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 مقدمة

تشكيل لجنة من الوزارات ، 6/2/2018بتاري    خ قررت الحكومة الفلسطينية، 

وع المختصة للبدء بإعداد الدراس حات للشر ي ات والمقتر
 
خطوات لفك االرتباط مع ف

ي ذلك تشكيل لجنة لدراسة االنتقال من استخدام عملة 
 
، بما ف االحتالل اإلرسائيلي

" إىل أي عملة أخرى  وإمكانية إصدار عملة وطنية.  ،"الشيكل اإلرسائيلي

 بروتوكوليذ هذا القرار، رغم قيود هل السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة عل تنف

ما أثر تطبيق هذه الخطوة عل ، و وسلو"أاتفاق " ملحقاتأحد  ،باريس االقتصادي

؟ ي
ي الفلسطين 

 االقتصاد الوطن 

ي الجانب 
 
ي ظل استمرار وجود عراقيل تتمثل ف

 
تبقر هذه الخطوة مستبعدة، ف

ي نفسه
، وأخرى لها عالقة بالجانب الفلسطين  ل استمرار االحتال ، إذ إناإلرسائيلي

ي 
باريس، إىل جانب ضعف اإلنتاج  بروتوكولها فرضاإلرسائيلي والمحددات النر

، وتراجع السيادة الفلسطينية، كلها عوامل  ، واستمرار االنقسام الداخلي ي
الفلسطين 

 حتمال. تجعل سيناريو إصدار عملة وطنية ضعيف اال 

 

ي فلسطير  
 
 تطور العمالت ف

ي  أوقفت بريطانيا  ،1917ام العلفلسطي    احتاللها بعد 
ر
ي الورف

التداول بالنقد العثمان 

ي   الذي كان  والذهن 
ً
،  متداوال ي فلسطي  

 
ي حي   سمحت رسميً ف

 
 تي   العمل ا بتداولف
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يواإل المرصية  ي  ومن ثم، أصدر  . 1918حنر شباط  ةنجلت  
يطان    المندوب السامي الت 

ي  1927عام ال
. استبدل الجنيه المرص  الذي مرسوم النقد الفلسطين  ي

 ي بالفلسطين 

ي 
ي الجنيه الفلسطين 

 بقر
ً
ي منذ بدء  متداوال

نقود السك بمجلس النقد الفلسطين 

يةو  1927أواخر العام  جديدةال ي  ،حنر قيام الدولة العت 
 
 22غت  أن بريطانيا قررت ف

ي  1948 شباط
لين    ، وفرضتخروج فلسطي   من منطقة اإلستر

ً
 تجميد

ً
عل  ا كامال

ي بريطانيا لموجودة األموال الفلسطينية ا
 
قيود ، بموجب خروجها منها  وحظرت، ف

ي" ( مليون جنيه 130األموال المجمدة ) قيمةبلغت . و قانون "الدفاع الماىلي اإلنجلت  

ي إ
لين   76) نحو  منها  ،ستر

ً
 54)و ،أرصدة بنكيةك  ا ( مليون

ً
عل صورة سندات  ا ( مليون

ي البنوكاستولت بريطانيا عل مزيد من النقود الكما   . النقد  لتغطية
 
 لدى  مودعة ف

ي حي   انسحابها 
 
ية لتاستو ، ف ي عل  الدولة العت 

ر
 . الباف

ة فجنيه ما لديها من  الاستبدبإرسائيل  ، قامت1948 نكبة بعد  ي باللت 
لسطين 

كذلك عملت األردن عل استبدال و واستبدلته من بريطانيا بالذهب، اإلرسائيلية 

ي بالدينار األ
ي الجنيه الفلسطين 

ي من بريطانيا واستبدل ،ردن 
ت النقد الفلسطين 

بدل   ب. هذبال
ُ
ي النقد كما است

ي النقد المرصي ب الفلسطين 
 
ي القطاع غزة ف

 
م عاف

1951 .1 

 

 

                                                           
مويل في فلسطين بين آفاق عماد لبد، مقومات ومحاذير إصدار النقد الوطني، مؤتمر االستثمار والت :نظرالمزيد من التفاصيل،  1

 .9/5/2005-8التنمية والتحديات المعاصرة، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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ي لسياسات االحتالل )
 (1967-1993خضوع االقتصاد الفلسطيب 

ي العام
 
ي فلسطي   ف

أمًرا  أصدرت "إرسائيل" ،1967 بعد احتاللها ما تبقر من أراض 

، وتجميد أرصدتها، ونقل عسكرًيا بإغالق فروع  ي فلسطي  
 
البنوك العربية العاملة ف

. ومنعت  الموجود فيها إىل حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي اإلرسائيلي

ة اإلرسائيلية هي العملة  التعامل بالعمالت األجنبية والذهب، وأعلنت بأن اللت 

يع الدينار، أو تسليم بعل المصارف  تحظر ، و القانونية الوحيدة المسموح تداولها 

 دينار مقابل أي عملة أخرى إال بموجب ترخيص مسبق. 

ي 
 
تيبات النقدية ف ، 1994حنر العام  "إرسائيل"وخضعت المناطق الفلسطينية للتر

ي تسوية المدفوعات المحلية. أما 
 
وعليه أصبحت العملة اإلرسائيلية هي المعتمدة ف

ّيد 
ُ
ع المناطق الفلسطينية للقواني   اإلرسائيلية إخضا  عت  نظام المدفوعات الدوىلي فق

ي بناء احتياطات عملة 
 
، إذ ساهمت هذه القواني   ف ي الصارمة المتعلقة بالقطع األجنن 

 عن قبض قيمة الصادرات والو أجنبية إرسائيلية، 
ً
اردات الفلسطينية بالشيكل، فضال

، يوازي فرق سعر تحويل العمل ي
ي خسارة لالقتصاد الفلسطين 

 2ة. ما يعن 

 

 أهمية إصدار عملة وطنية

اء االقتصاديون عل أن   تعد من رموز سيادة الدولة، ال  الوطنية العملةيجمع الخت 

ي الحد من االرتهان للتبعية لعمالت أجنبية
تعزيز إضافة إىل ، سيما أن وجودها يعن 

                                                           
 المصدر السابق. 2
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ي سياسات ماليةاالستقاللية االقتصادية، و 
 األهداف االقتصادية داعمة لتحقيق تبن 

 . للدولة

ي من وجود عملة وطنية المساهمة 
ي قد يحققها االقتصاد الفلسطين 

من الفوائد النر

ي تمويل القطاع العام، من خالل اإليرادات المتأتية من سك العملة، ما يتيح 
 
ف

ي معالجة عجز الموازنةللحكومة إصدار سندات 
 
وتقليل حجم  وأذونات لمساعدتها ف

، إضافة إىل تخفيض قيمة العملة وزيادة القدرة التنافسية االعتماد عل الخارج

ي حماية ومراقبة وتنظيم النظام الماىلي من 
 
لالقتصاد لتشجيع التجارة، والمساهمة ف

 من التنازل عن د
ً
، بدال ور الرقابة عل النظام خالل تحسي   دور المقرض كمالذ أخت 

ي 
 
ي للسلطات النقدية صاحبة العمالت المتداولة ف

 
ي الفلسطينيالمرصف

 3ة. األراض 

ي السياسة 
 
ي ف كما يمكن أن يحقق إصدار عملة فلسطينية مستقلة االستقرار النسن 

، واستقاللية السياسة االقتصادية الفلسطينية، والتحكم ي فلسطي  
 
 النقدية والمالية ف

ات ا ي البطالة والتضخم عت  سياسات تالئم كل بالمتغت 
القتصادية، والحد من مشكلنر

ات باستمرار،  مشكلة اقتصادية، إضافة إىل قدرة القطاع الخاص عل مواكبة التغت 

ي 
 
ي الخارج، إذ تبلغ استثمارات الفلسطينيي   ف

 
واستقطاب رؤوس أموال فلسطينية ف

 ر دوالر. مليا 150-80الخارج، بحسب بعض التقديرات، ما بي   

ي الخارج إىل عدم استثمار أموالهم داخل 
 
ويعود عزوف أصحاب رؤوس األموال ف

ي الضفة الغربية حيث 
 
الوطن بسبب عدم استقرار الحالة األمنية والسياسية، سواء ف

                                                           
محمد نصر، المقومات االقتصادية إلصدار النقد الفلسطيني، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر مالمح النقدي الفلسطيني، جامعة الدول   3

 .14/11/1999–13العربية، القاهرة، 
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ي قطاع غزة بسبب الحصار 
 
السيطرة اإلرسائيلية عل مصادر الموارد الطبيعية، أو ف

ي وتدمت  المشاري    ع االقتصادية. وإغالق المعابر وانقطاع التي
 ار الكهربان 

ًرا من توجه الفلسطينيي   إىل إصدار عملة وطنية  يعد االقتصاد اإلرسائيلي األكتر ترص 

% من مجمل النقد 10-8ألسباب عدة، أهمها أن الضفة والقطاع يستحوذان عل 

ي الفلسطينية مص
، إذ تعتت  األراض  در ري    ع الذي يصدره البنك المركزي اإلرسائيلي

 4. مهم للشيكل

 

ي 
 
 ة الوطنيةلتعطيل إصدار العمدور بروتوكول باريس االقتصادي ف

ة االنتقالية، إذ  ي الفتر
 
تيبات النقدية ف ا لمعالم التر

ً
جاء اتفاق باريس االقتصادي محدد

نِشئت سلطة النقد الفلسطينية، 
ُ
ي يتمتع بها أي بنك و أ

لها كافة الصالحيات النر

ي مركزي ما عدا إصدار ا
 
 جهاز مرصف

َ
لعملة. وكان الهدف الرئيسي لسلطة النقد إقامة

اخيص للبنوك،   لت البنوك الوطنية ما نسبته كما سليم، فمنحت سلطة النقد التر
ّ
شك

ي فلسطي   50
 
 . 5. % من إجماىلي البنوك والفروع العاملة ف

ت أبرز محددات هذا االتفاق بالنسبة للفلسطينيير   ، من عدةحسب باحثير  ، تمبر 

: عماد لبد، بينهم  ي
ر
 باآلت

                                                           
 .14/3/2018حسن عطا الرضيع، التداعيات االقتصادية والتنموية إلصدار عملة وطنية فلسطينية، الحوار المتمدن،  4
 .11/3/2014 ،، استعداد سلطة النقد إلصدار عملة وطنية، ورشة العمل الدولية حول العملة الفلسطينيةهللامحمد عطا  5
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حرمت هذه االتفاقية سلطة النقد من امتالك القدرة القانونية الكافية عل  •

استخدام السياسات النقدية لتحقيق األهداف العامة، نتيجة لحرمانها من األدوات 

 . ي
ي وتراجعه و النقدية، وغياب النقد الوطن 

لم يكن خافًيا أن ضعف االقتصاد الوطن 

ي سياس
النعدام ا ة نقدية ومالية تحافظ عل استمرار الدخل، ونظرً يستدعي تبن 

ي 
إمكانية ذلك تسىع سلطة النقد للتأثت  عل عرض النقد عن طريق تحسي   البيئة النر

 تعمل فيها الوحدات االقتصادية. 

منح سلطة النقد مسؤولية تحديد نسب السيولة للبنوك المحلية، وبالعمالت  •

، الذي يجب أن تحافظ سلطة النقد عل نسبة المختلفة، عدا الشيكل اإلرس  ائيلي

ي حينه.  1 -)+ أو  ا سيولة مساوية تقريبً 
 
ي إرسائيل ف

 
 %( للنسبة السائدة ف

" الناتج عن تدفقات  • تستطيع سلطة النقد تبديل فوائضها من الشيكل "اإلرسائيلي

ان المدفوعات و  استبدالها بالعمالت األجنبية عن طريق "بنك إرسائيل" مت  

% من الفائض 20وباألسعار السائدة، وال يقوم "بنك إرسائيل" بتبديل أكتر من 

ي شهر واحد، وتستطيع سلطة النقد بيع 
 
النصف سنوي المحقق )المتفق عليه( ف

اء ما تم بيعه.  ي لبنك إرسائيل مع احتفاظها بحق إعادة رسر  القطع األجنن 

تيبات النقدية استخدام األدوات النقدية وفق اتفاق باريس عن طريق  • قيدت التر

ي إجبار سلطة النقد باتباع احتياطات إجبارية عل الشيكل 
 
مماثلة لتلك الموجودة ف

ي يد بنك إرسائيل. 
 
 بنك إرسائيل. أي أن أداة االحتياطي اإلجباري عل الشيكل ف

ي افيما يتعلق بقطاع غزة •
ي  لمصارف العاملة، تعان 

 
ي عملة الشيكل ف

 
من نقص ف

ي 
 
منذ  قطاعال ضوء وقف إرسائيل ألي تعامل بي   البنوك اإلرسائيلية والبنوك العاملة ف
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فرض قيود مشددة عل  إىل جانب، 2007سيطرة حركة حماس عل القطاع العام 

ي قطاع غز 
 
تها ف ي الضفة الغربية إىل نظت 

 
 ة. نقل األموال من البنوك ف

جت  االتفاق سلطة النقد  •
َ
ي أ

ي المركزي خشية من عل تبن 
نفس النسب للبنك األردن 

تب عن تغت  النسب ي قد تتر
ي الح ،اآلثار النر

د سواء كان بالزيادة أو النقصان، ما يعن 

ي 
 
من قدرة سلطة النقد الفلسطينية عل استخدام السياسات النقدية المالئمة، ف

ي ظل حرمانها من األدوات النقد
 
تيبات النقدية ف ي وقيود التر

ية وغياب النقد الوطن 

 اتفاق باريس االقتصادي. 

"مهما عملت سلطة النقد عل استخدام األدوات النقدية المتصاص يشار إىل أنه 

ة األجل،  ات قصت  استخدام نافذة الخصم، وعمليات السوق المفتوحة،  عت  التغت 

ي اتفاقية باريس االقتصادية وإعادة ترتيب الودائع الحكومية، فإن إع
 
ادة النظر ف

تيبات النقدية بصورة خاصة، بما يتيح لسلطة النقد الفلسطينية  ،بصورة عامة والتر

، أمر ال بد منه  6". االستقالل الكامل عن قيود وتبعيات البنك المركزي اإلرسائيلي

 

 تحديات إصدار عملة فلسطينية

ة تقف  ة محددات وتحديات كبت   عثمَّ
ً
 ، ومنها: ةأمام إصدار عملة فلسطينيا ائق

 ف بها عالميً محددات سياسية ي غياب الدولة الفلسطينية المعتر
 
ا، وما : تتمثل ف

تب عل ذلك من غياب السيادة الوطنية، وعدم وجود حدود وعاصمة.   يتر
                                                           

 عماد لبد، مصدر سابق. 6



 

9 

 

أن "اتفاق باريس نّص عل  ،ستاذ االقتصاد بجامعة األزهر ، أمدللة ويرى سمت  أبو 

ألنها  ،صدار عملةإطة النقد وإعطائها كل صالحيات البنك المركزي ما عدا إنشاء سل

  7. "ةمن مصادر السياد

 محددات اقتصادية ، ي لالقتصاد اإلرسائيلي
ي تبعية االقتصاد الفلسطين 

 
إىل : تتمثل ف

ي وعدم توفر الموارد الالزمة له. 
 جانب ضعف االقتصاد الفلسطين 

  يسيطر إذ ألكت  أمام إصدار عملة فلسطينية، : يشكل التحدي ااالحتالل اإلرسائيلي

 
ً
ي ا عل الموارد الفلسطينية، ويعمل جاهد

دون فك ارتباط االقتصاد الفلسطين 

 
ً
، ويحاول تعزيز التبعية االقتصادية، وعمل سابق عل تكبيل االقتصاد ا باإلرسائيلي

ه من خالل إعادة ترتيب األولويات االقتصاد ي باالتفاقيات وتدمت 
ية الفلسطين 

والزهور والفراولة  ا الفلسطينية من زراعة الحمضيات والخضار إىل الفواكه والبطاط

ها.   وغت 

كما يتطلب إصدار العملة الوطنية تحقيق بعض المتطلبات االقتصادية والسياسية 

ي الفلسطينية، ضمان ثابت 
ي فلسطي   منها: تحقيق السيادة عل جميع األراض 

 
ف

 طي الالزم لربط العملة الوطنية، تطوير النظام الماىلي وقوة االقتصاد، توفت  االحتيا

، ضمان تناسق أهداف كل من السياسة النقدية والمالية لمصلحة  ي
 
والمرصف

 االقتصاد. 

ي وزارة االقتصاد  ويؤكد سامي نوفل،
 
غياب ن أ، "مدير عام التخطيط والسياسات ف

ية والنقدية والموارد السيادة الفلسطينية عل المعابر والسياسة االقتصادية والمال

                                                           
 .29/3/2018غزة،  -مدللة، أستاذ االقتصاد بجامعة األزهر مقابلة مع سمير أبو  7
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وات "مناطق )ج( " 8وعدم سيطرة السلطة عل قطاع غزة والمناطق الغنية بالتر

% وفق اتفاق 82حجم التبادل التجاري بي   السلطة وإرسائيل الذي يفوق وكذلك 

 . "باريس، أبرز التحديات الموضوعة أمام إصدار عملة وطنية

ي  ،من جانب آخر 
وسلو وعدم أ التخلي عن اتفاق فإن التخلي عن اتفاق باريس يعن 

 ، ي وجوبً "حصول فلسطي   عل عضوية صندوق النقد الدوىلي
ي  ا ما قد يعن 

 
تراجع ف

، وتباطؤ اإلنتاج الزراعي والصناعي والخدمي الصادرات واإل  ي
 9". نتاج الحقيقر

 

 خاتمة

وأهمها مناطق )ج(  ،الموارد االقتصادية الطبيعية إدارةإن عدم قدرة السلطة عل 

ي 
ي  قبالة سواحل قطاعغاز الو  ،تحتوي عل مجمل ثروات الفلسطينيي   النر

 
غزة، ف

ي اإلنتاج، وعدم 
 
اجع ف ، والتر ، واالنقسام السياسي ظل استمرار االحتالل اإلرسائيلي

ي الوقت الراهن أمرً الحدود والمعابر السيطرة عل 
 
غت  ا ، يجعل إصدار العملة ف

 من الناحية االقت حكيمةوسياسة غت   ،واقىعي 
ً
 ا صادية، فإصدار العملة يعتت  شأن

  10الدول. ومن مقومات  ا،سياديً 
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ي ظل تراجع السيادة الفلسطينية وعدم وجود و
 
ي الضفة و إف

 
ي ف

القطاع، نتاج حقيقر

ي إعادة النظر بشكل كامل إىل صدار عملة رغم أهميته يحتاج إ ن فإ
 
السياسات ف

، و  ي فلسطي  
 
 11. م االقتصادي والسياسي صالح النظاإاالقتصادية والمالية ف

وط الالزمة إلصدار  ي إصدار العملة الفلسطينية إىل حي   توفر الشر
 
ال بد من تريث ف

ي الموازنة العامة، 
 
العملة، وخاصة االستقرار السياسي واالقتصادي، والتوازن ف

، مع العمل  ي
ان المدفوعات الفلسطين  ، وتعديل مت   ي

 
وتطوير النظام الماىلي والمرصف

تيبات النقدية الحالية ضمن ترتيبات خاصة مع كل األردن، وإرسائيلعل استمرا  ر التر

 بما يضمن الحقوق الفلسطينية. 

عل السلطة الفلسطينية إعادة دراسة وتقييم يوجب عملة مستقلة إن إصدار 

يعات ، و مع إرسائيلالموقعة االتفاقيات االقتصادية والسياسية واألمنية  وضع التشر

ي من أجل تقويته وتمكينه من مجابهة الكافية إلعادة ا
لتحكم باالقتصاد الفلسطين 

 التحديات اإلرسائيلية. 

ع فعليً حنر  ا تتمكن السلطة الفلسطينية من إيجاد عملة وطنية، ال بد من  أن تشر

، مع ما يستلزم ذلك  ي واإلرسائيلي
بفك االرتباط االقتصادي بي   االقتصاد الفلسطين 

يا والصي   والهند من  ،اقتصادية مع دول ناميةمن عقد اتفاقيات  مثل تركيا ومالت  

ناحية، واألهم وجود، معابر حدودية، وبناء موان   تجارية ومناطق تجارة حرة 

اد والتصدير.   لتسهيل عمليات االستت 
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