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 1. السياسة واالقتصاد في الحالة الفلسطينية 

الذي ُوقع بين  أوسلووفق نصوص اتفاق  4991منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 
 صاد حاضرة بقوةتاسة واالقيجدلية العالقة بين السال تزال ية لسراييمنظمة التحرير والحكومة اإل

صالحيات هذه االتفاقية منحت السلطة الفلسطينية الوليدة أن  فبالرغم من .في المشهد الفلسطيني
دارة الموارد االقتصادية في تلك المناطق بما (ب)و (أ) المصنفة مدنية كاملة في المناطق ، وا 

من السيادة من خالل  اكبير  اا قدر نها سلبت منهأ إالينسجم مع األهداف واألولويات الفلسطينية، 
نطقة المصنفة راضي واستخداماتها في الموعلى األ ،مانها من السيطرة على المعابر الحدوديةحر 
وعلى معظم الموارد الطبيعية  ،(جمالي مساحة الضفة والقطاع في حينهإمن % 26تشكل ) (ج)
صبحت السلطة مسؤولة أمكانيات المحدودة، وفي مقابل هذه الصالحيات واإل(. المياه والفضاء)

والمسكن والرعاية العمل )ساسية مسؤولية مطلقة عن تلبية االحتياجات الحياتية وتأمين الحقوق األ
لجميع المواطنين الفلسطينيين في الضفة ( وغيرها ،الصحية والتعليم والغذاء ومرافق البنية التحتية

ي أولسد . تعمل وفق هذه المعادلة الصعبة للغايةأن  فكان على السلطة منذ نشأتها .والقطاع
تم استحداث  ؛رية والتطويريةت الجافجوة محتملة بين الموارد المالية المتاحة واالحتياجاأو  عجز

ن كانت تتغير في هياكلها ووظايفها ا  و  ،استمرت حتى اليوم دارة المساعداتا  ليات دولية لتقديم و آ
 .الفلسطينيةمن وقت آلخر حسب ما تقتضيه الظروف السياسية واالقتصادية 

 

باريس بروتوكول "ُولد  ،المرحلي أوسلوالتفاق منية الواسعة المحددات السياسية واألإطار  وفي
والمالية والنقدية التجارية في المجاالت العالقات االقتصادية بين الطرفين ينظم ل، "ياالقتصاد

يأتي هذا البروتوكول منسجمًا في جوهره مع روح ومضمون اتفاق أن  وكان من الطبيعي .العملو 
ي لسرايياالقتصاد اإلنه ربط االقتصاد الفلسطيني مع أبرز مالمح هذا البروتوكول أومن . أوسلو

سلب السلطة الفلسطينية القدرة على التحكم بمعدل ضريبة القيمة  ، وبالتاليبغالف جمركي واحد
بالتالي و  ،لمعظم السلع والخدمات( همة من السياسة الماليةممكونات )المضافة والرسوم الجمركية 

جور في مستويات األبالرغم من التباين الكبير  في السوقين هاسعار أقارب بين مستويات 
وظيفة جباية الجمارك والقيمة المضافة على مستوردات  بقى البروتوكول كذلكأو . والدخول

منية وسياسية حويلها لخزينة السلطة العتبارات أخضعت تأالتي  ،لإسراييالفلسطينيين بيد 



مما يعني حرمان سلطة النقد  ،لإسراييفهو مشروط بموافقة  ،عملة وطنية إصدارأما  .تعسفية
ووفق . االقتصاد دوات السياسة النقدية الضرورية لتوجيهأالفلسطينية من استتخدام معظم 

ليها بما يخدم مصالحها إبمنسوب تدفق العمالة الفلسطينية  لإسراييتتحكم  ،البروتوكول
االقتصاد الفلسطيني  بقى البروتوكول معظم مفاتيحأ ،باختصار. منيةاالقتصادية واعتباراتها األ

ي بتطبيق بنود ومواد االتفاق وخرقه للعديد لسراييعدم التزام الجانب اإلمن رغم بالو  .لإسراييبيد 
المالحظات العديدة المسجلة على االتفاق وعلى الضرر الذي لحق  منمن هذه البنود، و 

وات التسعة طيلة السنهذا االتفاق ظل أن  إال ؛باالقتصاد الفلسطيني نتيجة استمرار العمل به
وسيبقى كذلك طالما بقي  ،الماضية هو اإلطار الناظم للعالقات االقتصادية بين الجانبين عشرة
  .على حاله أوسلو

 

التشوهات  ،ربما تعميقو بل  ،وساهمت هذه الترتيبات السياسية واالقتصادية المجحفة في استمرار
قتصاد الفلسطيني على المستويين الطويل في االي لسراييحتالل اإلوالفجوات الموروثة عن اال

مة التي حققتها السلطة في مجال بناء مؤسسات همفبالرغم من اإلنجازات ال. الكلي والقطاعي
عادة تأهيل مرافق البنية التحتية، و  ،قتصاديالحكم اال صداروا  التشريعات الناظمة لحياة  ا 

تكلفة أن  إال ؛ستثماريةحركة التجارية واالوتنشيط ال ،غزةقطاع المواطنين في الضفة الغربية و 
سياساته في ظل استمرار قيود االحتالل و  ألنها تمت ،تلك اإلنجازات كانت مرتفعة نسبيا

في ظل غياب رؤية وبرنامج تنموي شامل تهتدي به السلطة في إعادة اإلعمار و التعسفية، 
 .قتصاد الفلسطينيوهيكلة اال

 

دارة االالتشوهات الموروثة عن أن  كما حتالل والمستجدة بعد قيام السلطة أثرت سلبًا على هيكل وا 
الموازنة العامة للسلطة الوطنية، التي أظهرت حجم االعتماد الكبير على المساعدات الدولية 

وبالمقابل ضعف مساهمة القاعدة الضريبية ، لإسراييوعلى اإليرادات الجمركية المحصلة من قبل 
تغير تركيبة االقتصاد الفلسطيني مع مرور الوقت لصالح قطاعي التجارة للجباية المحلية بسبب 

فاالقتصاد الفلسطيني . مثل الزراعة والصناعة ،نتاجيةوالخدمات على حساب القطاعات اإل



سواء ذات المنشأ  ،كثر على الصدمات الخارجيةأكثر فأصبح مع مرور الوقت ينكشف أ
 .الدوليأو  يلسرايياإل

 

 ،تفاق باريس فقطا تطبيقاتأو  ال تنبع من نصوص االقتصاد الفلسطيني األساسيةمشكلة  ،ذاً إ
نما  حتى لو تفاق اال فهذا. أوسلوتفاق اجاءت في مرجعيته السياسية واألمنية التي  منيضًا أوا 
االقتصاد الوطني  عادة بناء وتطويرساس إلألن يصلح ك من العيوب والثغرات الفنية خال

عزل ن إ إذ. منية القايمةظل الترتيبات السياسية واألفي  التنمية المستدامة الفلسطيني على طريق
افتراض أن  كما .ممكناً لتسوية السياسية ليس عن مسار ا لإسراييالعالقات االقتصادية مع  مسار
هو  ،خرحدهما يحتل اآلأ بين كيانينمتكافية وندية  اقتصاديةعالقات  تطويرل مكانيةإ وجود

ميدانية كانت تحدث بين الطرفين أو  عند كل مواجهة سياسية ه وضعف منطقهؤ ثبت خط افتراض
ستسمح  لإسرايين أسيكون من السذاجة االفتراض بو  .يلسراييخارج مسار التسوية وفق الفهم اإل

وبما يمكن الشعب الفلسطيني من االنعتاق  ،ن ينمو ويتطور بشكل طبيعيبألالقتصاد الفلسطيني 
فاالقتصاد من وجهة نظر . ويحرره بالتالي من االبتزاز والضغط السياسي ،لسراييمن التبعية إل

جانب إلى  ،ساس تتعامل معهوعلى هذا األ ،حد ساحات المواجهة مع الفلسطينيينأهو  لإسرايي
اتجاه عملية التسوية العادلة  يلسرايياإللدى الجانب مبدأ حسن النية  توفر افتراض عدم صحة

 .صالً أ

 

 :هما، استنتاجْينإلى  يقودناهذا التحليل 

حالة   إلى تغيير مسار االقتصاد الفلسطيني من حالة التبعية واالنكشاف والهشاشة الراهنةن إ (4
منية سس العالقات السياسية واألأفي قواعد و  اجوهريا والتوازن يتطلب تغيير  واالنعتاق تمكينال

السياسة في الحالة الفلسطينية وليس فمسار االقتصاد يتبع مسار . والً أ لإسراييالراهنة مع 
 .العكس

 مني القايمالوضع السياسي واألإطار  فيمبادرة لتطوير االقتصاد الفلسطيني أو  ي جهدأن إ (6
 الوصول تساهم فيأو  يساهم ت لن/، وحتى لو نجحفرصة للنجاح والديمومة ا/توفر لهتلن 



. يينلسراييالفلسطينيين واإليخي ومعقد مثل الذي هو قايم بين تار  حل عادل وشامل لصراعإلى 
  .ن هو في النهاية االستقالل والتحرر من االحتالل وليس الرفاهية االقتصاديةيفهدف الفلسطيني

 

 من بريقها ومفعولها،  اكبير  اوفي كل مرة تتعثر فيها عملية السالم التي طال عمرها وفقدت جزء
طاولة إلى  قناع الطرفين بالعودةا  حياء هذه العملية و إإلى  طروحات ومبادرات ترمي أمامنا تظهر  

والقاسم المشترك . يلسرايياإل -حل نهايي وشامل للصراع الفلسطينيإلى  المفاوضات للوصول
بين هذه الطروحات والمبادرات يكمن في محاولة البحث عن حل للصراع من مدخل اقتصادي، 

مني، وهي بالتالي كأنها تهرب من قتصادي على الملفين السياسي واألي تقديم الملف االأ
أن  وتقوم هذه المبادرات والطروحات على فرضية مفادها. السهلإلى  شبه المستحيلأو  الصعب

كثر أتمكين الفلسطينيين من الحصول على عوايد اقتصادية منصفة من عملية السالم يجعلهم 
 . لهم نصافاً إ قلأتقباًل لحلول سياسية 

 
 هدف الورقة

راضي للمشهدْين السياسي واالقتصادي الراهنْين في األ تقديم صورةإلى  تهدف هذه الورقة  
حد منطلقات أصبح ُيعرف بالسالم االقتصادي الذي قد يكون أوتقديم قراءة نقدية لما  الفلسطينية،

زمة مقترحات لمواجهة األ كما تقدم هذه الورقة. نها مؤخراً علن عأي تخطة كيري االقتصادية ال
 وبناء الدولةالشعب الفلسطيني على طريق الحرية واالستقالل  هاواجهياالقتصادية والمالية التي 

 .يخضع ذلك الشتراطات سياسيةأن  ودون
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إمكانية إلى  ي، ال يوجد ما يشير في الوقت الراهنلسراييعلى صعيد المفاوضات مع الجانب اإل
قليمياً دوليًا و  الخروج من حالة المراوحة في المكان رغم كل المحاوالت التي تجري خصوصًا  ،ا 

 ،يينلسراييعلى صعيد ما يسمى باللجنة الرباعية المكلفة بمتابعة المفاوضات بين الفلسطينيين واإل
تصر على عدم الدخول في مفاوضات ذات مغزى لمناقشة قضايا الحل  لإسراييحيث ما زالت 



وهي . الفلسطينية والحدود، والمياه، واألمن، واالستيطان، والقدس، واألسرى وهي الدولة –النهايي 
تمعن  لإسرايي تزالوال . في نفس الوقت تواصل بناء المستوطنات في كافة أنحاء الضفة الغربية

حداث  في سياسة تهويد مدينة خاليها من سكانها وا  القدس من خالل محاصرتها بالمستوطنات، وا 
 . تغيرات ديمغرافية فيها لصالح اليهود لفرض أمر واقع في مفاوضات الحل النهايي

 

وفي المقابل، فإن القيادة الفلسطينية أيضا تتمسك بمواقفها الداعية لوقف االستيطان وربط 
النهايي بجدول زمني محدد ومعلوم النهايات والنتايج،  على قضايا الحل لإسراييالتفاوض مع 

فإن االنقسام اآلخذ بالتجذر  ،ولكن لألسف. حتى ال تبقى المفاوضات عبثية وفارغة المضمون
بين الضفة والقطاع على كل الصعد ُيضعف الموقف الفلسطيني ويقّوض الجهود المبذولة في 

قامة الدولة المستقالسعي إل  ،وتجد العديد من الدول في العالم. لة القابلة للحياةنهاء االحتالل وا 
في هذا االنقسام عذرا وذريعة للتنصل من التزاماتها وواجباتها السياسية  ،حتى العربية منها

فالحصار واالنقسام عمقا األزمة . واالقتصادية اتجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة
" االفتراق االقتصادي"والتشوهات االقتصادية في قطاع غزة وفق كل المؤشرات، وعززا من حالة 

انفصال "حالة إلى  ومع مرور الوقت، بدأت هذه الحالة لألسف تنزلق. والقطاعبين الضفة 
يد عملية السالم في يحدث أي اختراق جدي على صعأن  فإنه من غير المرجح ،وعليه". شامل

 (. العامين القادمينأو  خالل العام)قل في المستقبل المنظور المنطقة، على األ

 

االنسداد في أفق الحل السياسي عبر المفاوضات الثنايية، وانشغال الواليات المتحدة في ظل 
التبعات  وروبي في مجابهة ومعالجةدول االتحاد األ كثر سخونة، وانشغالأبملفات محلية ودولية 

زمة المالية العالمية، وفي ظل ما تشهده المنطقة االقتصادية واالجتماعية الخطيرة التي ولدتها األ
، "الربيع العربي"ـما أصبح ُيعرف بفيالعربية من تحوالت وتطورات سياسية واقتصادية دراماتيكية 

أخرى لحل الصراع ي سيسعيان للبحث عن بدايل وخيارات لسرايين الطرفين الفلسطيني واإلإف
ية التي يتزعمها اليمين قد تحاول تكريس ما اصطلح عليه لسراييفالحكومة اإل. لذي طال أمدها
روقة أإلى  بإعادة الملف "تدويل الصراع"، أّما القيادة الفلسطينية فقد تحاول "السالم االقتصادي"

نوفمبر  /تشرين الثانيمتحدة في مم الاألإلى  خير بالتوجهوما القرار الفلسطيني األ. مم المتحدةاأل



الحصول على في في العام الذي سبق  لنيل العضوية بدون صفة الدولة بعدما فشلت 6146
وفي  .ستراتيجي الجديدأحد التعبيرات عن هذا التوجه اإل إال ،منمجلس األ عبر عضوية كاملة
يترقب الطرفان ومعهما العالم بأسره جهود كيري لتحريك عملية السالم، التي قد  ،اللحظة الراهنة

 .خيرة لتجنب المواجهة الشاملة والمفتوحة بينهماتكون الفرصة األ

 

وال شك أيضا بأن التغيرات الكبيرة الجارية والمستمرة في المنطقة العربية ستلقي بظاللها على 
بشقيه الداخلي والخارجي، ألن ما ستنتهي  ،د السياسيعلى الصعي اخصوص ،الشأن الفلسطيني

األمور سيحمل تداعيات عميقة وطويلة المدى على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية  إليه
فهناك مواقف عربية . عربية محورية تقع في دايرة اهتمام القادة والشعوب العربية على حد سواء

ترتب عليها أيضًا تباين في المواقف اتجاه  لسراييإمتفاوتة حول آلية وطبيعة حل الصراع مع 
االنقسام الحاصل على الساحة أن  المكونات السياسية والتنظيمية الفلسطينية، خصوصاً 

انعكس بصورة  ،خلق سلطتين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزةإلى  الذي أدى ،الفلسطينية
ه من أجل مواجهة ياللحظة في إنهاالتي لم تنجح حتى هذه الدول،  جلية على مواقف هذه

يحصل أن  وليس من المرجح. المخاطر السياسية واالقتصادية التي تحيط بالقضية الفلسطينية
وال اتجاه  ،تقدم ملموس على صعيد المواقف والسياسات العربية اتجاه القضية الفلسطينية

وبالنسبة للنظام . طقةحتى تستقر األوضاع الملتهبة في المن ،المصالحة الوطنية على األقل
يمر  التيالترهل والتكلس  ةمكانية تعافيه من حالإوجد مؤشرات على تالسياسي الفلسطيني، فال 
ذي يحول دون الشروع في عملية ، خصوصا مع استمرار االنقسام البها منذ سنوات وسنوات

 .عادة ترميمه على أسس ديمقراطيةممنهجة وممأسسة إل

 ستراتيجي على المسارإيحدث تغير أن  ليس من المرجح ،مع هذا المشهد السياسي
عني انعدام القدرة الفلسطينية الذاتية على معالجة بعض جوانب يولكن هذا ال  .االقتصادي

راضي الفلسطينية واحتواء تعصف بال التي ذات الطبيعة الفنية زمة االقتصادية والمالية ال 
عتداعياتها و   .العدالةء من يبش عبائهاأادة توزيع ا 
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ية في األراضي الفلسطينية سببًا أساسيًا للتشوهات لسراييشكلت السياسات والممارسات اإل
واالختالالت الهيكلية في البنية االقتصادية واالجتماعية الفلسطينية منذ االحتالل العسكري للضفة 

العالقة غير المتكافية والقسرية بين الطرفين، إطار  وفي. 4921في عام الغربية وقطاع غزة 
جعل المناطق المحتلة مصدرًا لأليدي العاملة الرخيصة المستخدمة في سوق إلى  لإسراييعمدت 

ي وسوقًا استهالكيًا لمنتجاتها، في حين فرضت قيودًا عديدة على مختلف أوجه لسراييالعمل اإل
ستنزفت الموارد المالية للفلسطينيين من اوخاصة الصناعي منه، و  ،لسطينيالنشاط االقتصادي الف

 .خالل فرضها لسياسة ضريبية تعسفية على األفراد ومنشآت األعمال

  

إضعاف فرص االقتصاد الفلسطيني في النمو وتطوير إلى  قد أدت هذه الممارسات الممنهجةل
ستمرار، اوبالتالي قدرته على امتصاص العمالة الفلسطينية التي كانت تتزايد ب ،قواعده اإلنتاجية

 ،حتياجات السوق المحلي من السلع والخدماتاقتصاد على تلبية األمر الذي حد من قدرة هذا اال
وفرض واقعًا من النمط التبعي اإلجباري لسد فجوة الطلب في السوق الفلسطيني عن طريق 

وأصبحت العالقات التجارية للفلسطينيين محصورة بشكل شبه كامل مع . ليإسراياالستيراد من 
تتاح لهم مع أن  من االستفادة من فرص التصدير التي كان من الممكن ، وُحرموا بالتاليلإسرايي

الدول العربية واإلسالمية، ومن فرص استيراد المواد الخام والمكاين ومستلزمات اإلنتاج األخرى 
ستغالل من قبل تعمق الفجوة في الموارد الطبيعية المتاحة لالإلى  ضافةإ ،من هذه الدول

لعملية نهب متواصلة من  ،مثل األرض والمياه ،الفلسطينيين، حيث تعرضت مختلف هذه الموارد
 . يةلسراييحتالل اإلقبل سلطة اال

 

عدم تمكن  ،طينيثيراتها السلبية على المجتمع واالقتصاد الفلسأوما زاد من عمق هذه التشوهات وت
من صياغة وتنفيذ رؤية واضحة  4991السلطة الوطنية الفلسطينية بعد تأسيسها في عام 

وقد . االنتقاليةللخالص من هذا الواقع، وعدم تمكنها من لعب دور الرافعة التنموية خالل المرحلة 
ى أدوات يكون من أهم أسباب عدم قدرة السلطة على تغيير هذا الواقع فقدانها السيطرة عل

السلطة  فهذه. ، وعلى معابرها ومواردها الطبيعية(المالية والنقدية والتجارية)قتصادية السياسات اال



ي لسراييقتصاد اإلنعتاق من حالة التبعية لالولدت منقوصة السيادة، وبالتالي لم تستطع اال
المساعدات الخارجية والعمل في )عتمادية الكبيرة على مصادر خارجية وغير ذاتية للنمو واال

من غير الدقيق : "بهذا الخصوص( 4، ص6112)ويذكر تقرير األونكتاد (. وغيرها لإسرايي
أن  فالحقيقة. األحوال السياسية واألمنية وحدهاإلى  قتصاد الفلسطينيإرجاع هذا التردي في اال

 ،قتصادية الفلسطينية لم تتغير خالل العقود األربعة السابقةساسية التي تحدد اآلفاق االالقضايا األ
قتصادية ضيق هامش السياسة االهو وأبرز سمة بهذا الخصوص . ستمرت وتفاقمتابل إنها 

 أوسلوتفاق اوالمبني على  4991المتاح للسلطة بموجب نصوص بروتوكول باريس لعام 
قتصاد الفلسطيني التي بدأت تتراكم مع ت التشوهات الهيكلية في االقد ثبّ  تفاقفهذا اال. المرحلي

 ".4921ي للضفة وقطاع غزة عام لسراييحتالل اإلاال

 

قتصادية الرييسية والموارد الطبيعية في أيدي فقد بقيت معظم أدوات السياسات اال ،وبذلك
والتعايش مع نتايج فقدان السيطرة على يين، وتركزت جهود الفلسطينيين على التعاطي لسرايياإل

المشكلة األساسية تكمن في أن  ويرى البعض. حتالليهذه األدوات ضمن منظومة الواقع اال
 ،أوسلوافق مع عملية سالم لمتو ا ،النموذج التنموي الفلسطيني المطبق من قبل السلطة والمانحين

أن  ويفترض هذا النموذج. فترة ممكنةالذي ركَّز على بقاء هذه العملية على قيد الحياة أطول 
عامل خارج السيطرة والتحكم، وبالتالي يجب قبول وجوده أو  ي عامل خارجيلسراييحتالل اإلاال

والتحرك تنمويًا ضمن الحيز الذي يسمح به، وكأن سياق الحياة في األراضي الفلسطينية هو واقع 
لمستدامة تحت ي فكرة تقول بأن التنمية اولهذا نجد المزيد من الدعوات لتبن. ستعمارما بعد اال

عتماد على عتماد نسق تنموي بديل قادر على تحقيق االا، وبالتالي يجب حتالل غير ممكنةاال
 . حتاللجتماعية بهدف التحرير وليس التعايش مع االحتالل وتحقيق العدالة االالذات ومواجهة اال

 

عام الجتماعية التي تم تسجيلها طيلة الفترة التي أعقبت قيام السلطة في قتصادية واالفالمؤشرات اال
ستمرار التشوهات البنيوية في ا، تقدم دلياًل على هشاشة الوضع التنموي الفلسطيني و 4991

ي بكافة تجلياته هو المسبب األول لألزمات لسراييحتالل اإلستمرار االافإن  ،وعليه. قتصاداال



ن أي تغاض  قتصادية اال معالجة أعراض ومظاهر المشكلة إلى  عن ذلك سيقود الفلسطينية، وا 
 .وليس حل المشكلة نفسها

 

ربعة أداء االقتصاد الفلسطيني أفي اتجاهات  ت، تحكَّم2002منذ تأسيس السلطة وحتى عام 
 :عوامل متداخلة هي

 .لإسراييلمرحلة االنتقالية الموقعة مع ااتفاقات  .4
كل الجوانب الحياتية  أمرا واقعا على األرض مّس ي وفرضه لسراييسطوة االحتالل اإل .6

 .معه للمواطنين تقريبًا بخالف معظم نصوص االتفاقات الموقعة
  .منسوب وطبيعة المساعدات الدولية .3
 .دارة االقتصاد الوطنيإالمنهج والسياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في  .1

 ،وربما األهم نسبياً  ،صادي في قطاع غزة يتأثر بعامل جديدبدأ المشهد االقت 6112وفي العام 
ومما زاد المشهد االقتصادي الفلسطيني بشقيه تعقيدًا . ي المباشر والمحكملسراييهو الحصار اإلو 

السياسي  نقساموالمتمثل في اال 6111الحدث المؤلم الذي عاشه الشعب الفلسطيني منذ عام 
 . والقطاعوالمؤسسي بين الضفة 

 

قتصاد الفلسطيني، ال بَّد من إحداث تغيير ملحوظ في وإلحداث تطور جوهري ومستدام في اال
وطالما . لإسراييواحد من هذه العوامل بدءًا من قواعد وأسس العالقات السياسية واألمنية مع 

قتصادي الفلسطيني هشًا ومشوهًا ومنكشفًا حالها، سيبقى الوضع اال بقيت هذه العوامل على
 . ستمرار على الصدمات واألزمات الخارجيةاب

 

هذه العوامل تتفاوت من حيث درجة ونطاق تأثيرها على مسار أن  التأكيد على كما ينبغي
يكون عامل المنهج أن  وليس مستغرباً . االقتصاد الفلسطيني وتشكيل خصايصه ومالمحه

ه العوامل مساهمة في تحديد قتصادي المعتمد من قبل السلطة والسياسات المنبثقة عنه أقل هذاال
الهامش المحدود إلى  ويعود ذلك. قتصاد المحلي على المستويين العملياتي واإلستراتيجيمسار اال



، ةقتصاد من جهللسلطة على صعيد التحكم بمفاتيح حركة اال لإسراييتفاقات مع الذي تركته اال
ي بشكل يومي بحق الشعب لسراييحتالل اإللى الممارسات التعسفية التي تنفذها سلطات االا  و 

 .هايتفاقات على سو قتصاده الوطني بخالف نصوص االاالفلسطيني وموارده الطبيعية و 

 

لم تملك حكومات السلطة المتعاقبة إال هامشًا محدودًا على صعيد رسم وتنفيذ سياسة تجارية 
نقدية بسبب عدم  سياسةأو  قتصادين بغالف جمركي واحد،رتباط االابحكم  لإسرايية عن لمستق

أمَّا على صعيد السياسة المالية، فإن الحكومة . وجود عملة وطنية متداولة في األسواق المحلية
وكذلك في  ،ويكاد يكون مطلقًا في مجال إدارة وتوجيه اإلنفاق العام لفلسطينية تملك هامشًا واسعاً ا

ال تملك نفس الهامش في ، ولكنها (الدخل واألمالك)تحديد نسب وشرايح الضرايب المباشرة 
عتبارات، فإن ولهذه اال(. القيمة المضافة والرسوم الجمركية)المباشرة مجال الضرايب غير 

قتصاد الفلسطيني ولو نسبيًا ثير على مسار االأالسياسة المالية ربما تكون هي المدخل الواقعي للتـ
ادلة في الحالة الفلسطينية وع وقد يكون لتبني سياسات ماليمة ومتوازنة. في ظل الظروف الراهنة

تقوض أي أن  التي تحاول ،ية الثقيلةلسراييبسبب القيود اإل العملية التنموية أهمية إضافية إلدارة
 .قتصاد الفلسطيني كي ينمو ويتطورفرصة أمام اال

 

 أداء االقتصاد الفلسطيني والتحديات التي تواجهه 

 !!نمو متذبذب وغير تنموي وغير مستدام: أوالا 

جور في االقتصاد نتاجية العمل واألإضعاف العالقة بين إإلى  دت سياسات االحتالل وممارساتهأ
ضعاف التنوع الصناعي، واعتماد ضعاف العالقة بين اإلا  الفلسطيني، و  نتاج واالستهالك، وا 

، التي ال (SMEs)االقتصاد الفلسطيني على نشاط وفعاليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
سجل االقتصاد أن  فبعد. الزيادة المتنامية في عرض العمالة الفلسطينيةإلى  الستجابةتستطيع ا

، تدهورت المؤشرات االقتصادية بشكل كبير 4999الفلسطيني أعلى نسبة نمو في العالم عام 
 6114العامين  ، وخالل6111خير من العام قصى في الربع األجدا بعد اندالع انتفاضة األ

الناتج المحلي بشكل كبير، ونتج عنه زيادة مفرطة في نسبة البطالة  حيث انخفض، 6116و



، واستمرت عند هذه المستويات حتى %32-62تراوحت مابين و على مستوياتها أإلى  وصلت
وضاع االقتصادية في األراضي الفلسطينية عادت فتحسنت األأن  الإ. 6112مطلع العام 

جمالي ، وبدأ الناتج المحلي اإل6112-6111السنوات تدريجيًا في فترة الهدوء النسبي خالل 
 6112، ثم حقق معدل نمو في سنة 6111-6112عوام بين األ رجحة ماأيحقق نسب نمو مت

دوالر، وقد كاد  4.311.1نصيب الفرد من الناتج  ، وبلغ 1(4991ساس سنة األ% )2.9بلغ 
في الربع الرابع من العام نفسه إثر يكون أكبر لوال االنخفاض الحاد في الناتج المحلي المتحقق 

وتواصل النمو في الناتج المحلي . ي على قطاع غزة واألضرار المصاحبة لهلسراييالعدوان اإل
 ا، ومحققا تحسن%1-2وبنسبة تراوحت بين  6144و 6141و 1192عوام جمالي في األاإل

 ،ورغم ذلك. الردو  4211حوالي إلى  حيث وصل ،في نصيب الفرد من الناتج المحلي املموس
 حيث وصل) 4999بقي نصيب الفرد من الناتج المحلي دون المستوى الذي كان عليه في عام 

 ،بسبب تراجع المساعدات الدولية 6146التباطؤ في عام إلى  وعاد هذا النمو( دوالر 4211إلى 
المحلي سود المشهد السياسي تي توبسبب حالة عدم اليقين ال ،وبالتالي اإلنفاق الحكومي

 .واإلقليمي
 

معظم هذا النمو أتى في السنتين األخيرتين من قطاع غزة وليس من الضفة أن  وجدير ذكره
نفاق، الغربية بسبب التخفيض النسبي للحصار على القطاع وتسارع وتيرة حركة التجارة عبر األ

المؤسسات الدولية مما زاد من وتيرة تنفيذ مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة من قبل 
ومع هذا بقي نصيب الفرد من الناتج . نشاءاتوالمحلية، وحّفز حركة قطاع التطوير العقاري واإل

 .من مستواه في الضفة% 11المحلي في غزة أقل بحوالي 
 

ثير جوهري على معدالت أون تدمن لكن بقى هذا النمو المتحقق في السنوات الربع الماضية 
نفاق ومستويات معيشة المواطنين الفلسطينيين، وبقي محركه الرئيسي ال لفقر واالبطالة 

م منه على المساعدات الدولية وليس النشاط االستثماري همالحكومي المعتمد في جزء 
 .وبالتالي هناك قناعة متزايدة بأن هذا النمو هو غير مستدام وغير تنموي. الخاص

                                                           
 .9002التقرير السنوي الصادر عن معهد ماس لعام . الدولي التقييم الثالثاالقتصاد الكلي والمالية العامة، صندوق النقد إطار  1
 .حصاء وسلطة النقد الفلسطينيةه كل من معهد ماس والجهاز المركزي لإلإصداريشترك في  ،99،9022المراقب االقتصادي، العدد  2



 (والفقرالبطالة )ستمرار التحدي المزدوج ا: ثانياا 

بالتقلب الشديد، وذلك  6146-4992اتسمت معدالت البطالة في األراضي الفلسطينية للفترة 
قليمياً  وتعتبر سياسة اإلغالق والحصار  .تبعًا لألوضاع السياسية واالقتصادية السايدة محليًا وا 

ة، حيث ي لألراضي الفلسطينية العامل الحاسم والمؤثر في معدالت التشغيل والبطاللسرايياإل
والمستوطنات، ويرتفع  لإسرايييتراجع في أوقات اإلغالق والحصار حجم العمالة الفلسطينية في 

قتصادي المرتفعة نسبيًا وبالرغم من معدالت النمو اال. حجم ومعدل البطالة بصورة حادة ومفاجية
األراضي معدل البطالة بقي يراوح مكانه على مستوى أن  إال ،الماضية ستفي السنوات ال

ن كان هذا المعدل في قطاع غزة %61 الفلسطينية، أي بقي عند أعلى بكثير من مثيله في ، وا 
 غزة، بحيث يصلأو  معدل البطالة األعلى هو في فية الشباب سواء في الضفةأن  كما. الضفة
 .(6146الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الربع الثالث % )32إلى 

 

ن كانت معدالت الفقر في بقي االنتشار  ،وعليه الكلي للفقر مرتفعًا في األراضي الفلسطينية وا 
االتجاه العام لمؤشرات الفقر في حالة أن من  رغمبالو . قطاع غزة أعلى منها في الضفة الغربية

نسب الفقر في جميع المناطق ال تزال مرتفعة، أن  ، إال6144-6111تناقص خالل الفترة 
، وأدناها 6111في عام %( 34.6)األراضي الفلسطينية وكان أعلى معدل للفقر في 

داء االقتصادي الكلي في مناطق السلطة لألعوام فمؤشرات األ. 6144في عام %( 64.9)
عدالت نمو الماضية، تقدم الدليل الكافي على صحة الرأي القايل بأنه يمكن تحقيق م القليلة

هذا النمو لم ينجح في ردم الفجوات أن  كما. دون تنمية مستدامةمن  اقتصادي عالية نسبياً 
فهذا النمو يمكن وصفه بأنه نمو غير . التنموية بين المناطق الجغرافية وشرايح المجتمع المختلفة

نه لم يتمكن من خلق فرص عمل كافية أأو  Jobless Growth""خالق لوظايف العمل 
اجع المتواصل في القدرة جانب التر إلى  هذا. الستيعاب قوة العمل الداخلة للسوق سنويا

، مع بقاء متوسط 6111سعار منذ عام ستهالكية لدخول المواطنين نتيجة لموجات ارتفاع األاال
يوميا، بين  شيكال 11ي عند أاليومي االسمي في األراضي الفلسطينية دون تغيير،  ألجرا

 .جر الحقيقي فقد انخفض خالل هذه الفترة، أما األ6146-6112األعوام 

 



 العجز المزمن في الموازنة العامة: اختالل التوازن الداخلي: اا ثالث

العجز الجاري والتطويري في موازنة السلطة يشكل أحد االختالالت الهيكلية والتحديات الرييسية 
 : ساسية هيأويتسم الوضع المالي للسلطة بثالث سمات . التي تواجه االقتصاد الفلسطيني

تزايد العجز الجاري المطلق وانخفاض نسبته من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث  :السمة الولى
+ الجاري )أما نسبة العجز الكلي . 6146عام % 42إلى  6111عام % 62انخفض من 

وتعتبر . تلك الفترة في% 61الناتج المحلي اإلجمالي فقد بقيت بالمتوسط عند إلى  (الرأسمالي
نة مع بعض الدول العربية، حيث بلغت نسبة العجز الكلي من الناتج هذه النسبة مرتفعة جدًا مقار 

في موريتانيا، % 3.2في األردن، و% 1.12بالمتوسط  6111-6112المحلي اإلجمالي للفترة 
سلطة النقد الفلسطينية، المؤشرات االقتصادية للدول العربية، الموقع )في لبنان % 44.3و
 (.لكترونياإل

 

فخالل . االعتماد على المنح والمعونات الخارجية لتمويل عجز الموازنة العامة :السمة الثانية
أما الموازنة ، بالمتوسط من العجز الجاري% 23خيرة غطت هذه المساعدات حوالي السنوات األ
 .فقد اعتمدت بشكل كامل تقريبًا على المعونات الخارجية ،التطويرية

 

دوالر،  اتمليار  2من  6144يث اقترب مع نهاية عام تفاقم الدين العام، بح: السمة الثالثة
ودين خارجي  ،مليار دوالر 6مقداره ( قروض مصرفية وديون تجارية)موزَّعة على دين محلي 

. مليار دوالر 6والتزامات غير مسّددة لهيية التقاعد والمعاشات بحوالي  ،مليار دوالر 4.6مقداره 
ج المحلي اإلجمالي، وهو السقف الذي حدده قانون من النات% 11ويزيد مستوى هذا الدين عن 
ومن ناحية ثانية، فإن التوسع في الدين العام الداخلي له مثالب . الدين العام في مادته الخامسة

نه من جهة يرفع سعر الفايدة على األموال أل ؛ستثمار الخاصقتصادية قوية تضر باالا
تأثير "ـما يعرف بأو  ستثمارات الخاصةومن جهة أخرى يقلص القروض المتاحة لال ،المقترضة
ناهيك . هذه القروض تستخدم لتمويل النفقات الجارية وليس االستثماريةأن  ، السيما"المزاحمة

 .جيال القادمةاأل عن تأثيراته السلبية على رفاهية



يردات المتولدة في انخفاض اإلإلى  ةالعجز المتفاقم في موازنة السلطجزء من رجاع إويمكن 
خزينة السلطة في رام اهلل بشكل كبير جدا، حيث انخفضت نسبة إلى  قطاع غزة والمحولة

في % 62بينما كانت  ،6144في عام % 6إلى  يرادات الحكوميةمساهمة قطاع غزة في اإل
رسمي في في حين استمرت السلطة في دفع رواتب ونفقات القطاع الحكومي ال. 6112عام 

 .من إجمالي النفقات العامة% 39غزة، التي شكلت ما يقارب 

 

السلطة كما االقتصاد الفلسطيني يواجهان حاليا مشكلة ن إ ، يمكن القولوفي الخالصة
، ولعلها ستبقى المشكلة األبرز واألخطر "ضعف مستوى االستدامة المالية"مستعصية عنوانها 

ي المتكرر باالمتناع عن تحويل لسراييالتهديد اإلخصوصا في ظل ، في المستقبل المنظور
ية في أعقاب لسراييقرار الحكومة اإلفي العوايد الضريبية المستحقة لصالح السلطة، كما حدث 

 ،مم المتحدة بحجز العوايد الضريبية التي تجبيها لصالح السلطةنجاز الفلسطيني في األاإل
هذا ف. جماليةيرادات العامة اإلحوالي ثلثي اإلي أ ،مليون دوالر شهريا 461والمقدرة بحوالي 

 الفترةالتي بدأت تظهر بوضوح في  ،عمق بال شك األزمة المالية للسلطةفي القرار التعس
 . نتظامادفع كامل فاتورة الرواتب بالماضية، بحيث بدت السلطة عاجزة عن 

 

إدخال تعديالت إلى  6146عام الولمواجهة هذه األزمة، لجأت الحكومة الفلسطينية مع بداية 
ل نظرًا ألن ذلك ُيحمّ  ،حتجاج شعبي واسعاعلى الشرايح والنسب الضريبية، األمر الذي قوبل ب

مام هذا أو . قتصادية إضافية ستزيد من معاناته التي يعيشها أصالً االمجتمع الفلسطيني أعباء 
 ما لبثت االحتجاجات، و التراجع عن بعض التعديالتإلى  ضطرت الحكومةاحتجاج الشعبي، اال
وقد يكون الخيار الوحيد . في ضوء استمرار تفاقم األزمة 6146تكررت بشكل أكبر في أيلول أن 

حجز العوايد إلى  باللجوء يةلسراييفي ظل استمرار التهديدات اإل زمةالمتاح لمواجهة هذه األ
مليون  411هو تنفيذ الدول العربية لتعهداتها بتقديم الدعم المالي المقرر بحوالي  الضريبية،

 .مان الماليةشبكة األإطار  دوالر شهريا في

 



 اختالل العالقة بين االدخار واالستثمار : رابعاا 

يعاني االقتصاد الفلسطيني من وجود فجوة عميقة ما بين االدخار واالستثمار، تظهر في عدم 
التكوين الرأسمالي )الدخارات المحلية على تغطية االستثمارات المحلية اإلجمالية قدرة ا

كانت قيم االدخارات القومية المتاحة منخفضة ( 6146-4991)ففي خالل الفترة (. اإلجمالي
مقارنة بحجم االستثمارات المحلية ( 6111و  6113)سالبة في بعض السنوات أو  جداً 

اإلنفاق االستهالكي النهايي يفوق الناتج إلى أن  الحسابات القوميةوتشير بيانات . اإلجمالية
المحلي اإلجمالي ويستحوذ على معظم الدخل القومي اإلجمالي، مما يعكس هيمنة الطابع 

 كما. االستهالكي من ناحية وهامشية االدخار في مكونات الدخل القومي المتاح من ناحية أخرى
وب مديونية معظم األسر الفلسطينية، التي اضطرت في تزايد منسإلى  هذا الوضع قادأن 

قتراض من البنوك لسد الفجوة بين دخولها الحقيقية واحتياجاتها المعيشية الإلى االسنوات األخيرة 
 .المتزايدة

 

 تعاظم سيطرة قطاعات الخدمات والتجارة على حساب قطاعات النتاج السلعي: خامساا  

تعاظم مساهمة قطاعات الخدمات إلى  (6144-4991)تشير بيانات الحسابات القومية للفترة 
مقابل تراجع ملموس وكبير في  ،والتجارة في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي لألراضي الفلسطينية

تراجع المساهمة النسبية إلى  حيث تشير هذه البيانات. مساهمة قطاعات اإلنتاج السلعي
-4991)بالمتوسط للفترة % 39.1إلنتاج السلعي لألراضي الفلسطينية من حوالي لقطاعات ا

بينما  ،(6144-6112)للفترة % 62.2إلى  ، ثم(6111-6111) للفترة% 31.2إلى  (4999
% 13.1إلى % 29.2إلى  %24.1من  (3) ازدادت المساهمة النسبية لقطاعات الخدمات

تعمق السمة الخدماتية إلى  التوالي، وهو ما يشيربالمتوسط للفترات الثالث المذكورة على 
لمصدر القطاعي للناتج المحلي إلى اوتبدو الصورة أكثر سوءًا عند النظر . لالقتصاد الفلسطيني

بالمتوسط للفترة % 31.6اإلجمالي في قطاع غزة، حيث تراجعت قطاعات اإلنتاج السلعي من 
للفترة % 64.2إلى  ، ثم(6111-6111) للفترة% 62.3حوالي إلى  (4991-4999)
تعاظم دور قطاعات الخدمات والتجارة في تكوين الناتج المحلي  ،بالمقابل. (6112-6144)

                                                           
والنقل والتخزين واالتصاالت، الوساطة المالية، الفنادق  لتجزئة،تشمل قطاعات الخدمات كل من أنشطة اإلدارة العامة والدفاع، تجارة الجملة وا 3

  .جتماعي، واألنشطة االجتماعية والشخصية، والخدمات المنزليةوالمطاعم، األنشطة العقارية واإليجارية، أنشطة التعليم والصحة والعمل اال



اإلجمالي، التي بلغت مساهمتها النسبية أكثر من ثالثة أرباع الناتج المحلي اإلجمالي للفترة 
صاد على خلق فرص ومن التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة تناقص قدرة االقت (.6112-6144)

 .التشغيل وتزايد انكشاف االقتصاد المحلي للصدمات والتقلبات الخارجية

 

على األقل أو  لم تحظ حتى اللحظة بأولوية،( خاصة الزراعة)القطاعات اإلنتاجية أن  كما
وهذا التحول . باهتمام خاص في برامج المانحين وخطط التنمية والموازنات العامة الفلسطينية

 ،االعتماد على المستوردات من سلع االستهالكإلى  في االقتصاد الفلسطيني أدى الهيكلي
 . ي لتلبية الطلب المحليلسراييخاصة من االقتصاد اإل

 

 عجز متزايد في الميزان التجاري السلعي والخدمي : سادساا 

 : ييأتما لى إ تشير بيانات الميزان التجاري السلعي والخدمي وفقًا للحسابات القومية الفلسطينية

 ،ارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري السلعي والخدمي من الناتج المحلي اإلجمالي .4
-6112) الناتج المحلي اإلجمالي في الفترة%( 21.1)حيث بلغت أكثر من نصف 

دوالر، بينما  اتمليار  1وقد بلغ حجم الواردات من السلع والخدمات ما يقارب  (.6144
وتعتبر هذه النسبة . 6144عام المليون دوالر كما في نهاية  211بقيت الصادرات عند 

للفترة % 32.2حيث بلغت بالمتوسط  ،مرتفعة مقارنة مع دول عربية مجاورة كاألردن
سلطة النقد الفلسطينية، المؤشرات االقتصادية للدول العربية، الموقع ) (6112-6111)
 (.لكترونياإل

من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث تراوحت ما بين ( سلع وخدمات)تدني نسبة الصادرات  .6
سلع )خيرة مقابل ارتفاع نسبة الواردات بالمتوسط في السنوات األ% 42 -46%

وهو % 13.1 -% 11.1والتي تراوحت ما بين  ،من الناتج المحلي اإلجمالي( وخدمات
أن  كما. اقتصادًا مستوردًا بالدرجة األولى االقتصاد الفلسطيني يعدإلى أن  ما يشير

عني ارتفاع نسبة تسرب الدخل يارتفاع نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي 



المحلي، مما يؤثر سلبًا على ( اإلنفاق)نقص الطلب إلى  المحلي للخارج، وهو ما يؤدي
 .إلنفاقلنمو الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك تحت تأثير مضاعف 

ظهرت البيانات المتاحة ارتفاع مؤشر أ: لإسراييفاع درجة تركز التجارة الخارجية مع ارت .3
 التركز الجغرافي للتجارة الخارجية السلعية الفلسطينية، حيث شكلت الصادرات السلعية

بالمتوسط من % 91ي أكثر من لسراييمن خاللها عبر قنوات التسويق اإلأو  لإلى إسرايي
الدول إلى  السلعية، في حين لم تتجاوز نسبة الصادرات السلعيةإجمالي الصادرات 

أما الواردات السلعية (. ومعظمها مع األردن ومصر والسعودية)، %(2)العربية 
بالمتوسط من إجمالي % 21فشكلت حوالي  ،من خاللهاأو  لإسراييالفلسطينية من 
 . الواردات السلعية

 

 : هما ،اا حقيقتينُتظهر المؤشرات المختلفة الواردة سابق

لن  الفلسطيني ما زال هشًا ويعاني من تشوهات وفجوات بنيوية عديدة االقتصادن إ :أوالا  
  .صدمات جديدة تساعده على تحمل

 لسرايينكشاف عالية إلايعاني من درجة ومكبل و اإلقتصاد الفلسطيني مجزء ن إ :ثانياا   
  .الدولية والمساعدات

خطة اقتصادية من أو  ي مبادرةأي مدى تستطيع أإلى  :السياق هو يبرز في هذا والسؤال الذي 
زمات االقتصاد الفلسطينى البنيوية والعميقة أتعالج أن  خطة كيريأو  "االقتصاديالسالم "قبيل 

  منية الضاغطة على هذا االقتصاد؟البيئة السياسية وال تغيير بمعزل عن

 

 نقديةقراءة : يالسالم االقتصادي وخطة كير. 4

ولى من قبل شمعون بيرس ُطرحت للمرة األليست جديدة، وكانت قد  "السالم االقتصادي"فكرة 
شارات على حد اإلأوقد يكون طرح هذه الفكرة مبكرًا هو . أوسلوبعد سنوات قليلة من توقيع اتفاق 

دركت أقد ف .عادل وشامل للصراع ل إلى حللتوصا في صلمن األ لإسراييجدية أو  عدم نية



وهذا ما قد يفسر عدم التزام . نها غير جاهزة وال مستعدة لدفع فاتورة السالم الحقيقيأمبكرًا 
 . يومنا هذاإلى  ي من االتفاقات التي وقعتها واستمرار الفترة االنتقاليةأب لإسرايي

 

لمحادثات كامب ديفيد حول قضايا  لإسراييفشال إعقاب االنتفاضة الفلسطينية الثانية بعد أفي 
ياهو هذه الفكرة وطورها لمنهج ن، التقط نتي للحكملسراييالحل النهايي وصعود اليمين اإل

وساط أفي ييد والتفهم أوقد وجد لها بعض الت. ستراتيجي في التعامل مع الجانب الفلسطينيإ
. 6111الترويج لهذا المنهج وحشد الدعم له منذ العام  عنياهو نولم ينفك نت. اللجنة الرباعية

من خالل الجهد الحثيث الذي  المنهج دعم اللجنة الرباعية لهذانجد تعبيرات كثيرة لأن  ويمكن
الوضع إطار  في البحث عن سبل لتطوير االقتصاد الفلسطيني في زاليبذله مبعوثها وال 

للسلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة في  الدعم المالي السخيأن  كما. السياسي القايم
قناعتها بعدم جدوى ذلك لالقتصاد الفلسطيني من المنظور من رغم بال ،خيرةالسنوات األ

لهذا قد يؤشر على تفهم بعض هذه الدول  ،يلسراييستراتيجي في ظل استمرار االحتالل اإلاإل
 .المنهج

 

فق أولية للخروج من مأزق انسداد أجوالت مكوكية للمنطقة بتصورات  عبرجاء كيري ، خيراً أو  
 هذه التصورات ال ترقىأن  مع التأكيد على ،"السالم االقتصادي"قرب ما تكون لمنهح أالتسوية 

 1حشد ما يقارب إلى  "الخطة"ولية لهذه وتشير المالمح األ. خطة كما يروق للبعض تسميتهاإلى 
ع القادمة من خالل مشاري الثالث سنواتالفي صاد الفلسطيني تدوالر وضخها في االق اتمليار 

ضح بعد مصادر هذه تتولم . وبالشراكة بين القطاعين الخاص والعام ،وتطويرية مختلفة استثمارية
 ؟قروض أممنح وهبات عبارة عن وال هل ستكون  ،موالاأل

 

 يصل وتحقيق االقتصاد الفلسطيني لمعدل نمإلى  تؤديأن  تتوقع هذه الخطة في حال تنفيذها
%. 11حوالي إلى  جوروالى زيادة متوسط األ ،%2إلى  خفيض معدل البطالةتوالى  ،%21إلى 



ضرورة تالزم تنفيذها مع التقدم على المسار إلى  ،ولو بشكل خجول وضبابي ،شارت الخطةأو 
 .هدافهاأالسياسي حتى تحقق 

   

كثيراا عن خطة كيري ال من حيث االفتراضات وال من حيث  "السالم االقتصادي"ال يختلف منهج و  
 :ْينتيتالفرضيتْين اآلإلى  نافكالهما يستند ،االستهدافات المنشودة

يعجل ويسهل أن  االقتصادية للمواطنين الفلسطينيين من شأن تحسين مستوى الرفاهيةن إ .4 
يؤجل أن  قلعلى األأو  ،يلسرايياالحتالل اإل حل سياسي نهايي ودايم للصراع معإلى  الوصول

صحاب ومؤيدي أوهذا االفتراض مبني على قناعة لدى . انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة
الشعب الفلسطيني  هاواجهيالصعوبات االقتصادية والمالية التي أن  هذه الطروحات مفادها

وربما تفتح  ،لإسراييتجاه اتطرفًا  كثرأتبني مواقف سياسية إلى  اموسلطته الوطنية قد تدفع به
وهذا ما ال تريده . شكالهاأالمقاومة الميدانية بكافة بما فيها  ،المواجهة معها على كل االحتماالت

. والمجتمع الدولي حاليًا في ظل التحوالت والتوترات المتصاعدة الجارية في العالم العربي لإسرايي
ن أ ين ستُبقي عملية التسوية جارية وتحافظ على ما تبقى ي مكاسب اقتصادية تتحقق للفلسطينيوا 

إلى  ن هذه الطروحات ترميإف ،خرآبمعنى . المواطنينمال المعقودة عليها لدى غالبية من اآل
تطورات فلسطينية أو  حرق بعض المراحل في مراهنة منها على تغيراتأو  كسب بعض الوقت

والمراهنة هي في . بآخرأو  الصراع بشكل قليمية ودولية قد تحدث في المستقبل وتخدم حسما  و 
 .يلسراييلصالح المخطط اإل هذه الحالة

سراييحل عادل وشامل للصراع المحتدم بين الفلسطينيين و إلى  الوصولن إ .6 وفق صيغة  لا 
فهناك قناعة متزايدة لدى . لم يكن مستحيالً ن إ مرًا صعباً أالتسوية الراهنة بات مع مرور الوقت 

هي المسؤولة  لن إسراييأ حيث ،نها فقدت دافعيتها وفرص نجاحهاأهذه الصيغة ب مهندسي وراعي
هذا التعنت  مامأالمجتمع الدولي يقف عاجزًا أن و  ،طراف العالقة الثقة بهذه الصيغةأعن فقدان 

لجعلها تستجيب  لإسرايينه فاقد للقدرة وربما الرغبة في الضغط على أوواضح  ،يلسرايياإل
ية عن لسراييطراف الدولية واإلتبحث بعض األأن  ن من الطبيعيإف ؛الم الحقيقيالستحقاقات الس

والمؤيدين  لإسراييركان الحكم في أوقد وجد بعض . مخارج بديلة وسهلة للمأزق السياسي الراهن
   .ركية ضالتهم في الحلول االقتصاديةيمدارة األلها في اإل



خيارات إلى أو  سباب فنيةأإلى زمة االقتصاد الفلسطيني ال تعود في جوهرها أن أذا سلمنا با  و  
بفعل ممارسات أو  ما بفعل االتفاقاتإ ،منية مفروضةأمحددات سياسية و إلى نما ا  و  ،خاطية
زالة إ بأن نه من الطبيعي االستنتاجإف ؛رض خارج سياق هذه االتفاقاتية تعسفية على األلإسرايي

  .كلياً أو  زمته جزيياً أمن  إخراج االقتصاد الفلسطينيالسبيل الوحيد الكفيل ب يهذه المحددات ه

 

ليس من : وخطة كيري "السالم االقتصادي"الحكم المبديي التالي على إلى  هذا الفهم يقود ال محالة
يتحقق السالم العادل والشامل من خالل المداخل االقتصادية، وليس أن  المرجح وال من الممكن

ولعلنا نجد في  .لى سالم عادل وشاملإ يقود النجاح االقتصادي حتى لو تحققأن  مرجحمن ال
تجاوز  6111فمنذ العام . التجربة السابقة مع هذه الطروحات الدليل القاطع على صحة هذا الرأي

منها من % 21ل ما يقارب و  مُ  ،مليار دوالر سنوياً  3.2 نفاق الحكومي الفلسطيني بالمتوسطاإل
 ،وانعكس ذلك ايجاباً  ،المساعدات الدولية، وتحققت معدالت نمو عالية نسبيًا في الناتج المحلي

كل ذلك لم يساعد ال في استدامة االقتصاد وال  .على معدالت البطالة والفقر ،ولو بشكل محدود
ية المحددات السياسوالسبب الرييس في ذلك يكمن في استمرار . في التقدم على المسار السياسي

ولى لم تندلع االنتفاضة األأخ الصراع، يكثر في تار أذا رجعنا ا  و . حالها ىية عللسراييمنية اإلواأل
في الضفة والقطاع؟ وفي عام  وضاع اقتصادية واجتماعية مريحةأفي ظل  4921في عام 
ومستويات معيشة المواطنين  يداء االقتصادي الكلانفجرت االنتفاضة الثانية واأل 6111

ي أأو  ن خطة كيريأنتوقع بأن  فكيف يمكن لنا!! حسن حالهما بكل المقاييسأالفلسطينيين في 
 ناهيك عن اسي؟يللمأزق السأو  زمة االقتصاد الفلسطينيعًا ألنقد تقدم حاًل مق خرى مماثلةأمبادرة 

فهذه الخطة بالغت . الفني البحتخطة كيري يعوزها الكثير من الواقعية حتى على المستوى أن 
حالة التبعية ن نؤكد بأأن  ويبقى. ساسكما بالغت في فرص نجاحها من األ ،كثيرًا في توقعاتها

فاق العام نكبر من اإلي تجعل المستفيد األلسراييالتي يعيشها االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإل
 . لإسراييهو  نماطها وتوظيفاتهاأكما من المساعدات على اختالف 

 

نهاء االحتالل إعلى  اينصبأن  يجب ،كما الدولي ،ن الجهد الفلسطينيأفي الخالصة نقول ب
همية مواصلة الجهد الرامي أغفال إوالا، ولكن بالضرورة دون أراضي الفلسطينية ي لل لسرائيال



تصويب المسار االقتصادي وتعزيز قدرة المواطنين الفلسطينيين على الصمود والممانعة إلى 
نهاء االحتالل قد ال يكون الشعب إوعند . مكن ذلكأخياراتهم االقتصادية حيث وتوسيع 

 هفاالقتصاد الفلسطيني في. نقاذ اقتصاديةإمشاريع إلى وال  مساعداتإلى الفلسطيني بحاجة 
داء أوستكون كافية لتحقيق  ،المستغلة بسبب االحتالل رمكانيات غيالكثير من الطاقات وال

نشرع في برنامج تصحيح أن  علينا ،لى ذلك الحينا  و . فضل من دول كثيرة في العالمأصادي تاق
  .ضالهم التحرريناالستمرار في  منن السلطة والناس اقتصادي يمك  

 

 صالح االقتصادي المطلوبة لأجندة ا. 5

فإن االتجاه الذي سيذهب به المشهد السياسي الفلسطيني في عالقاته الداخلية  ،بطبيعة الحال
والمجتمع الدولي، سيكون له بالغ األثر على الوضع االقتصادي بشقيه العام  لإسراييوعالقته مع 

الوضع في قتصادية الممكنة اال والخيارات اقتراح السياساتوألغراض هذه الورقة، سيتم . والخاص
إلى  التي ستقود ،خرىيعني ذلك عدم وجود احتمال لحدوث السيناريوهات األأن  دون من ،القايم

ستبقى هذه الخيارات و  .ستراتيجية على الساحة الفلسطينية في حال حدوثهاإتغيرات اقتصادية 
الداخلية، وليست ذات تأثير على قتصادية محدودة وذات طابع تنظيمي لألسواق والعالقات اال

ساعًا لتطبيق مثل هذه اتوربما المساحة األكثر . قتصاد الفلسطينيجوهر المسار اإلستراتيجي لال
عادة تصويب بعض السياسات القطاعية  الخيارات ستكون في مجالي السياسة المالية العامة وا 

جتماعية بين أفراد وشرايح ة االمن العدال قتصادي الداخلي وتحقيق مزيدستعادة التوازن االال
 .المجتمع الفلسطيني

 

 على صعيد السياسة المالية العامة: والا أ

األبد، على األقل ضمن الوتيرة إلى  المساعدات الدولية قد ال تستمرأن  يجب التأكيد أواًل على
بل يجب النظر ال تبقى عنصرًا دايمًا وثابتًا في اإلستراتيجية التنموية، أ الحالية، وبالتالي يجب

عتبارها مؤقتة وغير مضمونة توجب على الفلسطينيين بذل أقصى درجة ممكنة من اإليها ب
مع مواصلة البحث عن السبل الكفيلة بالتخلص من  ،ستغاللها عند توفرهااالحكمة والكفاءة في 



النحسار وقد بدأت اعتمادية السلطة على المساعدات الدولية فعاًل با. عتماد عليها تدريجياً اال
سياسيا واقتصاديا،  اومبرر  اهذا التوجه الحكومي قد يكون مشروع. خالل السنتين الماضيتين

حيث يرى الكثيرون بأن هذه المساعدات هي ضرورية لتعويض  ،جماع وطنيإب ىحظولكنه ال ي
ن هذه إوبالتالي ف، يلسراييضرار التي تلحق بهم بسبب االحتالل اإلالفلسطينيين عن األ

 النفسها هدف السابقة ووضعت الحكومة. تستمر طالما بقي االحتالل قايماأن  المساعدات يجب
 .6143ذه المساعدات مع نهاية عام يتمثل في االستغناء عن ه ،وربما غير واقعي ا،طموح

مًا في تمويل العجز همتبقى هذه المساعدات الدولية عنصرًا أن  من المتوقعو . يتحقق لذلك لمو 
 .السنوات الثالث القادمة خاللالموازنة  الكلي في

 

 لماذا البحث عن سياسة مالية جديدة اآلن؟ 

  فجَّر أزمة مالية 6141التراجع التدريجي في حجم ووتيرة المساعدات منذ نهاية عام ،
 .خانقة للسلطة ليس من الصعب تلمس مظاهرها وأبعادها

 االستدامة المالية للسلطة على طاولة زمة أعادت وبقوة طرح سؤال هذه األأن  واألهم
أو  الجدل والنقاش من جديد، بل أنها أعادت توجيه بوصلة هذا الجدل نحو البدايل

الخيارات المتاحة والممكنة لتبني سياسة مالية وطنية لمرحلة قادمة قد تغيب فيها هذه 
 .كلياً أو  المساعدات جزيياً 

  أهمية خاصة في مرحلة إقامة الدولة  عادة بناء السياسة الماليةإوتكتسب محاولة
وربما مع بعض المانحين  ،لإسراييحتماالت المواجهة مع احيث تزداد فيها  ،الفلسطينية
 . الرييسيين

  ورقة "تستخدم الدول والجهات المانحة أن  منوهناك مخاوف لدى األوساط الفلسطينية
 . في هذه المواجهة المفتوحة ،"التحويالت الضريبية"ورقة  لإسراييوتستخدم  ،"المساعدات

 

 



 !!مالمح السياسة المالية الممكنة

 :الخيارات المفترضة ألي دولة لحل أزمتها المالية هي

 ما عبر توسيع طاقة االقتصاد إ( الضريبية وغير الضريبية)يرادات المحلية زيادة اإل
أو  للضرايبفقية عبر تحسين الجباية الضريبية من خالل توسيع القاعدة األأو  المحلي

 .التسرب الضريبيمن خالل الحد من ظاهرتي التهرب و 

  أو  ،"األولى فاألولى"التقشف في النفقات العامة، من خالل إعادة جدولتها على قاعدة
هناك إلى أن  ويجب اإلشارة هنا. من خالل تحسين كفاءة اإلنفاق ووقف هدر المال العام

 ."الترشيد"و "التقشف"بين  افرق

 اإلضافي حسبما تسمح به القوانين واألنظمة النافذة، وذلك إمَّا من خالل قتراض اال
 .السوق الماليأو  السوق المصرفي

 ستقطاب مساعدات عربية ودولية طاريةا. 

أي من هذه الخيارات متاحة وممكنة للسلطة الوطنية الفلسطينية : ولكن السؤال الجوهري هو
 وفق الحالة الراهنة؟

  يصل العبء الضريبي في أن  فال يمكن. خيار ممكن ولكن بحدودزيادة اإليرادات هو
واألهم يجب . من الناتج المحلي لتمويل كامل النفقات الجارية% 12إلى  مناطق السلطة
وتأتي التعديالت األخيرة . عند فعل ذلك "قتصاديالتحفيز اال"و" العدالة"مراعاة قاعدتي 

 ولكن ال يمكن. لزيادة الجباية المحلية سعي الحكومةإطار  على قانون ضريبة الدخل في
زيادة كبيرة في اإليرادات بسبب االختالل الجوهري في إلى  تؤدي هذه التعديالتأن 

، وتحديدا الذي ينحاز في األساس للضرايب غير المباشرة ،النظام الضريبي الفلسطيني
الضرايب على حساب  ،(ستهالكعلى اال)الرسوم الجمركية ضريبة القيمة المضافة، و 
 .المباشرة على الدخل والثروة



 ولكن  ة،قتصادية واألخرى أخالقياإحداهما  ،ناالتقشف هو خيار مطلوب وملح وله قيمت
وفي الحالة  .وغالبًا ما يلقى معارضة شديدة ،هذا الخيار بشكل عام غير شعبوي

 .فإن هذا الخيار مقيَّد بخصايص اإلنفاق الجاري أيضاً  ،الفلسطينية

 اإلضافي هو خيار غير متاح حاليًا للسلطة ألسباب عدة هي قتراضاال: 

أن قانون الدين العام يحدد في مادته الخامسة سقفًا على الدين العام مقداره  .4
 .من الناتج المحلي اإلجمالي% 11

قتصادية سلبية ناجمة عن مزاحمة اقتراض المحلي له آثار إن التوسع في اال .6
 .الموارد المالية المتاحةالقطاع العام للقطاع الخاص على 

مخاطر التركز "بـقتراض المصرفي المحلي سيزيد مما ُيعرف إن التوسع في اال .3
 ."يتمانياال

 عام قد يكون ممكنًا أو  كتتاب خاصاسندات في  إصدارقتراض عن طريق أما اال
 تستندأن  ويمكن لهذه السندات. خصوصًا في أوساط الشتات الفلسطيني الثري ،وجذاباً 
 ولكن يستدعي ذلك إما تعديل قانون الدين. قتصادية والمالية معاً أساسْي العوايد االإلى 
   .لذلك حقيق نمو اقتصادي كافتأو 

 عربيًا  ا،متاح اقد يكون خيار ( منتظمة وطارية)ستقطاب مساعدات دولية إضافية ا
سالمياً  وبالمقابل تصاعد  ،نسداد األفق التفاوضياخيار محدود دوليًا في ظل  هولكن ،وا 

 .لإسراييحتماالت المواجهة مع ا

  قد يكون مفيدًا في هذه المرحلة البحث مع اللجنة الرباعية واألطراف الدولية األخرى عن
في تحويل المستحقات المالية الشهرية لخزينة السلطة دون  لإسرايينتظام اآلية تضمن 

 حصول السلطة على ضامنوقد تكون إحدى هذه اآلليات . توظيف سياسيأو  مراوغة
المفاوضات إلى  لهذه التحويالت كشرط إضافي للعودة( مؤسسةأو  دولة)كفيل دولي أو 

 .لإسراييالنهايية المباشرة مع 



ا فإن أي ،ةؤ وعليه، فإذا كانت جميع هذه الخيارات هي ضرورية لسياسة مالية وطنية مستدامة وكف
 .بمفرده لتحقيق ذلك منها هو قطعًا غير كاف

 

 على صعيد السياسات الكلية والقطاعية : ثانياا 
  إصالح التشوهات في سوق العمل، من خالل استيعاب الجزء األكبر من األيدي العاملة

ب ذلك تفعيل يتطلو . ي، وبالذات داخل القطاع الخاصالفلسطينية داخل االقتصاد الفلسطين
العامل الفلسطيني من خالل تبني سياسات تعمل على زيادة إنتاجية دور صندوق التشغيل و 

التركيز على تصدير السلع والخدمات الفلسطينية ذات القيمة المضافة العالمية بدال من 
تصدير العمالة الفلسطينية، من خالل االهتمام بالتنمية البشرية وتحسين إنتاجية العمل، 

مي الجامعي، بما ر النظام التعلييتطو تأهيل والتدريب المهني والتقني و واالهتمام ببرامج ال
 . يتالءم واحتياجات سوق العمل

 ي وتطوير العالقات االقتصادية لسراييتقليص تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإل
السطح سؤال يدور حول إلى  يبرز ،وفي هذا السياق. والتجارية مع العالم العربي واإلسالمي

تفاق من خالل التفاوض مع فهل يجب تعديل هذا اال ،"قتصاديتفاق باريس االا"مصير 
تفاق جديد؟ أم يجب العمل على اإلى  التوصلحين إلى  ؟ أم يجب تجميد العمل بهلإسرايي

 تفاقبهذا اال لتزام كاملابأطراف دولية أخرى أو  من خالل اللجنة الرباعية لإسراييمطالبة 
ل الحإطار  في لإسراييترتيب نهايي للعالقات السياسية واألمنية مع إلى  حين الوصولإلى 

تفاق الباحث هو من أصحاب الخيار األخير، ألن فتح هذا اال النهايي العادل والشامل أواًل؟
لتعديل نصوص تتطلب مفاوضات مباشرة ينطوي على أضرار سياسية وتقويض  لإسراييمع 

تتحقق أن  ستمرار في موقفها الرافض للمفاوضات دونقدرة القيادة الفلسطينية على اال
تفاق باريس بحد االمشكلة األساسية ال تكمن في أن  كما. ط الفلسطينية العادلة لذلكالشرو 
نما في مرجعيته السياسية واألمنية التي جاءت في  ،ذاته فتعديل نصوص . أوسلوتفاق اوا 
قتصادية اكون له منافع وعوايد تلن  ،حتى لو كان وفق الرؤية الفلسطينية الخالصة ،تفاقاال

على  اوتفرض قيود ،تسيطر على األرض والحدود والموارد لإسراييذات مغزى طالما بقيت 
خاص والبضايع داخل مناطق السلطة بذرايع أمنية، فعزل تطور العالقات شحركة األ



عن تطور مسار التسوية السياسية ليس إطارا صحيحا، فافتراض  لإسرايياالقتصادية مع 
مك انية تطوير العالقات االقتصادية، بغض النظر عن التقدم في مسار الطابع التعاوني وا 

جانب عدم دقة إلى  وبخاصة انكشافه أمام األزمات، ،عملية التسوية السياسية ثبت عدم دقته
 .والتي لم تكن كذلك في كل المراحل ،يلسراييافتراض مبدأ حسن النية اإل

 تعتبر  :ة للفئات المهمشة والفقيرةدعم مؤسسات الخدمات والرعاية االجتماعية المساند
سر الفقيرة من مان االجتماعي وشبكات المساعدات االجتماعية الموجهة لألشبكة األ

دنى من تماسك النسيج االجتماعي، ولويات المباشرة والضرورية للحفاظ على الحد األاأل
. االقتصاديةوضاع الفقراء والمحتاجين بسبب تدهور األ خاصة في ظل استمرار تنامي أعداد

عاجلة التي تزيد من قدرة وتعتبر زيادة مخصصات وزارة الشؤون االجتماعية من القضايا ال
على زيادة كفاءة ومستوى تغطية المساعدات التي تقدمها على شكل معونات إنسانية  الوزارة

وطارية لألسر المحتاجة، وخصوصا العايالت التي تضررت بشكل مباشر من اإلجراءات 
تبدأ بالتركيز على التمكين االقتصادي أن  ولكن على وزارة الشؤون االجتماعية ،يةلسرايياإل

. اعلى تأسيس مشاريع مولدة للدخل بداًل من إغاثته اللعايالت المستهدفة من خالل مساعدته
  :جراءات المطلوبة الخرىومن ال
 
  دة برسوم رمزية، بما توفير برامج التأمين الصحي للمواطنين ذوي اإلمكانيات المحدو

 .بأسعار مدعومة في ذلك توفير الدواء لهم
 الحكومة، ) ةإنشاء صندوق للحماية من البطالة بمساهمة أطراف العالقة الثالث

 (. وأصحاب العمل، والعمال
 االستمرار في تطوير برامج خاصة للتشغيل الطارئ . 
 المساهمة في توفير برامج تدريب لتأهيل العمال غير المهرة . 
 محاربة التضخم ودعم السلع والخدمات األساسية شايعة االستهالك بين المواطنين. 
 تجاه جعله ايز التنفيذ، بيدخل حأن  إعادة النظر في قرار الحد األدنى لألجور قبل

 .ستجابة لطموحات الطبقة العاملةاأكثر عدالة و 
 



  والصمود للفراد ومؤسسات االهتمام بالمنتج الوطني ودعمه وتوفير متطلبات البقاء
 :العمال من خالل

 الدعم أو  عفاءات الضريبيةتوفير ودعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي من خالل اإل
 .المباشر

 ي اعتماد أ ،تركيز اإلنتاج حسب احتياجات السوق المحلي، وليس السوق الخارجي
 . حالل الواردات بدل زيادة الصادراتإسياسة 

  نيات الزراعية التي تساعد المزارعين الفلسطينيين على البقاء تشجيع ودعم دور التعاو
 .والنمو

 توفير حماية مؤقتة للصناعات الوطنية الوليدة، من خالل سياسة جمركية مدروسة. 
 الرقابة على المستوردات السلعية وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنية . 
  للمنتجات المحلية في المشتريات الحكومية بشرطتفعيل القرار الحكومي بإعطاء أولوية 

% 42 ـحتى لو زادت أسعارها بلمواصفات والمقاييس الفلسطينية، تلبي متطلبات اأن 
 .عن المنتجات المستوردة

 التي يتم  ،"ستثمارتشجيع اال"عادة النظر في التعديالت التي جرت مؤخرًا على قانون إ
دوالر بداًل من  621111إلى  ستفيد من اإلعفاءبموجبها رفع رأس مال المشاريع التي ت

دوالر في القانون األصلي، وهذا مخالف تمامًا لجميع توصيات الدراسات  411111
ضرورة توفر حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترى  ،والتقارير السابقة
 .وليس للكبيرة فقط

 بحيث تخفف هذه الرسوم عن  ،ستوردةعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع المإ
شديدة من المنتجات ترفع على السلع التي تعاني من المنافسة الساسية و السلع األ

 .يضا على معدالت ضريبة القيمة المضافةأهذا ينطبق ، و الصينيةية و لسرايياإل
 تشجيع المبادرات السلطة من منتجات المستوطنات، و  تكثيف حمالت تنظيف مناطق

ذلك لتشجيع ية التي لها بديل فلسطيني، و لسراييلمقاطعة المنتجات اإل المجتمعية
 .المنتجات الوطنية



  ،ت آبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص التمثيلية للمنشتبني برامج دعم فني
زيد من تخفيض تكاليفها حتى تلتمكينها من رفع جودة منتجاتها و  ،الصناعية الفلسطينية

 .خارجياقدرتها التنافسية محليا و 
 مؤسساتية، وبذل أقصى تكثيف جهود الصالحات على كافة الصعد القضائية والدارية وال

 .مكافحة الفساد ووقف هدر المال العامدرجة ممكنة ل
 


