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 بين التدويل والتوطين االقتصاد الفلسطيني

 
 محمد مصطفى .د
 

جالل   عز   تحية   اسمحوا لي بدايًة أن أوجه   كبار إلى الشهداء والجرحى الذين سقطوا ويسقطون   وا  يوميًا  وا 
والخالص من  واالستقالل   ه في الحرية  حق   اوفي مقدمته ،هه وعن حقوق  شعبنا وعن مقدسات   دفاعًا عن كرامة  

 .نير االحتالل البغيض
 

 .استراتيجية للنضال في الماضي والمستقبل كأداةهمية االقتصاد التأكيد على أ أود أوالً 
 

كأحد  للمواطنين  " تعزيز الصمود" ضرورة   الوطني الفلسطيني، ومع تكرار   العقود الطويلة من النضال   خالل  
داًة أ عديدة ليشكل   مراحل  ب االقتصاد ومر   دور   ر  تطو   ،ت الضرورية لهذا النضال األسطوريالمتطلبا

لة قالمستلدولة الفلسطينية بناء ا تجسيد  على  والعمل   ،الوطني من االحتالل ر  التحر   في عملية   استراتيجيةً 
 .هاانتظار   التي طال  

 
 المستقلة الفلسطينية   الدولة  سًا لبناء أس   ل  المختلفة التي تشك   األخيرة المسارات   وقد تماهت في السنوات  

في برزت ف  .من المجتمع الدولي بدعم   سياسي وعملية بناء  لمؤسسات الدولة العتيدة، فتداخلت ما بين مسار  
  .الكريمة للمواطنين الصمود والحياة   ناء، ومقومات  ببال وظائفه المتعلقة   االقتصاد بكافة أهمية  هذا السياق 

 .ومعيقاته وقمعه ومعقد تحت االحتالل وقيوده   صعب   واقع   ذلك في ظل   كل  
 

 االقتصاد بحجم تراجع   مؤشرات  في العقدين األخيرين، تراجعت  ومع تالحق التطورات في العملية السياسية
معدل  النمو  في الناتج   انخفض   إذثمارها المطلوبة؛  ،بشكلها الذي عرفناه ،األمل من أن تؤتي هذه المسيرة  

 كما ارتفع    .4102المائة خالل العام ب بمقدار سالإلى أن وصل  إلى حوالي  (GDP)المحلي  اإلجمالي  
 .4102في نهاية العام % 42معدل  البطالة  إلى حوالي 

                                                           
 ونائب رئيس الوزراء السابق ،رئيس صندوق االستثمار الفلسطيني. 
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خر  ومناحي العمل في على كافة المسارات األ اً وآثار  السياسي تبعات المسار   الرغم من أن  لتعثر  على و 

بسبب المعيقات العملية على القطاعات والمسارات تأثرًا  أكثر قد يكون  االقتصادي  المسار   ن  إففلسطين، 
والموارد والحدود  األرضعلى  السيطرة   مثل عدم   ؛إضافة إلى المعيقات على المستو  العامف  .األرض
 أحادي بسياسات االستيراد والتصدير بشكل   إسرائيل تحكم   جمركي يضمن   غالف   فرض  فقد كان ل ،والمعابر
للمنصوص  خالفاً  ،اإلسرائيليلالقتصاد  تكريس تبعية االقتصاد الفلسطيني إلىتدميرية أدت  ثار  آالجانب 

بالمنافع  الشراكة يذر   أساسجمركي على  تحاد  ال أن يؤسس   الذي كان يجب  باريس  بروتوكولعليه في 
 .المشتركة للطرفين في المرحلة االنتقالية

 
 امة المفاوضات  ل الخروج من دو  ب  البحث عن س   فيالقيادة السياسية  المسار السياسي، وجهود   تعثر   وأمام  

 من القيادة باتباع استراتيجيات   جاء التوجه  للجانب اإلسرائيلي،  ملزمة   بدون مرجعيات   الالمتناهية الثنائية  
 ،السابقةها ها وممارسات  بمفهوم   ،السياسية   غة للعملية  المفر   والحلقة   الزجاجة   ق  ن  ع   إلى كسر   جديدة تهدف  

وكانت  . االستقالل الوطني من االحتالل وتحقيق   والتخلص   الحرية   السريع نحو   إلى الطريق   العودة   بهدف  
 .الدولية والسياسة   ،السلمية الشعبية   الدولي، والمقاومة   مسار القانون   نحوالتوجه  ،ذلك محصلة  

 
 حول   تتمحور   ،إلى ترسيخها التي تسعى القيادة  السياسية  الجديدة للعملية   فإن المنظومة   ،فيه ومما ال شك  
العودة بناًء وعاصمتها القدس وتحقيق حق المستقلة  الفلسطينية   في إقامة الدولة   المتمثل   الدائم   تثبيت الحل  

تبعًا هذا الحل  يشكل  حيث س ،وسياسياً  قانونياً  واقع   كأمر   ،092بما في ذلك القرار  ،على القرارات الدولية
استحقاقًا  ليس  الفلسطينية  الدولة   باالدعاء أن إقامة   إلسرائيل   عقيمة تسمح   بدياًل لعملية مفاوضات   ،لذلك

 أي ومحور   مركز   في تحويل   يكون   اإلنجاز   لب   فإن ،ومن هنا  .المفاوضات بنتيجة   مرهون  بل  ،وحقًا واجباً 
 ،االحتالل إلنهاءزم لوم واضح   زمني   جدول   وفق   الدائمهذا الحل  تطبيق  إلى مستقبلية  سياسية   عملية  

 .إليه من عدمه حول التوصل   بداًل من أن تدور  فاعلة  دولية   وضمانات  
 

 ،وقابلًة للتطبيق واجبةً  عمليةً  عمل   وبرامج   خطوات   تتضمن   عن حلول   من الواجب البحث   وفي هذا السياق،
الفلسطيني  االقتصاد  "مداخلتي هذه  أقدم  وفي هذا اإلطار؛   .وشامل استراتيجي   سياق   على أن تكون ضمن  

 استراتيجية   مقاربة  في إطار  نقاط   من خمس   اً أولي عمل   برنامج   تتضمن  التي  ،"ما بين التدويل والتوطين
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: التعاقدية الحالية مع االحتالل العالقة  األول  المحور   يتناول  حيث ؛ رئيسية محاور   ة  ثالثلى إ تستند  شاملة 
 يفص ل   نفي حي  .بروتوكول باريس تغيير   من نه ال بد  التأكيد على أ ،ووضوح هنا بكل بساطة   والهدف  
 صحي ة   عالقة   االقتصاد الفلسطيني في إطار   ة  ع  وض  م   بمفهوم   االقتصاد تدويل   الثاني موضوع   المحور  

الدولي من أجل  العالقة مع المجتمع   بوصلة   ، وتغيير  والدولية اإلقليمية   االقتصاد   منظومة   ضمن  وصحيحة 
 توطين   الثالث قضية   المحور   ويعالج    .الوطني الفلسطينية المتمثلة باالستقالل   في المصلحة   أن تصب  
الذاتي  على االعتماد   من التبعية وقادر   متحرر   ،متينو  مستقل  و  وطني   اقتصاد   بناء   ضرورة   بمعنى االقتصاد

 .ذاتية ذلك من جهود   ، وما يتطلبه  العمل والتنافس عالمياً  فرص   وخلق   ،المستدام والنمو  
 

بما فيها القدس  ،في الضفة الغربية متكامل   الفلسطيني هو كل   الفلسطيني والوطن   وبما أن االقتصاد  
االقتصاد  وهيكلة   ربط   في إعادة   تكمن   ،االقتصاد" توطين"أهم عوامل  وقطاع غزة؛ فإن أحد   ،المحتلة

 .الفلسطيني على هذا األساس
 

 ة االقتصاد  ع  موض   لتحقيق إعادة   المقترح   العمل   الخمسة من برنامج   ل البنود  يمن التفص سأتناول اآلن ببعض  
 .الوطني في اإلطار السياسي الجديد والمحاور الثالثة التي ذكرتها

 
ال بد من كما قلت،  :القائمة مع االحتالل اإلسرائيليالتعاقدية العالقة  :البند األول لبرنامج العمل المقترح

 تغيير بروتوكول باريس
 الجانب   فإن ،مجحفة االقتصادية مع إسرائيل بصورة   د العالقة  أن بروتوكول باريس قد حد   على الرغم من

الشركات اإلسرائيلية  مصالح   مطبقًا ما يحلو له ويحقق   ،ممنهج بشكل   ، ويقوم بخرقه  لم يلتزم بهاإلسرائيلي 
 .الشركات الفلسطينيةالفلسطيني و  االقتصاد   الخاصة على حساب  

 
 عالقةً  على تغيير بروتوكول باريس الذي يمثل   العمل   أنه يجب  على ( على ما أظن)اثنان  وال يختلف  

من قدرة االقتصاد الفلسطيني  بالحقوق الفلسطينية، والحد   ها اإلجحاف  ما يميز   أكثر   لعل   ،إسرائيلمع  تعاقديةً 
ن كان   . على النمو والتطور فإن  ،محدودة انتقالية   زمني ولفترة   ضع في سياق  قد و  البروتوكول  اهذ وا 

 من قيود   مثله  يمما  على الرغم   ،االلتزام اإلسرائيلي به في ظل عدم   خاصةوب، هذات بالشكل به العمل   استمرار  
 .و االنهيارأالتوقف التام  التراجع فيه لدرجة   واستمرار   ،االقتصاد الوطني ل  إلى تعط   سيقود   ،وظلم
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 االلتزام  على  إسرائيل جبار  إالدولي  المجتمع   ، يستطيع  البروتوكولل من هذا الكام   التخلص  أن يتم  إلى
 .والتكافؤ الالزمين التوازن   بعض   الثنائية   للعالقة   عيد  ي بشكل   ،لهاألمين  تطبيق  الب
 

 بهدف منع إسرائيل من جني فوائد   المجتمع الدولي العالقة مع تجنيد  : البند الثاني لبرنامج المعل المقترح
 اقتصادية من االحتالل

طراف تجنيد األ من خاللوذلك  ،"من الفائدة إلى التكلفة" المعادلة بالنسبة إلسرائيل والهدف هنا تحويل  
الفلسطينية من  الطبيعية   الموارد   من استغالل   اهومنع   ،من ناحية "اقتصاد االستيطان"تجريم دعم الدولية ل

 .أخر  ناحية  
 

 القانون   وفق   حرب   االستعماري هو جريمة   االستيطان   بما أن   :االستيطان أقول اقتصاد   تجريم   ففي اطار  
 .االستيطان منابع   تجفيف   يجب  فإنه صور اإلرهاب،  أبشع    حدا  و  ،الدولي

 
عن االتحاد  الصادرة   ها القرارات  من القفزات النوعية، وآخر   حققت فلسطين في هذا المجال العديد  قد و 

 ويجب    .على أراضي دولة فلسطين المستوطنات المقامة   لمنتجات   مميزة   عالمات   ه بوضع  ودول   األوروبي
 المالية   المصادر   وتجفيف   ،كافة التامة لهذه المنتجات المقاطعة   إلى في هذا المجهود للوصول   االستثمار  

من هذه الحملة  على االستفادة   العمل   يضاً أمن الضروري  ،وبالتوازي . واالستثمارات في المستوطنات
 .تتبنى مقاطعة بضائع المستوطنات التي والشبكات   سواق  الصادرات والمنتجات الفلسطينية في األ لتشجيع  

 
واألنظمة  بالقوانين   المرتبطة   اإليجابيةمن التطورات  الماضية العديد   شهدت األعوام   ،وعلى المستو  المحلي
على المستو  المبذولة  والجهود   االستيطاني العالقات التجارية مع المشروع   بتجريم   الفلسطينية فيما يتعلق  

المنتجات  في مستو  استهالك   هبوط   عن ذلك   وقد نتج    .الشعبي لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية بشكل عام
صدرت مؤخرًا إلى  سة  الدولي في درا وأشار البنك    .المنزلية االستهالكيةخاصة في المواد وب ،اإلسرائيلية
خالل الربع األول من العام % 42الصادرات اإلسرائيلية إلى األراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة  انخفاض  
قيمة الصادرات اإلسرائيلية  تراجع  ى لإ إضافةويأتي هذا   .4102بالعام الماضي  ، مقارنةً 4102الجاري 
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  .4104 عامال مليار دوالر في 4.2بالمقارنة مع  ،مليار دوالر 4.9إلى  4102في العام  فلسطينإلى 
 .رلهذا االنخفاض الكبي مهماً  ل سبباً حمالت المقاطعة المحلية يشك   أن تزايد   واعتبرت الدراسة  

 
أراضي دولة  العاملة داخل   والمؤسسات   الشركات   على مقاطعة   يعمل المجتمع المدنيوعلى المستو  الدولي، 

األرض الفلسطينية لصالح المستوطنات  اإلسرائيلي ومصادرة   االستعمار   تدعم  التي المحتلة  فلسطين
جل الضغط على الحكومات ألدعم هذه الجهود من  واضحة   استراتيجية   ومن الضروري وضع   . ةاإلسرائيلي

 عالمات على منتجات   ليس بوضع  ، القانون الدولي ها وفق  مسؤولياتها وواجبات   إلى المعنية باالرتقاء  
نما فحسب، المستوطنات ي أوفرض العقوبات على  ،األسواق العالمية بشكل كاملمن أيضًا ها حظر   وا 

 طرح   مكان  باإلو   .هوتعزز  االستيطان تدعم   تقدم خدمات   أو ،اإلسرائيليةفي المستوطنات  تنشط   شركات  
استخدام حق  نتيجة   تبنيه باإلمكانذا لم يكن إمن، علما بأنه حتى بهذا الخصوص لمجلس األ قرار   مشروع  

والدولية حول  األجنبيةواضحة للشركات  رسالةً  ن يرسل  بأ وحده كفيل  القرار  مشروع   طرح  فإن النقض، 
 .اإلسرائيليةمخاطر التعامل مع المستوطنات 

 
ب سح ه  وتجريم  ه يقاف  إعلى  علينا العمل   أر  أنه يجب   ،مواردنا الطبيعيةل إسرائيل غالل  است أما بخصوص  
لهذه  المباشر   فمنها االستغالل    .مواردنا الطبيعيةل ستغالل  لهذا اال متعددة   وهناك صور    .القانون الدولي

 ،ةالفلسطيني األراضيفي ر يحجتإلى ال بالنسبة   كما هو الحال   ؛(ج)في المناطق المصنفة  خاصةوب ،الموارد
 ووضع   هذه الموارد من استغالل  نا نع  م  ومنها كذلك  . سبيل المثالعلى النفط غرب الضفة الغربية  واستخراج  

 ز على شواطئ غزة، والمياه  االغ حقل   مثل   ؛كثيرة على ذلك   مثلة  إليها وتطويرها؛ واأل ناوصول العراقيل أمام  
األراضي ألغراض صناعية  استخدامات  و  ،الترددات الكهرومغناطيسيةو  والبوتاس، ،األردنونهر  ،الجوفية
حرمان فلسطين من كثير من فرص  إلى في هذا المجال اإلسرائيليالسلوك لقد أد    .وغيرها...  وزراعية
 .واالعتماد على الذات االستثمارات الالزمة لعملية التنمية الشاملة على استقطاب   ومن القدرة   ،النمو

 
الدولي  وتنامي االعتراف   ،الصلة ذات   الدولية   والمعاهدات   دولة فلسطين إلى المنظمات   انضمام   وفي ظل  

جراءات   ه إلى سياسات  هذا التوجه وترجمت   بدولة فلسطين؛ يجب تسخير   سيادية لكل دولة، لكف يد و  دولية   وا 
 .إليها وتطويرها لدولة فلسطين بالوصول   والسماح   ،إسرائيل عن هذه المقدرات
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 المالية الدولية المانحة والمؤسسات   مع الدول   العالقة   صياغة   إعادة  : العملالبند الثالث من برنامج 
إلى  ،الواقع لألمر   من استسالم  لالنتقال به الدول المانحة  جذري على دور   تغيير   جراء  إهنا  المطلوب  
 .في تغييره فاعلة   مساهمة  

 
قبل والتعب من  من الترهل   إلى حالة  " المانح"الدولي  فلسطين والمجتمع   دولة   ما بين   لقد وصلت العالقة  

ن االطرف وجد   في وقت   ،(Donors fatigue) أو "المانحين تعب  " بظاهرة   الطرفين أد ت إلى ما بات يعرف  
دار  إدامة االحتالل" في دوامة   جل عدم االنزالق  أمن  العمل   معضلة   مواجهة  في هما ينفس ضًا عن و  ع  " تهوا 

 .إنهائه
 

المانحين  العمل ما بين فلسطين ومجتمع   وآليات   العالقة   فيه تشكيل   الذي تم   فإن السياق   ،فيه ومما ال شك  
 عملية   ضمن   لم يقد سو  إلى التراجع   ذلك   اثنان على أن   وال يختلف    .من الماضي والداعمين قد أصبح  

 .التي أشرنا إليها بمفهومها وتطبيقاتها التقليدية   السالم  
 

 المالية   المساعدات   الماضية على تقديم   الدولي في النواحي االقتصادية في المرحلة   المجتمع   دور   فقد اقتصر  
وضمن  ،0992عام الالوطنية  السلطة   الدول المانحة التي تشكلت منذ قيام   تنسيق   آليات   من خالل   ،والفنية

هذه المساعدات  مستويات  وقد تذبذبت   .مستقل وطني   اقتصاد   بناء   هدف   بالضرورة   ال تعكس   استراتيجيات  
خاصة وب ،ولم تركز برامج عمل المانحين ،األخيرة في السنوات   كبير   بشكل   العقدين الماضيين لتتراجع   خالل  

 .مستدامة اقتصادية   تنمية   في تحقيق   بما يساهم   ،الرأسماليعلى االستثمار  ،بشكل كاف   ،في العقد الماضي
 

ن في اآلليات حتى اآل المبذولة   الجهود   نا لكافة  فيه عن تقدير   الذي نعبر   وفي الوقت  ومن هنا، 
عادة  دتج بهدف   مع المانحين العالقة   صياغة فمن الضروري بمكان إعادة  القائمة، واالستراتيجيات   يدها وا 

يجاد ،االقتصادياالستقالل  تحقيق   ف  بوصلتها الهادفة إلى الدعم بهد ، وهذا البيئة السياسية المواتية لذلك وا 
 .في النقطة التالية ه بالتفصيل  ما سنتناول  

 
 الستقالل  إلى ا الوصول  بهدف  وطني   برنامج   لتنفيذ  الدولي  والدعم   البعد   على تعزيز   العمل  : البند الرابع
 االقتصادي
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فلسطين،  الجديدة المكتسبة لدولة   مع المكانة   الوطني االقتصاد   مكانة   مة  ءموا هنا، ضرورة   المقصود  
 القرار االقتصادي سيادة   مع متطلبات   الدولي بما يتناسب   على الدعم   واالستفادة من ذلك في الحصول  

 .الوطنية األولوياتفي  تصب   وسياسات   التي تؤدي إلى تبني برامج   والمالي
 

القتصادي، ال بد  من ربط  االقتصاد  الفلسطيني بالمنظومة  التجارية  الدولية  فمن أجل  تحقيق  االستقالل ا
مام  المنتجات الفلسطينية ضمن  أالعالمية  األسواقوفتح   ،وتطوير البنية المؤسساتية والتحتية لذلك ،واإلقليمية

زالة  المعيقات اإلسرائيلية أمام تطبيقها ،شروط تفضيلية ال تخضع  حصريًا لمبدأ المعاملة  بالمثل  ويمكن   . وا 
 الخاصة   الدولية   للمؤسسات   االنضمام  مثل  ؛من المستويات العمل على عدد   ى من خالل  ن يتأت  ألهذا 

لى االعتراف   إسرائيل جبار  ا  و  ،بالتجارة واالقتصاد  التجارية   الفلسطينية مع التجمعات   التجارية   ات  يباالتفاق ع 
وتفعيل اتفاقيات التجارة  واإلعفاءات الجمركية مع االتحاد األوروبي ومنطقة  التجارة الحر ة العربية  ، اإلقليمية
حنا ائيل كما وض  مع إسر  التعاقدية   العالقة   إلى تغيير   إضافة  واالستفادة منها لتسويق المنتج الوطني،  ،الكبر 

 .األولى في النقطة  
 

 الفعلية   اإلجراءات باتخاذ   ،لهذه االتفاقيات الشريكة   حثيثة إلقناع الدول   دبلوماسية   جهود   ومن الضروري بذل  
 ما بين احترام   تفعيلها، بما في ذلك الربط   مام  أها التي تضع  العراقيل  سرائيل إلزالة  إعلى  غط  الالزمة للض  

 .إسرائيلمع  هذه الدول التفاقياتها التجارية   واحترام   ،بين فلسطين وهذه الدول لالتفاقيات التجارية   إسرائيل
 

إلى اإلجراءات الواجب  بالنظر   يجب البدء   ،ولذا  .من األهمية هاذات المالي الدرجة   فإن لالستقالل   ،وكذلك
الوضع الدولي من  ، وتسخير  إسرائيلالحالية مع  بما في ذلك االتفاقيات   ،جميع ما ذكر ها في سياق  خاذ  ات  

 أوجههاب بها الخاصة  بية والنقدية يوالضر  المالية   السياسات   على وضع   فلسطين قادرةً  دولة   تكون  ن أ أجل  
ن كان    .والنمو التطوير   طط  مع خ   وتتناغم   ،الوطنية في المصلحة   التي تصب   ،كافة ملة عن الع   الحديث   وا 

حتى  المرحلة   لتلك   بالتحضير   على األقل   علينا البدء   تحتم   الضرورة   ن  إفقد يبدو سابقًا ألوانه،  الفلسطينية  
ملة نا على الع  من اعتماد   أن تقلل   يمكن   عن طرق   البحث   ه،ذات وفي الوقت ،لتلك اللحظة جاهزين   نكون  

 .في التداول اإلسرائيلية  
 

 نجاح عملية تدويلهإمن أجل  االقتصاد توطين  : البند الخامس
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 فرص   وخلق   ،على االعتماد الذاتي والنمو المستدام وقادر   ومتين   وطني   اقتصاد   على بناء   العمل   ونعني بذلك  
االستثمار  زيادة  و  القدرات الذاتية االقتصادي وتطوير   األداء تحسين   ، وذلك من خالل  عالمياً  العمل والتنافس  
 .واضحة بمحددات   استراتيجية   األولوية لقطاعات   على إعطاء   اإلنتاجية، مع التركيز   في القطاعات  

 
العمل بشكل  فرص   على خلق   والقدرة   ،التشغيل   هيكلي في ديناميكية   من خلل  الفلسطيني  وقد عانى االقتصاد  

 القومي   مو في الناتج  الن   أن ثلثي   في حقيقة   -الدراسات بعض   حسب  - هذا الخلل ت صورة  وقد تجل    .مستدام
 كانت بسبب   ،في العقدين الماضيين في قطاع غز ة من النصف   وأكثر   ،الغربية في الضفة   المحلي  

 د  المول   ،وحدها ،في إسرائيل العمل   وقد كانت فرص    .في إسرائيلالفلسطينية والعمالة  الخارجية   المساعدات  
 دخول  من ة الفلسطينيين من غز  ال العم   منع   يتم   قبل أن والثلثين في غز ة ة الغربيةف في الضف  الوظائ   لثلث  

 .للعمل إسرائيل  
 

 صار  الح  ما سببه  بسبب   ،ة الحبيبةنا في غز  ها أهل  التي يعيش   الكبيرة مجددًا إلى المعاناة   من اإلشارة   وهنا ال بد  
 .للنشاط االقتصادي شبه كامل   من تدمير   دوان  والع  
 

 الضرورة   د  ما يؤك   ،االقتصاد في بنية   عن خلل  خطر   عب ر  تحقيقي، و  خطر   ناقوس   عتبر  المؤشرات ت هإن هذ
 .ةصلب وقواعد   متينة   س  ه على أس  ئ  االقتصاد وبنا" توطين  "على  القصو  للعمل  

 
المتطلبات األساسية في هذا  أهم   أحد   يشكل   ،محليًا ودولياً  قادر  على المنافسة   وطني بمستو  منتج   توفير  ن إ

ن كان   الدولية   البضائع   إحالل   ن  إحيث  ،السياق األولى، إال  بالدرجة   ساسي وطنياً األ زه  محف   واإلسرائيلية، وا 
نوعًا وليس كمًا فقط،  اإلنتاجيةه قدرت   الخاص الفلسطيني رفع   من القطاع   ب  يتطل   مثل هذا التوجه   استدامة   ن  أ

 وقد استطاع القطاع    .والدولية اإلقليمية   كذلك في األسواق   الفلسطيني فرصًا للتنافس   ج  نت  للم   ما سيخلق  
 فيه التي يجب   الكامنة   القدرة   د  ا يؤك  األسواق، م إلى هذه   لوصول  ا ،القطاعات الفلسطيني في بعض   الخاص  
 .عليها البناء  

 
لي في  في كلمة  أسابيع  بضعة   قبل   مت  قد   وكنت   . لالقتصاد الذاتية   القدرة   تعزيز   نا إلى ضرورة  هذا يقود  إن 

القدرة   إلى تعزيز   هذه المبادرة   وتهدف    ".نحو مقاربة جديدة: االقتصاد الفلسطيني"بعنوان  مبادرةً  "ماس"معهد 
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 ،في قطاعات  اقتصادية  محددة  ذات  أهمية  استراتيجية ،بدايةً  ،االستثمار بوابة   الوطني عبر   لالقتصاد   الذاتية  
 منها نا السنوية  واردات   حجم   التي يبلغ  ، اإلنشائية الطاقة والصناعات الغذائية والصناعات   ات  قطاع وبخاصة

ا ينجم  م ،إلى قطاعات  أخر  من التدرج القطاعاتهذه في  نا النجاح  ن  وسيمك    .مليارات دوالر حوالي أربعة  
 .الذاتية  في مجاالت  متزايدةعنه تعزيز  القدرة  

 
من  االستثمارية   الشركاتمجموعة من  ومعه   ،الفلسطيني االستثمار   صندوق   هنا إلى أن   أن أشير   وأود  

القطاعات االستراتيجية  هذه في االستثمار   على إلى التركيز   قد بادر   ،الفلسطينية والبنوكالوطن والشتات 
 .المقترحة

 
ومدروسة على إعادة  منهجية   بطريقة   العمل   دون   هوتمكين الفلسطيني االقتصاد  " توطين" عملية   ولن تكتمل  

ما بين أجزاء الوطن في الضفة الغربية، بما  الفلسطيني كجسم  متماسك   والربط الهيكلي لالقتصاد   ،لحمة  ال  
 التجارة   من منظور   ليس   النظر   هذا األمر   ب  حيث يتطل   ،فيها اقتصاد مدينة القدس المحتل ة، وقطاع غزة

 في السياسات   ، والتوحيد  اإلنتاجفي  من التكاملية     ذلك  ، بل إلى ما يتعد  فحسب والبضائع د  األفرا ل  وتنق  
 .الالزمة لذلك المؤسساتية التحتية   والبنية   واالستثمارية   المالية  

 
 في الختام،
 ،الوطني االقتصاد   ة  ع  وض  م   إعادة من نا السياسي والدولي، ال بد  لعمل   جديد   باتجاه إطار   الطريق   ونحن نشق  

 ضمن   على أن تكون   ،واجبًة وقابلًة للتطبيق عمل   وبرامج   خطوات   تتضمن   حلول   وضع   من خالل   وذلك  
ه تعقيدات   ة  م على كاف  القائ   التشخيص للوضع   ومحورية   ية  من أهم   التقليل   وذلك دون   ،وشامل استراتيجي   سياق  
 .الميدانية وضاعواأل ه مع السياسة  ك  وتشاب  


