايعـاع، قـد ياـكرالن جـ ءاع مـن املاـاعات العامليـة، حيـث 

 اسـتغالالما. خامســاع، لــي  الــنفط تسـتل م اعتبــارات الكفــاءة واإلنصـاف وحــدنتهما واتشــرتا  يف
والغــا  الفبيعـــي مـــن املــوارد املتجـــددة، وأم اســـتغالل المــا يـــنق   ـــا هــو متـــاد منهمـــا لاجيـــال 
املقبلـــة وهـــ ا األمـــر يضـــيف م راهـــاٍت عموديـــة وعـــايرة لاجيـــال ومتعلقـــة  ســـ لة اإلنصـــاف مر 

سادســـــاع، يـــــ داد يف األرا املســـــا   األفقيـــــة واملتعلقـــــة ابإلنصـــــاف وهبـــــ ا اجليـــــ  مـــــن الســـــكان. 
الفلسفينية احملتلة اتسـاع الفجـوة، الـيت تظهـر يف أغلـين الـوتايت القضـا ية العاديـة واملسـتقرة، يـني 
القــَيم املمكنــة وتلــك احملقَّقــة مــن اســتغالل الــنفط والغــا ، وللــك يســبين الغمــوا الــ م يكتنــف 

 تعليَم حدود حقوق امللكية. 
حوا الاام مصدر ن اع حمتم  ملا ما اسَتغ      وقد تاك  ات تاافات اجلديدة يف 

طــرف مــن األطــراف  فــرده هــ ه املــوارد دون املراعــاة الواجبــة حلصــ  األطــراف األخــرم. فهــ ه 
 453تريليون قدم مكعبة من الغـا  يقيمـة وـافية تبلـ   122ات تاافات، اليت يقدَّر حجمها يـ 

مليــار دوتر، فروــة ســاحنة  71فية تنــاه  مليــار يرميــ  مــن الــنفط يقيمــة وــا 1.7مليــار دوتر و
مليــار دوتر واقتســامها يــني األطــراف، ابإلئــافة مر مــ ااي عديــدة، غــري  524لتو يــع مــا جمموعــه 

ملموسة ولكنها حقيقية، تت تى من األمن الفاقي ومن التعاون احملتمـ  يـني أطـراف لفاملـا حـار  
 يعضاها البعض ا خر. 

وثرقته تقارير ودراسـات عديـدة أجن هـا األونكتـاد ومنظمـات ويف ظ  الوئع الراهن،  ما  
أخرم، تظهر مسرا ي   قوة حمتلة ت ت ال تستغ  املوارد الفبيعية الفلسفينية  ا فيهـا الـنفط والغـا  
الفبيعــي. وتواوــ  مســرا ي ، ابإلئــافة مر للــك، فـــرا العديــد مــن القيــود علــى حر ــة الاـــعين 

يــرادات العامــة وحيــ  السياســات رداتــه وحتــويالت رأ  املــال واإلالفلســفيين ومنتاجــه ووــادراته ووا
العامـة، وترهقــه يتكــاليف مئــافية ت تفتــ  ترتفــع  ــرور الوقــت مــا دام اتحــتالل مســتمراع، وهــو أمــر 
خمــ  ابلقــانون الــدويل والعدالــة الفبيعيــة. وحــ  ا ن، يلغــت التكــاليف احلقيقيــة وتكــاليف الفروــة 

حتالل مئات مليارات الدوترات يف جمال النفط والغا  فقط. وتفول قا مة البديلة النامجة عن ات
اخلســـا ر الـــيت يتســـبين هبـــا اتحـــتالل ويتســـع نفاقهـــا. فيتعـــني حتديـــد هـــ ه التكـــاليف ودراســـتها 
وتقييمها وتوثيقها من أج  تيسري مفاوئات مقبلـة علـى تسـوية سياسـية عادلـة للنـ اع اإلسـرا يلي 

 سالم دا م يف الارق األوسط.  الفلسفيين وألج  وانع -
وختتم ه ه الدراسة ابلت  يد على ئرورة مجـراء م يـد مـن األاـاث القانونيـة واتقتصـادية  

والتارنيية، املستنرية ابلقانون الـدويل، يقصـد التثبـت مـن حقـوق امللكيـة املتعلقـة ابملـوارد مـن الـنفط 
فصـــلة يقصـــد مثبـــات حـــق الاـــعين والغـــا . وهـــي ابلتـــايل تووـــي لجنـــا  م يـــد مـــن الدراســـات امل

الفلســـفيين يوئـــود يف اســـتغالل مـــوارده الفبيعيـــة اخلاوـــة يـــه، مر جانـــين حصـــته املاـــروعة مـــن 
 املوارد املارت ة اليت  لكها مجاعةع مع عدة دول جماورة يف املنفقة،  ا فيها مسرا ي .
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