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  تقديم
  

  معضلة التخلص من التبعية االستعمارية االقتصادية 

 بعد نصف قرن من االحتالل اإلسرائيلي

  
يهتم معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) بالقضايا االقتصادية الملحة والتي تتوافق مع 

موضوع التبعية لالقتصاد االسرائيلي توجهات صانعي القرار والرأي العام. وخالل السنوات االخيرة احتل 
موقعا هاما في هذه التوجهات السياساتية. وقد زاد االهتمام بموضوع ما بات يسمى بـ "االنفكاك" عن تلك 
التبعية على خلفية فشل كافة الوسائل التفاوضية ووعود المجتمع الدولي بحل إشكاليات العالقة االقتصادية 

ات االحتالل التي ضيقت الخناق على كافة مناحي الحياة االقتصادية، مع االحتالل. وكذلك بسبب سياس
وقوضت كل فرصة متاحة للتنمية االقتصادية الفلسطينية، ووضعت االقتصاد الفلسطيني في حالة مواجهة 

  مستمرة مع االستيطان واالحتالل.
  

، 1995ة إسرائيل في العام منذ توقيع االتفاقيات "المرحلية " (التي لم تعد مرحلية) بين م.ت.ف. وحكوم
بما فيها البروتوكول الخاص بالعالقات االقتصادية الملحق بها، يخوض االقتصاد الفلسطيني معركة 
ضمنية صامتة للتخلص من قبضة االستعمار االقتصادي االسرائيلي، سلماً أو تفاوضاً أو مواجهًة، وذلك 

جسد في مساره التنموي عملية تراكم عناصر بعين مصوبة نحو بناء اقتصاد منتج، متنوع، مستدام، ي
  السيادة للدولة الفلسطينية المستقلة. 

  
بينما شكل االقتصاد في مرحلة ما قبل أوسلو جبهة من جبهات المواجهة مع االحتالل، وأحيانًا ضحية 

 المشتركة المصلحةلذلك الصراع، إال أن اتفاقيات أوسلو/باريس/واشنطن تضمنت نصوص صريحة حول "
". بعد ذلك أصبح "العنوان االقتصادي الفلسطيني العريض هو البناء قوي فلسطيني اقتصاد بناء في

)، ثم 2007)، ثم عاد ثانية لحلبة المواجهة والصمود (حتى 2000حتى (المؤسسي تمهيدًا إلقامة الدولة 
امة مؤسسات حلت مرحلة جديدة من اإلصالح (وسط االنقسام السياسي) بهدف تحقيق "الجاهزية" إلق

). خالل السنوات األخيرة، عاد التركيز على البناء اإلنتاجي الذاتي وٕاعادة 2012الدولة االقتصادية (حتى 
" اقتصاداً وطنياً مستقالً يومًا ما، حتى ولو لم تنضج تتخيلالهيكلة وغيرها من التوجهات السياساتية التي "

  بعد الظروف السياسية لتأطيره في منظومة سيادية. 
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رغم كل تلك الجهود، فإن هيمنة االقتصاد اإلسرائيلي وآليات التحكم االستعماري بمفاتيح السياسات 
االقتصادية الفلسطينية التجارية والمالية والنقدية والعمالية ما تزال العقبة الرئيسية، بل الوحيدة، أمام تنمية 

لسطيني عاجزين عن ممارسة تلك مستدامة لالقتصاد الفلسطيني. يقف صناع القرار االقتصادي الف
السياسات االقتصادية السيادية التي من شأنها توليد النمو المستدام والمستقل. لكن ضرورة االنفكاك عن 
هذه التبعية وتحرير االقتصاد الفلسطيني من القيود االستعمارية لم تكن ابدًا بعيدة عن بال الخبراء 

لى تقليل التبعية أو فك االرتهان. أما حتمية هذا االنفكاك فهي والسياسيين. لذلك كثفت الجهود الرامية ا
ليست مؤكدة في غياب إرادة سياسية وتسخير األدوات الذكية المناسبة. هذا باإلضافة إلى عدم حسم 
الجدل مع بعض االقتصاديين ورجال االعمال حول ماهية وامكانية هذا االنفكاك، والتبعات الخطيرة 

هكذا توجه الى محاولة "االنفصال" االقتصادي، التي تعتبر مهمة مستحيلة، بل  المحتملة لتحول مثل
  خاطئة.

  
)، بادر "ماس" إلى إجمال هذا النقاش ألهميتهابعيدًا عن اآلراء واالعتبارات السياسية (مع كل تقدير 

يمكن القيام النظري والتجربة الفعلية الفلسطينية، بهدف توضيح مفهوم فك االرتهان (االنفكاك)، وكيف 
باالنفكاك حتى في الظروف الراهنة، من خالل هذه الدراسة الشاملة والفاحصة لحقيقة العالقة االقتصادية 
  البنيوية مع القوة القائمة باالحتالل. كما توضح الدراسة بدائل تقليل مسار التبعية الضار

(adverse path dependency)  فلسطيني، عبر توجهات الذي ما زال يقوض فرص نمو االقتصاد ال
جديدة تؤدي الى خلق مسار إيجابي يحمي المنتج الوطني، وينوع الشركاء التجاريين، ويعيد تشكيل 
مصادر االستهالك الفلسطيني دون هيمنة المنتج اإلسرائيلي، وبالتالي يؤسس لهيكل جديد القتصاد وطني 

  منتج ومتقدم.
  

وايضاً البروفيسور فضل النقيب الذي راجع الدراسة ف جميل بقيادة األستاذ مسييشكر المعهد فريق البحث 
وأثراها بالعديد من المالحظات القيمة، باإلضافة الى المشاورات مع مجموعة من الخبراء والتي أكدت 
تدخالتهم بمجملها صواب رؤية ومضمون الدراسة. كما نتقدم بجزيل شكرنا للصندوق العربي لإلنماء 

  لى دعمه المتواصل الذي أتاح لنا فرصة دراسة هذه القضية المصيرية.االقتصادي واالجتماعي ع
  
 

  رجا الخالدي
  المدير العام
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  صملخّ 
  
  

طبيعة العالقات االقتصادية الناجمة  ،ونظرياً  وبشكل مدروس وموثق عملياً  ،هذه الدراسة تناقش
التوثيق ضمن منهجية تعتمد على ويأتي هذا  االحتاللية لعقود عديدة.اإلسرائيلية عن السياسات 

يخدم التي رهنت االقتصاد الفلسطيني وحبسته في غالف  اإلسرائيليةوالتحليل المترابط للسياسات 
ضرورة  على الرغم من اتفاقيات السالم واالتفاقيات االقتصادية التي تنص على مصالح االحتالل 

تقدم في المؤشرات االقتصادية  ازإحر نتيجة لعدم ته، ضمان حرية االقتصاد الفلسطيني وتنمي
الفلسطينية بسبب القيود المفروضة عليه من إسرائيل ما قبل توقيع االتفاقيات، وبسبب عدم 

 ثلما زاد م ،خروقات عديدة ومتنوعة ارتكابها ،يضاً أ ،امتثال إسرائيل لالتفاقيات االقتصادية، بل
تنمية اقتصادية  إحداثنه ال يمكن أبين بلدى صانع القرار والمراققناعة تولدت  حتىهذه القيود، 

ال بد من التفكير خارج الصندوق لتحرير االقتصاد  ،لذلك . فلسطينية في ظل استمرار هذه القيود
وذلك عبر التوجه نحو االنفكاك  اإلسرائيلي،الفلسطيني من قيود التبعية واالرتهان لالقتصاد 

  .اإلسرائيلياالقتصادي بما أمكن عن االقتصاد 
  

لى وضع األسس العملية والعلمية للحد من التبعية واالرتهان (أي طريق إتهدف هذه الدراسة 
تناولت الدراسة  ،، وحتى يتم ذلكاإلسرائيلي والتحرر من قبضته االستعماريةالقتصاد ل االنفكاك)

 ، وذلك حتى1967عام الاالقتصادية التاريخية ما بعد احتالل التوجهات السياساتية مفاصل و ال
وهذا التفسير يسهل علينا فهم األدوات والسياسات التي ينبغي . يتم توضيح وتفسير هذه التبعية

ركزت الدراسة على  ،لذلك  .اإلسرائيليأن يتم انتهاجها لتحقيق االنفكاك التدريجي عن االقتصاد 
بعية، حيث المفاهيم النظرية والعملية لالنفكاك االقتصادي، وبينت المؤشرات التي تقيس درجة الت

  التبعية. تكريسباتجاه  كان اتجاه هذه المؤشرات عبر السنوات الطويلة سلبياً 
  

، يطار بروتوكول باريس االقتصادإبعد أن بينت الدراسة مفاصل العالقات االقتصادية في ظل 
االنفكاك ، تم التركيز على األبعاد العملية والسياسات الواجب اتباعها لتحقيق وما قبله أيضاً 

دون المساس  قدمت الدراسة التدخالت الممكن تطبيقها فلسطينياً  ،وفي هذا الشأن . التدريجي
ال في إ ،عنها ىللخوض في أي مجابهات اقتصادية قد نكون في غن ي اتفاقيات مبرمة تجنباً أب
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النفكاك ا أو ،حالة الضرورة، بيد أن الرسالة األساسية لهذه الدراسة هي: كيفية تقليل التبعية
بشكل ذكي وبما يراعي المصالح الفلسطينية، من خالل القيام بسياسات عامة تهتم بالسياسات 
التجارية والصناعية، وكذلك تدخالت قطاعية تخص الزراعة والصناعة والطاقة والتجارة 

 لغ للقطاع الخاصالدور البى الإكما نوهت الدراسة  وتوجيه االستثمارات المحلية.  واإليرادات،
التي لها بديل محلي  اإلسرائيليةواستبدال البضائع  ،والقطاع الشعبي في تعزيز المنتج المحلي

  ببضائع فلسطينية.
  

يتم خوض معارك  أن، ليس بالضرورة األول :يه عبر مسارينأن االنفكاك يمكن تبنّ  ،والخالصة
ام بخطوات ذكية ، ولكن يمكن القيتؤدي الى سياسات الفعل ورد الفعلاقتصادية مع إسرائيل 

الثاني، مسار المجابهة االقتصادية ؛ و كما تبين الدراسة ،ومدروسة ضمن ما هو متاح فلسطينياً 
هذا و لالتفاقيات وقواعد التجارة الدولية،  اإلسرائيليةخاصة تلك الخروقات بو  ،في بعض الحاالت

 واقتصادية متواصلة. ، دبلوماسيةسياسية اً مسار يتطلب جهودال
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  :الفصل األول

  إسرائيلمع  النظري السليم لطبيعة العالقة االقتصادية اإلطار

  وضرورة تبني استراتيجية االنفكاك
  
  

  مقدمة 1-1
  

ليست جادة  إسرائيلأن  الفلسطينيةللنخب  اتضح 1،)1999-1994بل نهاية المرحلة االنتقالية (ق
وأن إنجاز المشروع الوطني ، بينها وبين منظمة التحرير الموقعة االتفاقياتفي االلتزام بنصوص 

لن يتم عبر  ،وعاصمتها القدس 1967الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية على حدود 
في بدأت تلك النخب  ،وعلى الفور  وٕانما عير نضال شاق وطويل. ،إسرائيلالمفاوضات مع 

الفلسطيني في الضفة والقطاع واالقتصاد  االقتصادالتفكير في ضرورة تغيير ماهية العالقة بين 
خالل قرابة ثالثة عقود من االحتالل.  ولقد وصف  يسرائيلاإلالتي كرسها االحتالل  ،يسرائيلاإل

لسطيني "الثراء الف االقتصادأن يتحقق في  إلىتهدف  بأنها العالقةتلك  يينسرائيلاإلأحد المراقبين 
كان يتم عبر السماح إلعداد  الفلسطينيين لألفرادفتحسين الوضع المادي  2،الفردي والفقر الوطني"

يحصلون التي كانوا  األجورأعلى بكثير من  وبأجور ،يسرائيلاإلفي االقتصاد كبيرة منهم بالعمل 
ومنشآت  فلسطينيينوعبر إبرام عقود من الباطن مع حرفيين  الفلسطيني، االقتصادفي  عليها

  ي.إسرائيلبعض السلع الفلسطينية التي ليس لها منافس  استيرادوبواسطة ، فلسطينية صغيرة
الدخل الفلسطيني من تأدية  االزدياد فيتعمل على منع هذا  إسرائيلكانت  ذاته، وفي الوقت

كانت تضع القيود والعراقيل التي  حيث ،االقتصاديةنمية دوره الطبيعي في اإلسهام في عملية الت
أو مرافق  ،اإلنتاجيةفي القطاعات  استثمارات إلىكانت تحول دون تحويل الزيادة في الدخل 

.  كان الجزء األكبر من زيادة الدخل يقوم بعملية تمويل االستيراد الفلسطيني من التحتيةالبنى 
  "الثراء الفردي والفقر الوطني" بصفتين سلبيتين: صاداقتية.  لقد تميز سرائيلالسلع اإل

  
  

 

  منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل.هو نهاية المرحلة االنتقالية وفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين  1999العام    1
  نائب رئيس بلدية القدس السابق مريون بنفنستي.ى لإالوصف يعود    2
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  ي.سرائيلاإل االقتصادجزء كبير من اليد العاملة الفلسطينية تعمل في  •
 جماليمن الناتج المحلي اإلكبيرة نسبة  إسرائيلالفلسطيني من  االستيراديبلغ حجم  •

  الفلسطيني.
  

االقتصادية تسمية مجموع نسبة العطالة عن العمل وٕاذا كان من المتعارف عليه في األدبيات 
 إسرائيلأن نطلق على مجموع نسبة العاملين في  يبدو مناسباً فإنه  ،ونسبة التضخم بمعدل البؤس

الفلسطيني  جمالياإلمن الناتج المحلي  إسرائيلمن  االستيرادمن اليد العاملة الفلسطينية ونسبة 
 ة.تبعيّ ال معدل

  

واضح فتبلور عند النخب الفلسطينية مفهوم  ،األقصى انتفاضة اندلعت ،2000وفي العام 
ولقد وجد  . اإلسرائيليبين االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد  االقتصاديةتغيير العالقة  لموضوع

السياسات االقتصادية  أبحاثفي البرنامج البحثي الذي أنجزه معهد  تعبيره المحددهذا المفهوم 
وتم في  ). 2003ان "مشروع تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني" (الفلسطيني (ماس) بعنو 

، ي"سرائيلاإل لالقتصادالفلسطيني  االقتصادذلك المشروع تكريس أولوية "تقليص عالقة تبعية 
الذي تناول تعزيز القدرة الذاتية  2016عام الوأعيد التأكيد على ذلك في مؤتمر ماس االقتصادي 

 وكل  الفلسطيني، وتناول العديد من التدخالت والسياسات التي من شأنها تعزيز ذلك.لالقتصاد 
على تحقيق مجموعة من ركزا  ،2016عام الومؤتمر ماس  ،2003عام ال المشروع البحثي من

  نذكر أهمها: ،األهداف
  

 الفلسطينية لالحتاللوتقليص كلفة المقاومة  ،االحتاللفي  لالستمرار يةسرائيلاإلرفع التكلفة  -
 الفلسطيني. لالقتصادعبر تعزيز القدرة الذاتية 

الترابط الداخلي  واستعادة ،في االقتصاد الفلسطيني واإلنتاجتقليص حجم الفجوة بين الدخل  -
 واالستهالك.لعالقات اإلنتاج 

اإلنفاق التطوري التنموي لما يأتي من عون دولي مقيد بأجندات معادية  ارتهانتقليص  -
 للمصالح الوطنية الفلسطينية.

الفلسطيني  االقتصادتبني رؤية تنموية واضحة األهداف تعمل على تأهيل وٕاعادة هيكلة  -
 وٕارساء دعائم التنمية المستدامة. ،االحتاللعن  الموروثةعبر إصالح التشوهات 
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على صعيد تهيئة  من التدخالت والسياسات التي يمكن القيام بها فلسطينياً وضع مجموعة  -
وتعزز من درجة االرتهان  ،البيئة االقتصادية واالستثمارية التي تخدم األغراض التنموية

 ي.سرائيللالقتصاد اإل

  

 أفقلم تتمكن السلطة الوطنية من العمل في  موضوعي،بعضها ذاتي وبعضها  ،عديدة ألسباب
لم  ،2015-2007 أعوامالسلطة الوطنية الفلسطينية في  إنومن الممكن القول  األهداف،هذه 

  .إسرائيلمع  االقتصاديةتهتم بموضوع إعادة صياغة العالقة 
  

حكومتها حيث أعلنت السلطة (ب ،2015بموضوع العالقة بين االقتصادين في العام  االهتمامعاد 
وتشجيع  ،إسرائيل) "أن الحكومة بصدد إعادة صياغة العالقة االقتصادية مع ةالسابعة عشر 

 ،وضوحاً  أكثروبشكل   ".وتشجيع االستيراد المباشر ،االعتماد على المنتجات والبضائع المحلية
لوطني على تعزيز المنتج ا العملبـ"ملتزمة  أنها 2019في العام  ةعشر  الثامنةأعلنت الحكومة 

لالنفكاك من العالقة مع االحتالل، وخلق اكتفاء ذاتي، وبما سيعيد ترتيب أولويات الموازنة 
من خالل خطاب اقتصادي جديد تمثل في ممارسات  وهذا االهتمام كان واضحاً   ...". العامة

وبعض المنتجات  ،قرارات وقف استيراد العجولمثل  3،من مستويات رسمية متعددة وقرارات
حول  واسعاً  ، كما أنها أثارت جدالً إال أن تنفيذ هذه القرارات لم يدم طويالً  . إسرائيلالزراعية من 

التامة على المعابر والحدود، والموارد  إسرائيلقدرتنا على تحقيق االنفكاك في ظل سيطرة 
ة مثل الطاقة، والمالية الطبيعية، واعتمادنا شبه المطلق عليها في قطاعات حيوية واستراتيجي

  العامة، والمياه، والنقد.
  

في البناء على جهوده السابقة، للخروج برؤية واضحة  ،من خالل هذه الدراسة ،يأمل المعهد
لمفهوم علمي وعملي لالنفكاك، يتعامل مع الترتيبات والظروف الموضوعية القائمة، وال يخضع 

، فذلك متعذر إسرائيلاالنفكاك ال يعني بالضرورة قطع العالقات االقتصادية مع إن أي ؛ لها
-فإن تعميق وتطوير تلك العالقات قبل تسوية الصراع الفلسطيني ،عمليًا، لكن من جهة أخرى

  ي ينطوي على مخاطر جسيمة، تهدد مشروع االستقالل الوطني وترفع كلفته.سرائيلاإل

 

  قرارات مجلس الوزراء. نظر أيضاً ا تصريحات متعددة لرئيس الوزراء وقيادات فلسطينية وحزبية.    3
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عن  اإلجابةة المحاور الرئيسية في موضوع االنفكاك في إطار مناقش إلىتهدف هذه الدراسة 
  :التاليةاألسئلة 

 

القتصادها وتكريسه تابعًا وتهميشه في تشويه االقتصاد الفلسطيني  إسرائيلكيف نجحت  .1
 عليه. ومعتمداً 

، وتحقيق قدر أكبر من اإلسرائيليكيف يمكن العمل على الحد من التبعية لالقتصاد  .2
 ي؟سرائيلعن االقتصاد اإل االنفكاك باستراتيجيةلذات عن طريق العمل االعتماد على ا

 المتاحة اإلمكاناتاالنفكاك؟ وما هي  استراتيجيةوما هي التحديات التي يمكن أن تعيق  .3
 على المديين القصير والطويل.

  
 عنه،مناقشة هذه األسئلة في إطار التعامل مع الوضع الراهن دون االرتهان له أو القفز وستتم 

على  خاذهااتّ التي ينبغي  الممكنةالبدائل السياسية واإلجراءات االقتصادية  استشرافولكن عبر 
  .االنفكاكهمة على طريق مبهدف تحقيق خطوات  ؛المديين القصير والبعيد

  
مراجعة أهم الدراسات التي تعرضت لموضوع العالقة بين االقتصاد تم تفي الفصل التالي سوف 

لنستخلص من ذلك تحديد اإلطار النظري المناسب لفهم طبيعة  ،اإلسرائيليالفلسطيني واالقتصاد 
  االنفكاك. الستراتيجيةوٕارساء اإلطار النظري  العالقة،تلك 

  
تشويه االقتصاد  إلىالتي قادت  اإلسرائيليةالممارسات  استعراضفي الفصل الثاني سيتم 

ثم تحديد المرافق التي يتم عبرها تكريس تبعية االقتصاد ، 1967منذ  وتهميشه الفلسطيني
  .اإلسرائيليالفلسطيني لالقتصاد 

  
وتحديد محاور هذه  اإلسرائيلياالنفكاك عن االقتصاد  استراتيجيةفي الفصل الثالث يتم تعريف 

مل الفصل األخير تويش  على المديين القصير والبعيد. هاالمناسبة لتفعيل السياساتو  ،االستراتيجية
 .ونتائج خالصةعلى 
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  ومنهجيتها الدراسةأهمية  1-2
  

وتحديد  ،يمكن اعتبار هذه الدراسة وثيقة أساسية يعتمد عليها في تأصيل وتحديد مفهوم االنفكاك
المنهجين الوصفي والتحليلي عند تأطير على الدارسة  مؤشرات قياسه فيما بعد، حيث ستعتمد

  بالخطوات التالية: وذلك عبر القيام ،يةسرائيلاإل -العالقات االقتصادية الفلسطينية
  

 .إسرائيلومفاصل العالقة مع  ةية تجاه األراضي الفلسطينيسرائيلتوصيف السياسات اإل -

 وٕامكانياته. االنفكاكتحديد أولويات  -

 وأ/و إنتاجها محلياً لوضع سياسات تعزز تحديد مجموعة السلع التي يمكن العمل عليها  -
 بها. إسرائيلبهدف الحد من تحكم  )إسرائيلاستيرادها من طرف ثالث (غير 

 .ي)سرائيلاالرتهان لالقتصاد اإلتحديد مؤشرات قياس االنفكاك (أي درجة  -

 .عقد لقاءات مع مجموعة من المختصين وصانعي القرار -

 

  الدراسة مشكلة 1-3
  

 يومياً  فيها تتزايدالتي  هذه المرحلة يكتسب الحديث عن االنفكاك االقتصادي أهمية قصوى في
ست العزل التام بين لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بعد أن كرّ  إسرائيلمخاطر مخططات 

قطاع غزة والضفة، وهي بهذا تحاول تقويض أي فرصة لقيام كيان أو دولة فلسطينية متصلة 
  ، وذات سيادة سياسية واقتصادية.جغرافياً 

  

قبل انتفاضة  سائداً ي الذي كان سرائيلالسياسي واألمني اإلوالمزاج وللمفارقة، فإن الخطاب 
الفصل أحادي الجانب مع الضفة وغزة، وتتوج ذلك بإقامة يدعم فكرة كان  وخاللها، األقصى

نجد أن د.  ،لذلك من قطاع غزة وحصاره.  واالنسحابجدار الفصل العنصري غير الشرعي، 
العالقات بعنوان "واقع ومستقبل  "ماس"عن معهد في تلك الفترة فضل النقيب في دراسته الصادرة 

فكرة الفصل أحادي الجانب لعرض  يفرد فصًال كامالً  ،ية"سرائيلاإل-االقتصادية الفلسطينية
  والنتائج المتوقعة لتطبيقها وسبل التعامل معها.
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الغربية  الضفة لهو استمرار فص األبرزاليوم، ويبقى القاسم المشترك  تماماً بعيدة تبدو هذه الفكرة 
ية اليوم سرائيلوتبدو السياسة اإل  عن قطاع غزة، وتنامي الفجوة االقتصادية والمعيشية بينهما.

) Integration without annexationدون ضم (الدمج من مجرد الفصل، وأبعد من  أكثر تعقيداً 
مل الضم إنها تش  .1967عام الالتي فضلها وطبقها موشيه دايان بعد احتالل الضفة والقطاع 

ية، وتسخر االقتصاد الفلسطيني لتعزيز سرائيلمعًا، وبصورة تخدم المصالح االقتصادية اإل والدمج
بإعالن  ، وهذا ما ثبت مؤخراً إدامة سيطرتها على الشعب الفلسطيني نفسه الوقتوفي اقتصادها، 

  .واألغوارنيتها الرسمية لضم مستوطنات الضفة  إسرائيل
  

عيًا، ويضمن لها وتوس عمقًا استراتيجياً  سرائيلإلجزاء كبيرة من الضفة الغربية يضمن ضم أل
 نو يسرائيلاإليستخدم التي  ،في الضفة الغربيةاستمرار سيطرتها على مصادر المياه الجوفية 

تقطيع التواصل نفسه الوقت ، وفي الزراعية الخصبةومساحات شاسعة من األراضي % منها، 80
 إلىويؤدي  ،أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بما ينهي الجغرافي للضفة الغربية،

  .وحرمانه من موارده الطبيعية، وهذا ما تسعى له دولة االحتالل ،خنق كامل للمجتمع الفلسطيني
در للعمالة في صّ كمُ بقاءها يضمن  بمامن الضفة الغربية، ما يتبقى لقتصادي الدمج اال أنكما 

در لبعض السلع الزراعية صّ ، وكذلك كمُ العمل بهافي  نو يسرائيلاإلقطاعات معينة ال يرغب 
للمطامع آخَر  يعتبر حافزاً  ،يةسرائيلية، وكسوق استراتيجي للبضائع اإلسرائيللتدعيم السوق اإل

  ية.سرائيلاإل
  

مع ما ورد  -حد بعيد إلى-يتطابق  ،السلطة الفلسطينية وحتى اليومقيام منذ  إسرائيلما تقوم به 
 1970عام الية في الضفة والقطاع سرائيلفي أول تقرير أصدرته هيئة تنسيق أعمال الحكومة اإل

ية من جانب، ومصدر لعوامل سرائيلسوق مكمل للبضائع والمنتجات اإل الفلسطينية بأن "المناطق
هي التي  هذه الرؤيةو  . )1995خاصة العمالة غير الماهرة، من جانب آخر" (سعيد، وباإلنتاج، 

المباشر  االحتاللية طوال سنوات سرائيلاإل-العالقة االقتصادية الفلسطينية سيطرت على
  ).2019(الشقاقي، 

 

قد أتمت تدمير القدرات الذاتية لالقتصاد الفلسطيني وٕالحاقه  إسرائيلكانت  ،اتيلتسعينمع بداية او 
أن  إلى 1993عام الخلص تقرير صادر عن البنك الدولي فقد  ،على ذلك وتأكيداً باقتصادها، 
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االقتصاد الفلسطيني "ورث من مرحلة االحتالل المباشر العديد من التشوهات الهيكلية، منها 
االعتماد الكبير على العمل خارج االقتصاد المحلي، والمستوى المنخفض للتصنيع، واالعتماد 

البنية التحتية  إلى، واالفتقار إسرائيلهو الكبير في التجارة الخارجية على شريك تجاري واحد 
  ).1993" (البنك الدولي، وشح تمويل السلع العامة ،والخدمات االجتماعية

  

السلطة  تأسست، ٕاسرائيلالسالم بين منظمة التحرير الفلسطينية و  اتفاقياتوعلى إثر توقيع 
توكول العالقات االقتصادية، المعروف ببروتوكول و ، وأصبح بر 1994عام الالوطنية الفلسطينية 

وعلى الرغم من القيود   .يةسرائيلاإل-الناظم للعالقات االقتصادية الفلسطينيةباريس، اإلطار 
يمنح  من الممكن أن كانإنه فوالمحددات التي يفرضها البروتوكول على الجانب الفلسطيني، 

  إدارة شؤون اقتصادهم بما يخدم أولوياتهم ومصالحهم.حق  بتطبيقه، االلتزامحال  ،الفلسطينيين
  

 ،وسوء التطبيق المقصود ،السياسية األخرى واالتفاقيات توكولو ببنود البر  إسرائيل مالتزاعدم  لكن
، وبدًال من ذلك  اقتصادية مستقلة. على صياغة سياسات السلطة الوطنية الفلسطينيةقدرة  قيد"

 اتحاد جمركينظام  فرضمن خالل  ،يسرائيلالتبعية الفلسطينية لالقتصاد اإل ساهم في إدامةفقد 
وبعبارات ، اإلسرائيليةللرؤية  ووفقاً  إطار اتفاق تعاقديالتبعية في  سكر ما  من جانب واحد،

في الترتيبات المؤسساتية التي  كونه تغييراً  دُ عْ العالقات االقتصادية لم يَ  بروتوكولأخرى، فإن 
 نفسها الرؤيةسيطرتها االستعمارية على الشعب الفلسطيني، وتحكمها  إسرائيلعبرها  تمارس
  ).أ 2019 ، ماس2019 ، الشقاقي2003 (النقيب ادت خالل سنوات االحتالل المباشرالتي س

 

فلسطيني، بين صناع القرار، وخبراء االقتصاد  إجماعد خالل السنوات الماضية فقد تولّ  ،لذلك
وانعكس ذلك في  . سرائيلحالة التبعية واالرتهان المعيشي إل العمل على إنهاءعلى ضرورة 

االنفكاك  إلىصراحة دعا الذي  2017قرار المجلس المركزي الفلسطيني في آب من العام 
  .ب) 2019(ماس،  ذلك عمليًا، وكيف السبيل لتحقيقهلكن دون تحديد ما يعنيه  ،االقتصادي

تلخص  أربعة أسئلة أساسيةعن اإلجابة  ،القادمةخالل األجزاء  ،هذه الدراسةستحاول  ،لذلك
  :، وهيتهامشكل
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 ي؟سرائيلماذا نعني باالنفكاك عن االقتصاد اإل .1

 ؟في خلقها وٕادامتها إسرائيلنجحت كيف و  ؟ماذا نعني بالتبعية .2

، وتحقيق قدر أكبر من اإلسرائيليكيف يمكن العمل على الحد من التبعية لالقتصاد  .3
 الذات؟االعتماد على 

  وهل هو ممكن في ظل الوضع القائم؟ ما هي التحديات التي يمكن أن تعيق االنفكاك؟ .4
  

 سنقوم خالل األجزاء المتبقية من الفصل األول بعرض ،األول والثاني ينالسؤالعن ولإلجابة 
أثرها على وتقييم ، يةسرائيلاإل-الفلسطينية االقتصادية النماذج النظرية المختلفة لتفسير العالقات

ثم سنقوم   في فلسطين، والسياق الذي تعمل ضمنه هذه العالقات. واالستهالكجوانب اإلنتاج 
وسيقدم الفصل الثاني تحليًال لمفاصل العالقة مع  بعرض للتطور التاريخي لهذه العالقات. 

 ،المالية العامة ،جارةالت ،العمل: ور التاليةاي كما تبدو اليوم، وهذا يشمل المحسرائيلاالقتصاد اإل
العامة  واإليراداتالعالقة التجارية  إلىسنتعرض  ،وفي الفصل الثالث  الطاقة. ،المياه ،النقد

في و .  مع اقتراح نموذج سياسات قابلة للتطبيق كنموذج يمكن االعتماد عليه ،بنوع من التفصيل
رسم خارطة طريق عملية نحو  مفهوم االنفكاك وأدوات قياسه بهدف إجمالسيتم  ،األخيرالفصل 

التوصيات المناسبة  ووضع ،الدراسةوالمعطيات التي وردت في متن االنفكاك بناء على التحليل 
  .السؤالين الثالث والرابععن إلجابة ل
  
  اإلطار النظري 1-4
  

قات العالاالقتصاد الفلسطيني و ظهرت خالل العقود الماضية العديد من الدراسات التي تتناول 
وسنقدم واعتمدت هذه الدراسات أطراً ومناهج نظرية مختلفة،   ية.سرائيلاإل-االقتصادية الفلسطينية

 إن، حيث بينهاعلى نقاط االلتقاء متوخين التركيز  ،النظرية لهذه النماذج عرضاً  في هذا الجزء
ر في التداخل والتغي بعالقة تتسم من الضوء على جانب معين  المناهج يلقيمن هذه  كالً 

  :أجزاء رئيسية، هي أربعةعلى  اإلطار النظريويشتمل هذا  والوقائع على األرض.  السياسات
  

  .)Convergence and Polarizationنظرية التقارب واالستقطاب ( .1
  .)Dependencyنظرية التبعية ( .2
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  .)Path Dependenceنظرية تبعية المسار ( .3
على  اإلطار النظري المناسب الذي يفرضه واقع االقتصاد الفلسطيني الرازح تحت االحتالل .4

 النظريات الثالث.

  

  )Convergence and Polarization(ستقطاب االو  التقارب ةنظري 4-1-1
  

ي هي عالقة بين سرائيلفإن العالقة بين االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد اإل ،لهذه النظرية وفقاً 
يحاجج و   .وفقير ومتأخر صغيروالثاني  ،وغني كبير ومتطور األول ،ين متجاوريناقتصاد

أصحاب هذه النظرية أن هذا النوع من العالقات يكون له على المدى البعيد "تأثير إيجابي 
) Convergenceوأن نوعًا من التقارب ( ). 2019 ًا" (روي،وتقدمي في الدول األقل تطور 

بمعنى أن االقتصاد الصغير   .)catch up effect( ـسيحدث بين االقتصادين نتيجة ما يعرف ب
ولكن على حساب تراجع بعض القطاعات بسبب تعارض  ،سيستفيد من ميزات االقتصاد الكبير

ظهور  إلىتؤدي دينامية إدماج مثل هذين االقتصادين المختلفين هيكليًا القوى المؤثرة، حيث 
وتتحكمان بعمليته  ،قوتين متعارضتين تؤثران على نحو غير متناسب في االقتصاد األصغر

الناشئة عن القرب الجغرافي من  االنتشار األولى هي قوى  ).15 :2006 ،اإلنتاجية (األونكتاد
، االقتصاد األقل تطوراً  إلىسوق كبير، وانتقال التكنولوجيا والمعرفة من االقتصاد المتقدم 

وفي مقابل قوى االنتشار هذه، تؤدي قوى   والمشاريع المشتركة وعالقات التعاقد من الباطن.
من وهجرة جزء كبير اد البلد الصغير، لصناعات في اقتصاختفاء العديد من ا إلىاالستقطاب 

  االقتصاد الكبير. إلىقوة العمل في االقتصاد الصغير 
  
تأثيرات قوى االستقطاب السلبية خالل المرحلة األولى من  تسودأن  ،وفقًا للنظرية فترضيُ و 

ة الصناعات المتقدمة سالعالقة بالنسبة لالقتصاد الصغير، بسبب عدم قدرة صناعاته على مناف
ألن رأس المال والعمل سيهجران االقتصاد الصغير طلبًا "وكذلك   والكبيرة لالقتصاد المجاور.

أما على  ). 2003 ،وعطياني في االقتصاد الكبير" (النقيب لألرباح العالية واألجور المرتفعة
المدى البعيد، فتفترض النظرية أن قوى االنتشار المتمثلة في انتقال التكنولوجيا الحديثة من 

ستعمالن على  ،والمشاريع التجارية واإلنتاجية المشتركة ،االقتصاد المتقدم لالقتصاد المتأخر
  ه، وتحقيق تحسن في مستويات الدخل والمعيشة فيه.تطوير و تنمية االقتصاد الصغير 
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 Kleiman 1993, Bank Of Israel( هذه النظرية إلىالباحثين اإلسرائيليين واستند العديد من 

1983: Bergman 1976( ، ًإلىفقد كان من المنطقي أن يهاجر العمال  لهذه الدراسات، ووفقا 
 ارتفاع األجور الفعلية في االقتصاد المرسل.  إلىوأن تؤدي الهجرة العمالية  ،االقتصاد األكبر

القضاء على الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية في االقتصاد  إلىومن الطبيعي أن يؤدي ذلك 
  الصغير.

  

خاصة خالل سنوات وب ،يةسرائيلالدراسات اإلحول الموضوع وقد ساد هذا النمط من التحليل 
وتعد  . جماليفي نصيب الفرد من الدخل القومي اإل ملحوظاً  التي شهدت ارتفاعاً  اتيالسبعين

ومن بين المؤشرات  على هذه النظرة.  نموذجياً  ) مثاالً 1975دراسة آري بيرغمان (بيرغمان، 
للفرد، والزيادة الكبيرة في  جماليزيادة الناتج القومي اإل، التي يوردها بيرغمان لتدعيم وجهة نظره

عدد السيارات واألجهزة الكهربائية في بيوت الفلسطينيين، وزيادة عدد المساكن التي يمتلكونها 
  شخصيًا.

  

 عاءاالدّ  إلىاالستعارة الموسعة من نظرية التحديث، ويذهبون  إلىيون سرائيليميل الباحثون اإل"و
يتعرضون لنمط حياة الفلسطينيين جعل  ،1967سنة ي بعد سرائيلأن التفاعل مع المجتمع اإلب

 أكثر عصرية، وغرس في أذهانهم مواقف وقيمًا داعمة لتغيير اقتصادي واجتماعي عصري"
) كانت 1993-1987وبالنسبة لهؤالء، فإن االنتفاضة الفلسطينية األولى (  ).2019(روي، 

ذلك، "فهم يربطون  إلىإضافة   .السبب الرئيسي لنكوص عملية التنمية في األراضي الفلسطينية
  ).2019غياب التحول االقتصادي بغياب التحول االجتماعي والتغيير المؤسساتي" (روي، 

 

حيث  )،15: 2006 ،هذه النظرية (األونكتادإال أن ما حدث في الواقع هو عكس ما تفترضه 
البطيء، التقارب  نمط هو) 1985-1967خالل الفترة األولى من العالقة (النمط السائد  كان

، 1980عام الي سرائيلاإل% من 15 إلى جماليوصل نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل حيث
  .)2003 ،(النقيب وعطياني 1968عام ال% فقط 9بعد أن كان يشكل 

  
 ،1985عام ال% 14بدأت هذه النسبة بالتراجع، حيث كانت  ،اتيلكن منذ منتصف الثمانين

يات السالم، اقواستمرت بالتراجع على الرغم من توقيع اتف، اتي% مطلع التسعين13 إلىوتراجعت 
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 ، أي أقل من المستوى الذي كانت عليه عند بداية العالقة. 2000عام ال% 8حتى وصلت 
هو أن العالقة بين االقتصادين لم تقتصر  ،مط الشاذ"وبالنسبة لألونكتاد، فإن السبب في هذا "الن

 ،االحتاللمنذ بداية  ،أدت السياسات المطبقة واالنتشار فحسب، بلفقط على قوى االستقطاب 
وكذلك يعترف البنك الدولي "بدور السياسات   وتقليص قوى االنتشار. ،تعزيز قوى االستقطاب إلى

 world( الدولي ويحدد البنك ). 2010 ،ا" (فرسخالعامة في تحسين نواقص السوق أو تعميقه

bank, 1993 غير عادية للبيئة السياسية كانت السبب وراء حصيلة ) في هذه الدراسة أربع سمات
وهذه السمات هي: عالقات سوق ال متوازية مع  ،التنمية "غير المتوازية" لالقتصاد الفلسطيني

القطاع الخاص المنتج، نقص تمويل السلع العامة، قاعدة ، قيود تنظيمية منعت توسع إسرائيل
  متضائلة من المصادر الطبيعية.

  
 .Dessus 2004: Arnon et alالعديد من الدراسات األخرى ( إلىوتؤكد هذه الدراسات، إضافة 

1997: Agbahey 2018: Benvensti 1984(  نصيب الفرد من النمو السريع والملحوظ لأن
 ،اتيات والثمانينيالذي شهدته األراضي الفلسطينية خالل سنوات السبعين جمالياإلالدخل القومي 

 إلىإضافة ياكل التجارة واإلنتاج القطاعي، وهفي سوق العمل،  صاحبه ظهور اختالالت بنيوية
تقرير ويشير  ). World Bank, 1993: p.14( على طول الفترة الزمنية، أنه لم يكن متوازناً 

لعب دورًا في تدهور  يسرائيلأن "إلحاق االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإل إلىالبنك الدولي 
  ).World Bank, 1993 vol1 1( "القتصادية في األراضي الفلسطينيةاألوضاع ا

  
سببين؛ األول أن  إلىفي الدخل القومي يعود  الملحوظوتؤكد الدراسات المذكورة أن االرتفاع 

، حيث اعتمد قرابة ثلث القوى إسرائيلهذه السنوات تميزت بالدمج الكامل للعمل والتجارة مع 
خالل هذه الفترة، وساهموا في توليد ربع الدخل  إسرائيلالعاملة الفلسطينية على العمل في 

والسبب الثاني هو   .إسرائيلمع  لسطينيةالف% من التجارة 90فيما كانت ، جماليالقومي اإل
من  40,000قرابة الطفرة االقتصادية اإلقليمية في ذلك الوقت (الطفرة النفطية)، حيث كان 

العمالة الفلسطينية الماهرة يعملون في دول الخليج العربي، وساهمت تحويالتهم بشكل كبير في 
وهو ما ساعد الفلسطينيين على امتالك ، في األراضي الفلسطينية واالستهالكرفع معدالت الدخل 

  السلع المعمرة.
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وكذلك  ،) باستخدام النمذجة اإلحصائيةDessus, 2004وتخلص الدراسة التي أجرها ديسوس (
 Factorأن هذا النمو كان نتيجة لتراكم العامل ( إلى)، 2006دراسة األونكتاد (

Accumulation) وليس نتيجة لنمو إنتاجية العامل ،(Factor Productivity growth.(   ولم
عملية انتقال التكنولوجيا، أو االبتكار، أو النمو، أو اقتصاديات  إلىينسب النمو االقتصادي 

كما تركز نمو رأس   ).Economies of Scale ()world Bank 1993; Dessus 2002الحجم (
  مال األسهم في قطاع اإلنشاءات وليس في قطاع الصناعة.

  
، ومعدل جمالياتساع الفجوة بين معدل نمو الدخل القومي اإل إلى كافة وتشير هذه الدراسات
 ,Dessusمع تدني مستويات اإلنتاجية ( تأي أن زيادة الدخل تزامن؛ جمالينمو الناتج المحلي اإل

الفردي والكساد  باالزدهارهذه النتيجة االقتصادية المزدوجة:  ويصف ميرون بنفنستي).  2004
وفر  إسرائيلفعلى الرغم من أن دمج اليد العاملة في   ).Benvenisti, 1984الشعبي (

للفلسطينيين دخًال أعلى، "ومستويات معيشة مستقاة من ثقافة استهالكية جديدة، فإن الثمن كان 
 اإلنتاجي، ألن اليد العاملة العربية كانت موجهة نحو اإلبقاء على حالة من التأخر التنمو 

لم يكن ناتجًا من  إسرائيلعمل في  وراء فرص"كما أن قرار السعي   ي ال العربي.سرائيلاإل
ويتحول فيها التشغيل بالتدريج من  ،مجتمع يختبر نماذج نمطية مرتبطة بالتصنيع والتحديث

تغيير في الحيز المكاني والمركز  إلىيؤدي نشاطات غير زراعية، ما  إلىنشاطات زراعية 
-176: 2019 ،المهني، بل على العكس، كان نتيجة غياب خيارات اقتصادية محلية (روي

177.(  
  

ي في تحديد سرائيلبدور االحتالل العسكري اإل )Arnon et al, 1997( وآخرونأرنون ويعترف 
استمرار "التنمية غير ويؤكدون على أهمية قناتي العمل والتجارة في ، نمية الفلسطينيةطبيعة الت
) asymmetricليست نتيجة القوى االقتصادية وعالقات السوق الالمتماثلة ( هاأن"و المتوازية"،

اإلدارة المدنية، اللتين أعاقتا بصورة  نتيجة "الحكومة العسكرية، والحقاً  ،أيضاً  ،فحسب، بل هي
مقصودة أو غير مقصودة أرباب العمل الفلسطينيين عن خلق قدرة إنتاجية كان يمكنها أن تغير 

ويجادل أرنون  ). 67 :2010 ،فرسخ( "بنية أكثر توازنًا وربحية إلىهة البنية الصناعية المشوّ 
)Arnon, 2007: 5ألراضي الفلسطينية، على الرغم من تأرجحها ية تجاه اسرائيل) بأن السياسة اإل
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 إلىدون وقوع أي منهما؛ تقسيم األرض  الحيلولة إلىإنها كانت تهدف فبين الدمج والفصل، 
  كيانين سياسيين واقتصادين، أو نشوء كيان سياسي واحد واقتصاد واحد.

  
على نواحي العرض والطلب  إسرائيللتأثيرات دخل العاملين في  متكامالً  يقدم د. النقيب فهماً و 

 "مصطنعاً  ارتفاعاً "في االقتصاد الفلسطيني، ويبين كيف أحدثت اختالالت في بنية سوق العمل و
ويشّبه د. النقيب تأثير الدخل المتأتي  في بنية القطاعات االقتصادية.  هيكلياً  األجور، وتغييراً  في

 ذاته )، وهو الوصف32 :1997 ،بأعراض المرض الهولندي (النقيب لإسرائيمن العمل في 
وهو ما يؤكد  ). Agehbey, 2018وأغابي () 17 :2006 ،الذي تستخدمه األونكتاد (األونكتاد

مركزية محور العمل في خلخلة االقتصاد الفلسطيني وٕاضعافه، كضرورة أولى لخلق وٕادامة حالة 
  4.التبعية

  
 وبقية من استخدموا نظريات التقارب والتحديث الجوهري بين منهج د. النقيب،إال أن الفرق 

ية، هو تبيانه لطبيعة السياق الذي تتفاعل سرائيلاإل-لتفسير العالقات االقتصادية الفلسطينية
حيث يؤكد د. النقيب العالقة التي نشأت بين الطرفين بعد  ضمنه قوى االنتشار واالستقطاب. 

والتوقيع على اتفاق .  عالقة استعمارية ذات طابع إحاللي إجالئي مميز"ت ، كان1967العام 
ينطوي  ،ووفقا لباتريك وولف . "، وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية، لم يغير هذه الحقيقةأوسلو

حل المجتمعات  إلىعلى "منطق اإلقصاء" الذي "يسعى  االحتاللي الكولونيالياالستيطان 
 ,Wolfe(من أجل إقامة مجتمع كولونيالي جديد على قاعدة األرض المصادرة  "األصالنية

2006 387-388.(  
  

أن: "األسلوب السليم لتكوين فهم عن طبيعة العالقة بين االقتصاد  إلىويخلص د. النقيب 
دينامية العالقة بين  إلىهو أسلوب النظر  ،ي واقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزةسرائيلاإل

اقتصاد كبير وغني ومتقدم، واقتصاد مجاور صغير وفقير ومتأخر، وما يتفاعل بينهما من 
تأثيرات لقوى إيجابية هي تأثيرات االنتشار، وقوى سلبية هي تأثيرات االستقطاب، مع التأكيد 

 

ة ارتفاع سعر صرف العملة المحلية بسبب انتعاش تصدير الموارد المرض الهولندي هو انكماش القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد نتيج   4
  الطبيعية وتدفق العمالت األجنبية إلى البالد.
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دينامية داعمة  على أن التفاعل ال يتم في ظروف عادية، ولكن في سياق عالقة استعمارية، لها
  ).14 :2004 ،لمستوى االستقطاب، وتقليص القدرات الذاتية لالقتصاد الفلسطيني (النقيب

  

) يتبين أنه ال يمكن الحديث 2019-2000وعند فحص نظرية التقارب خالل القرن الحالي (
نصيب الفرد من ف هذه الحقيقة، 1-1يبين الجدول  عن حدوث تقارب بين االقتصادين، حيث

% من نصيب الفرد من الدخل القومي في 9.6يشكل  2000عام الالدخل القومي الفلسطيني 
 أي تغيير يذكر لتبقى على حالها تقريباً سنة  20على مدار قرابة لم تشهد هذه النسبة ، و إسرائيل

 %3 إلىال ينطبق على قطاع غزة، حيث تصل النسبة  طبعاً  األمر هذاو  ،2019في العام 
 لإلحصاء(حسابات الباحث بناء على قاعدة بيانات البنك الدولي، وبيانات الجهاز المركزي 

الدخل  إجماليفإن متوسط نصيب الفرد من  ،ورقمياً  ي). سرائيلالفلسطيني، وجهاز اإلحصاء اإل
، بينما سجل في األرضي الفلسطينية اً أمريكي اً دوالر  43,290بلغ  2019ي للعام سرائيلاإل القومي
مرات من  10ي أكبر بحوالي سرائيلالدخل القومي للفرد اإلإن أي  5ة؛أمريكي اتدوالر  4,207

فشل   السلطة وحتى يومنا هذا.قيام منذ  ، وهذا هو الحال تقريباً الدخل القومي للفرد الفلسطيني
وسيطرة عامل  ،الكبير والغنياالقتصاد وعدم االستفادة من عدم التقارب هذه النظرية في تفسير 

 االقتصادي الذيالسياسي المنهج وهو  المنهج الثاني إلىيقودنا  ،االستقطاب على االنتشار
األحادية ية سرائيلالعتبارات السياسة اإل وفقاً  يةسرائيلاإل-العالقات االقتصادية الفلسطينية يفسر

  .والمسيطرة ضمن منطق قوة االحتالل
  

  دخل القومي نصيب الفرد من ال -نمط التقارب التباعد: 1-1جدول 

  2019-1994باألسعار الجارية  جمالياإل
  

  العام  إسرائيل  فلسطين  المضاعف النسبة (%)

9.6  10.5 1,496.6 15,660.0 1994 

9.5 10.5 1,618.3 17,010.0 1995 

8.6 11.6 1,572.5 18,280.0 1996 

8.8 11.4 1,662.4 18,870.0 1997 

 

  :2020قاعدة بيانات البنك الدولي، بيانات دولية مقارنة،    5
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=IL 
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  العام  إسرائيل  فلسطين  المضاعف النسبة (%)

9.6 10.4 1,798.3 18,710.0 1998 

9.9 10.1 1,826.9 18,400.0 1999 

8.9 11.3 1,696.9 19,140.0 2000 

7.7 13.0 1,478.5 19,220.0 2001 

6.8 14.8 1,254.6 18,550.0 2002 

7.3 13.7 1,360.4 18,630.0 2003 

7.6 13.1 1,515.6 19,900.0 2004 

7.8 12.9 1,665.7 21,410.0 2005 

7.6 13.1 1,702.8 22,300.0 2006 

7.6 13.1 1,822.4 23,950.0 2007 

8.5 11.8 2,222.9 26,120.0 2008 

8.6 11.7 2,337.6 27,260.0 2009 

9.2 10.9 2,717.8 29,660.0 2010 

9.8 10.2 3,077.2 31,500.0 2011 

10.2 9.8 3,287.2 32,220.0 2012 

10.5 9.5 3,605.2 34,310.0 2013 

10.3 9.7 3,713.4 35,960.0 2014 

10.2 9.8 3,679.6 36,030.0 2015 

10.9 9.2 3,969.3 36,360.0 2016 

11.0 9.1 4,098.4 37,420.0 2017 

10.2 9.8 4,172.4 40,930.0 2018 

9.7 10.3 4,207.2 43,290.0 *2019 

لإلحصاء جهاز المركزي لالدولي، وبيانات الحسابات القومية لبيانات البنك المصدر: قاعدة 
  .2019، الفلسطيني

  .* تقديرات أولية وهي عرضة للتنقيح والتعديل

  
  )Dependency(نظرية التبعية  4-1-2

  

ظريات األول هو معارضتها لن؛ على أمرينالتيارات الفكرية المختلفة داخل هذه النظرية تجمع 
والثاني واألهم هو تشديدها على عملية االستقطاب  التقارب والتحديث من خالل مراحل النمو. 

ال يعني االقتصاد السياسي مجرد الجمع بين و  . الناشئة بين اقتصاد المركز واقتصاد األطراف
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يأخذ بعين االعتبار األبعاد  ،م على أنه منهج في التحليل االقتصاديد قَ بل يُ ، االقتصاد والسياسة
كما يولي هذا المنهج  المتعلقة بعالقات القوة، والتشكل الطبقي، والمجتمع، وحركة األموال. 

  أهمية كبرى للتاريخ في أسلوبه التحليلي.
  
ي هي عالقة سرائيلبالنسبة لنظرية التبعية، فإن العالقة بين االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد اإلو 

طرفي أقل تطورًا (الضفة الغربية وقطاع  واقتصاد) إسرائيلمالي متطور جدًا (بين مركز رأس
 ،ي استعمر الحراك االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزةسرائيلوكون االقتصاد اإل"  غزة).

جودهما ضمن ، فقد بقي االقتصادان منفصلين تحليليًا على الرغم من و ولم يضم المنطقة سياسياً 
  .)2019(روي،  "ي ذاتهالكيان الجغراف

  
 يةسرائيلاإل-الفلسطينية العالقةخصوصية  على الرغم من أن هالدكتور عادل سمارة أنويوضح 

وجود عالقة بين اقتصادين منفصلين،  ن ذلك ال ينفيإفليست عالقة تبعية نمطية،  تجعلها
ر عليه ويسوده نمط إنتاج ما رأسمالي متطور، واقتصاد طرفي ومسيطَ  إنتاجاقتصاد يسوده نمط 

وتوضح هذه النظرية أهمية العالقة البنيوية بين االقتصاد المهيمن واالقتصاد   قبل رأسمالي.
 ،أيضاً  ،وهي تكشف التابع، وتكشف العملية التي يتم بواسطتها استغالل الثاني ليخدم األول. 

أنماط اإلنتاج في  تسيرهالعالقات التجارية وشروط السوق أكثر مما  تسيرهأن التأخر التنموي 
  .)2019 ،روياألطراف ( اقتصاد مناطق

  
من جراء  إسرائيلتكشف هذه النظرية األهداف والمنافع التي حققتها وفي السياق الفلسطيني، 

وطبيعة العالقات االستغاللية التي  باقتصادها، لغربية وقطاع غزة قسراً دمج اقتصاد الضفة ا
الدوافع السياسية واأليديولوجية، تكشف دراسة الشقاقي،  إلىفإضافة  نشأت نتيجة لهذا الدمج. 

همة، مكان له دوافع اقتصادية  ،موشيه ديان نحو سياسة الدمج -آنذاك-أن توجه وزير الدفاع 
تقرير بالشقاقي  ستشهدوي  ة صعبة.ي الذي كان يمر بمرحلسرائيلكخيار لتدعيم االقتصاد اإل

ومن أنها من تدني مستوى االحتياطي النقدي،  إسرائيليحذر  1967عام الصدر للبنك الدولي 
من  اً احتياطيلن تتمكن من تمويل عجزها المتنامي في الميزان التجاري بسبب عدم امتالكها 

ي سرائيلاقتصادي في االقتصاد اإل احتمالية حدوث ركود إلىوأخيرًا يشير التقرير   النقد األجنبي.
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كان خيار دمج اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة ومصادرة  ،وبالتالي  6).1969 ،(البنك الدولي
ًا هو الخيار الذي ذهبت يسياس المنطقتينواستغالل مواردهما الطبيعية والبشرية، دون ضم 

  ية.سرائيلالحكومة اإل باتجاهه
  

نقص في بسبب  ، كان جزئياً إسرائيل إلىة السماح بتدفق العمالة الفلسطيني وتؤكد رايان أن
التدفق الكبير للمساعدات في فترة الحرب وما  ي، حيث ساهمسرائيلي االقتصاد اإلالعمالة ف

 1969، وفي العام 1968عام ال% 6 إلى% قبل الحرب، 12بعدها بتخفيض نسبة البطالة من 
بشكل  ،وكان قطاع اإلنشاءات مزدهراً  في عداد البطالة.  عامالً  2395كان هناك ما معدله 

ولكن كانت تنقصه العمالة الماهرة   في أعقاب الحرب. سرائيلفق الالجئين إلبسبب تد ،كبير
  ).Ryan, 1974: 9-10(وغير الماهرة 

  

، إسرائيلفي  المحليةمن تضخم األجور  بالحد الفلسطينيينور المنخفضة للعمال سمحت األجو 
% من أجر العامل 40يشكل  لالحتاللاألولى أجر العامل الفلسطيني خالل السنوات  حيث كان

سطينية، فإن األجور المنخفضة للعمالة الفل ،الصغار يينسرائيلاإلوبالنسبة للمنتجين  . يسرائيلاإل
 ،(الشقاقي 7ومنحتهم القدرة على االستثمار في تنمية مشاريعهم عنت لهم زيادة في الدخل،

2019(.  
  

أن تحسن الدخل الفردي، ومستوى  ،أيضاً  ،تؤكد هذه الدراساتفأما على مستوى االقتصاد الكلي، 
الت النمو السكاني، واستهالك الغذاء، وظروف السكن، دارتفاع معيدل عليه كما -المعيشة

 

 سنوياً  يشير التقرير الذي صدر عشية مرور عشرين سنة على إقامة إسرائيل، إلى أنه على الرغم من أن االقتصاد اإلسرائيلي حقق نمواً    6
إن إسرائيل تعتمد بشكل متزايد على تدفق ف ،؛ "معجزة اقتصادية"في نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي على مدار عشرين عاماً 

ومن التعويضات التي  ،كبير ومتواصل من رأس المال الخارجي على شكل مساعدات مالية من الجالية اليهودية في الواليات المتحدة
من هذين العاملين، فإن  وبغياب أيٍ  من المهاجرين من أنحاء العالم.  إضافة إلى العمالة الماهرة جداً ، ة إلسرائيلتدفعها ألمانيا الغربي

% من رأس المال الوارد إلسرائيل طوال 13حيث شكلت االستثمارات األجنبية المباشرة  ،معجزة إسرائيل االقتصادية لم تكن لتتحقق
  لمراجعة التقرير:  السنوات العشرين األولى من عمرها.

http://documents.worldbank.org/curated/en/445481468038666133/pdf/multi0page.pdf 
يجيب صاحب مزرعة إسرائيلية صغير عن سؤال حول ما إذا  ،4/4/7119في مقابلة مع صحيفة معاريف اإلسرائيلية منشورة بتاريخ    7

"هذا ليس إلزاميًا هنا، لدينا مقاول  :عة على النحو التالير كان يشمل العامالت الفلسطينيات في التأمين الصحي، ويجيب صاحب المز 
قبل   لمركبات، والمعدات، وأجهزة التلفاز.وندفع له وهو يتكفل باألمر، نريد أن نكون قادرين على توسيع المزرعة، والبناء، وشراء ا

فقط بفضل العمالة الرخيصة  لقد أصبح ذلك ممكناً  ) لم يكن لدينا هذا المستوى من الحياة. 1967الحرب (اإلشارة إلى حرب حزيران 
  ).166 :1976 ،(كما هي مقتبسة من، صامد
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 اجية. أو تطور في القاعدة اإلنت ،زيادة في الرفاه الجمعيترافقه لم  -وامتالك السلع المعمرة
ي سرائيلحدوث تقارب بين االقتصاد اإلظرية وجهة النظر التي تدعي وينتقد أصحاب هذه الن

واالقتصاد الفلسطيني، وبالنسبة لهم فإن الحديث عن التقارب "اإلحصائي" في نمو الناتج المحلي 
 باألرقام المجردة" اً ) و"هوس2019 ،" (الشقاقيال يعدو كونه "تجميلياً  ،في االقتصادين جمالياإل

  ).1977 ،(زريق
 

ير عن فهم يفضلون استخدام األرقام المطلقة للتعب ،المقارناتوحتى عند إجراء هذه النوع من 
بين االقتصادين، من  جماليحيث نما الفرق في نصيب الفرد من الدخل القومي اإل، العالقة
  .2018عام ال$ دوالر 37,000أكثر من  إلى ،1968عام ال$ 1500 حوالي

  
لتحوالت الطبقية التي نشأت بفعل العالقة مع االقتصاد ل بالغاً  وتولي هذه النظرية اهتماماً 

اضمحالل طبقة صغار المنتجين (البرجوازية الصغيرة) الذي حدث بالتوازي مع  ي، مثلسرائيلاإل
شكل الطبقة آليات تعلى هذه النظرية كما تركز   ).البروليتارياتسارع نمو الطبقة العاملة (

هذه  إال أن وأنماطه، الوسطى الفلسطينية وخصائصها بالعالقة مع التغيرات في بنية اإلنتاج
  هذا الجانب. إلىالدراسة لن تتطرق 

  
  )Path Dependence( نظرية تبعية المسار 4-1-3
  

عن تقديم تصور شامل لكال المنهجين، وترى أنهما قاصران  مفصالً  تقدم الباحثة سارة روي نقداً 
فمن جهة، فإن نموذج االقتصاد القياسي التقليدي يعجز عن .  لطبيعة العالقات وديناميكيتها

والسياسية  األيديولوجيةالتعاطي مع تعقيدات الوضع السياسي وتأثيراته، وال يلقي باًال لألبعاد 
ي ال تعتبر عالقة سرائيللعالقة بين االقتصادين الفلسطيني واإلومن جهة أخرى، فإن ا للعالقة. 

أكثر  العالقةمركز بطرف تقليدية، حيث يوجد تداخل جغرافي واقتصادي وسياسي يجعل من 
وقطاع غزة  إسرائيلالعالقة بين  فإن ،لرويوبالنسبة   من مجرد عالقة مركز بطرف. تعقيداً 

وتصوغ روي مفهوم اإلفقار   ذج الموجودة للتنمية.عالقة غير عادية، تقع خارج حدود النما
ي تجاه قطاع غزة، وتعرفه على أنه "التدمير سرائيلالتنموي لتوصيف النهج االقتصادي اإل



 19

وهو نهج يهدف )، 4 :2019، (رويالمنهجي المتعمد القتصاد محلي على يد قوة مهيمنة" 
  ."تقالً مس محلياً  لضمان "عدم قيام قاعدة اقتصادية تدعم وجوداً 

  
على أن ربط الضفة الغربية  عاماً  فإن هناك اتفاقاً  ،"إال أنه وبغض النظر عن المنهج المتبع

)، وكانت 2010(فرسخ،  حدد فرص النمو والعمل في األراضي الفلسطينية" إسرائيلوقطاع غزة ب
؛ 1997 ،وآخرونارنون ؛ 1993 ،حصيلته تنمية "غير متوازية ومتعثرة وتابعة" (البنك الدولي

) 1988 ،الصايغ منشورة في العبد؛ 1988 ،)، أو متخلفة (سمارة2004 ،النقيب؛ 2004ديسوس 
  ).2019أو إفقارًا تنمويًا (روي، 

  
على أنه "ال يمكن تحقيق تنمية ذات معنى وشاملة أو حتى  عاماً  وعلى الرغم من أن هناك اتفاقاً 

 ,Sayighيوسف صايغ ( يقول د.كما  "ع الحرمانءها، في ظل التبعية التي تقترن ماالسعي ور 

 ،"مناهضة التنمية" إلىفهم ما قصده د. صايغ على أنه دعوة أال يإنه يجب ف ،)289 :1988
بقدر ما هو تحٍد للتفكير في أشكال التنمية التي يمكن أن "توفر االحتياجات المادية التي تلزم 

 -ي (طبر وجعبريسرائيلالفلسطينيين لكي يتمكنوا من مقاومة مشروع االستيطان الكولونيالي اإل
  ).13 :2013 ،سالمنكا

  
سلبي الذي تشكل خالل حقبة االقتصاد الفلسطيني للمسار ال إدراك حقيقة تبعيةفإن  ،وأخيراً 

 Pathنظرية "تبعية المسار" (ف  هو الخطوة األولى للخروج عن هذا المسار.االحتالل، 

Dependency(  أن العديد من البلدان ال تزال بعد عقود من نيل االستقالل، مبنية على أساس
االستعمارية، ولم يتم تفكيكها تعاني من تأثير الهياكل المانعة للنمو التي أنشئت خالل الحقبة "

  ).2006 ،(األونكتاد "بعد االستقالل
  

مزيد من الدراسات  إلىالقسري والسيطرة على االقتصاد الفلسطيني ال تحتاج  اإللحاقفعملية 
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية لالقتصاد الفلسطيني،  إلىالشاهدة على ذلك، فيكفي النظر 

لمستمر، األمر الذي أكدت عليه الدراسات والنظريات المفسرة لتأثير التراجع ا إلىالتي تؤشر 
  .كافة عبر منطق القوة االحتاللية الذي قوض أشكال التنمية الفلسطينية اإلسرائيليةالسياسات 
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النظري المناسب الذي يفرضه واقع االقتصاد الفلسطيني الرازح تحت االحتالل على  اإلطار 4-1-4
  الثالث أعالهالنظريات 

  

إن فالواجهة،  إلىعلى الرغم من مرور بضع سنوات على عودة مسألة االنفكاك االقتصادي 
دون التمحيص في المصالح ويتم فهمه وتفسيره بشكل ارتجالي ، مفهوم االنفكاك ال يزال ضبابياً 

عبر التاريخ تداول هذا المفهوم من خالل تجارب عملية لدولة محتلة  لم يجرِ إنه ، كما الوطنية
هذا المفهوم يقتصر على الحالة الفلسطينية إن ، ويمكن القول وانفكت عن المحتل اقتصادياً 

لم تتبلور حتى اللحظة صيغة واضحة ومحددة حول هذا المفهوم  ،لذلك  .بسبب ظروف االحتالل
هل يشمل االنفكاك منع العمل ، فمثالً رؤية استراتيجية، ضمن ر وحدوده، وقابليته للتحقق كخيا

من  ية؟ هل يشمل منع الشراكات التجاريةسرائيل؟ أو مقاطعة شاملة للبضائع اإلإسرائيلفي 
؟ إسرائيلعدم التعامل مع الخدمات الصحية في  وهل يشمل ؟يةسرائيلالتعامل مع الشركات اإل

؟ وهناك الكثير من األسئلة التي ال إسرائيلاالستيراد من وهل يشمل االنفكاك عدم التصدير أو 
  لها إجابات كافية أو مقنعة.تتوفر 

  
بشأن قدرتنا على تحقيق  وصانعي القرار والخبراء األكاديميينيسود الكثير من التشكك أوساط 

االنفكاك االقتصادي، ويفضلون استخدام تسميات مختلفة مثل تعزيز استقاللية االقتصاد 
وذلك ألن لفظ االنفكاك يعني القطع أو ، الفلسطيني، أو تنمية القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني

ويمكن  . ية الفلسطينيةوال يخدم المصالح الوطن القطيعة، وهم يرون أن ذلك غير عملي ومتعذر
  ثالثة أسباب: إلىرد حالة التشكك هذه 

  

 في جوانب العمل والتجارة والنقد يسرائيلحالة االنكشاف واالعتماد التام على االقتصاد اإل .1
 .االستراتيجيةوالمياه والطاقة وغيرها من السلع 

وتاريخها المعروف في  االقتصادتيح إدارة مفاو  الحدود، على االستعمارية إسرائيلسيطرة  .2
 .كما وضح سابقاً  إدارة العالقات االقتصادية بمنطق القوة وفرض األمر الواقع

في السنوات األخيرة بعد  إالنشأتها هذا التوجه منذ  ن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتبإن  .3
 حتى أن، سيةلتطورات السيابا ومرهونة، مقيدةوظلت سياساتها االقتصادية ، 2010عام ال
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تأزم الشديد في الحديث عن االنفكاك ليس سوى ردة فعل على حالة ال البعض يرى أن
 العملية السياسية، وال يعبر عن توجه أصيل لدى السلطة الفلسطينية.

  
وتبيان طريقة التعامل مع هذا المفهوم  ،أن ذلك كله ال يعفينا من الخوض في هذه المسألة إال

لمفهوم  وواقعياً  " متزناً تحاول هذه الدراسة أن تقدم "تعريفاً  ،لذلك  من خالل الفهم الصحيح له.
  العملي والنظري بالعالقة مع النظريات الموضحة أعاله. إطارهفي  االنفكاك

  
لكن في سياق  في اللغة إنهاء االرتباط أو القطع النهائي لعالقة ما.  االنفكاكيعني مصطلح 

، فإن المقصود باالنفكاك هو تفكيك عالقة التبعية إسرائيلالحديث عن العالقة االقتصادية مع 
، فذلك متعذر وقطعه نهائياً  يسرائيلي، وليس فك االرتباط مع االقتصاد اإلسرائيللالقتصاد اإل

التعاطي مع مفهوم االنفكاك على االجتهاد في يمكن  ،وعليه  أصًال. رغوباً ٕان كان مو  ،عملياً 
 هناك مجاالت يصعب؛ إذ إن هايلإوالرؤية التي تسعى  ،ضمن هدف هذه الدراسة عدة مستويات

 ،مثل السلع المزدوجة االستعمال، والطاقة ،مر الواقع وقوة االحتاللاألفيها االنفكاك بحكم 
وهناك مجاالت متعذر فيها االنفكاك بحكم وجود مصلحة فلسطينية (مثل العمالة في  والكهرباء،

  ، والعقود من الباطن)، وهناك مجاالت يسهل فيها االنفكاك وتكون ممكنة وقابلة للتطبيق.إسرائيل
  

ح الوطنية الفلسطينية االقتصادية ضمن ما هو مراعاة المصال من ناحية عملية، االنفكاك هو
وضع وتطبيق رؤية تنموية وطنية ترتكز على تعزيز القدرة  وبأكبر قدر ممكن، من خالل ،متاح

الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، وتعالج التشوهات الهيكلية الموروثة عن االحتالل، وتربط محاور 
 ك من خالل صياغة برنامج اقتصادي تنمويويمكن تحقيق ذل النمو والتنمية بعالقة طردية. 

دون الفصل بين  يواكب البرنامج الوطني التحرريو ، مرتبط بسياسات واضحة وقابلة للتطبيق
ية على أسس نتكون السياسات االقتصادية مبأن البرنامج التحرري والبرنامج االقتصادي، بمعنى 

تغليب  إلىربط السياسات االقتصادية بعملية السالم أدى  ،فمثالً   اقتصادية وليست سياسية.
وفي النهاية كان هناك فشل في تحقيق األهداف االقتصادية  ،العامل السياسي على االقتصادي

بناء القدرة على أفقد االقتصاد الفلسطيني ما ، )عملية السالم( األهداف السياسية نتيجة فشل
  قدراته الذاتية.
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 ،على العكس من ذلكو ، سياسياً  بالضرورةسيكون التخطيط لالنفكاك  وراء مع ذلك، فإن الدافع
ية منذ سرائيلاإل-فهو نتيجة منطقية للتحليل العلمي لشكل ونتائج العالقة االقتصادية الفلسطينية

أو  االنفكاككذلك، فإن تحقيق أي مستوى من  وتطبيقيًا.  بداية االحتالل حتى اليوم، نظرياً 
بما  ،يتطلب تعزيز القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني ،يسرائيلاالقتصاد اإلاالستقاللية عن 

يساهم في توليد فرص عمل، وتنويع الشركاء التجاريين لفلسطين من خالل االستيراد المباشر، 
خيارات أخرى وتبني سياسات صناعية وتجارية، والبحث عن والبحث عن مصادر بديلة للطاقة 

الذاتية  بين هدفين استراتيجيين؛ تعزيز القدرة كبيراً  وهذا يعني أن هناك تقاطعاً   للعملة المتداولة.
أن النجاح في  ،ومما ال شك فيه ي. سرائيللالقتصاد الفلسطيني، واالنفكاك عن االقتصاد اإل

أوسع تعريف لمفهوم االنفكاك فإن  ،باختصار  في تحقيق الثاني. يساهم ضمناً  ،تحقيق األول
  .حد كبير جداً  إلىهو تقليل التبعية 

  
ص من التبعية االستعمارية التي فرضتها لخالا إلىبعبارة أخرى، فإن االنفكاك هو السعي 

، وهو بهذا المعنى مكون بشكل تدريجي ومنظم ومدروس على االقتصاد الفلسطيني إسرائيل
وعليه، ففي المستوى األوسع واألعم،  أساسي من مكونات المشروع التحرري الفلسطيني. 

) Guiding principleفقط، بل هو مبدأ موجه ( اً اقتصادي اً االنفكاك هو ليس خطة أو برنامج
أو كما يقول جورج العبد "يجب تقويم كل عمل اقتصادي على  ،للتخطيط االقتصادي الفلسطيني

للتبعية أو االعتماد على الذات"  أو ترويجهضوء قدرته على إضعاف االحتالل أو تعزيزه، 
  ).9: 1988(العبد، 

 

  هاوواقع مفهوم التبعية 4-1-5
  

 والدول المتقدمة، التبعية لتوصيف العالقة غير العادلة بين الدول األقل تقدماً يستخدم مصطلح 
فالتبعية مفهوم مركب  التي تعتمد من خاللها األولى على الثانية في المعرفة التقنية والصناعية. 

، روهذا ما توضحه نظرية تبعية المسا ،يحمل أو ينطوي على أفكار وقيم سلبية في الغالب
 & Sonaike(د باتجاه واحو  ذات أثر سلبي، كانت تبعية اقتصادية إذاخاصة بو 

Olowsporoku, 1979.(  
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كما يتم استخدامه في األدبيات المعاصرة في موضوع -يشير مصطلح التبعية االقتصادية و 
أهمية دراسة بنية العالقات بين الدول المختلفة ومستوى تقدمها االقتصادي وقوتها  إلى -التنمية

خاصة في عالم وب ،تعريف واضح للتبعية إلىالوصول  ومن الصعب جداً  السياسية والعسكرية. 
، معولم، وأنظمة العالقات االقتصادية الدولية التي تكرس االعتمادية المتبادلة بين االقتصادات

حد  إلى-ضوابطه يحدد حيز التحرك المتاح للدول في سياساتها االقتصادية الكلية  إنحيث 
ات إجراء توازن وتحاول الحكوم . العالميةالدولية واعتبارات السوق  بااللتزامات التقيد -بعيد

يقدم سانتوس   الدولية. وااللتزاماتمعقول بين مجال التحرك المتاح للسياسة الوطنية والضوابط 
)Santos, 1970 ًللتبعية االقتصادية بأنها الحالة التي يكون فيها "اقتصاد معين  مختصراً  ) تعريفا

  ."بنمو وتوسع اقتصاد آخر محكوماً 
  

قصد السياسات غير المباشرة  إنما، واإلكراهسانتوس لم يقصد القوة االحتاللية  نونعتقد هنا أ
بسبب األثر السلبي الذي يعاني  التي تقود هذه التبعية، وهذا ال ينطبق على الحالة الفلسطينية

تبعية "السياق الفلسطيني يمكن الحديث عن  في، فمنه االقتصاد الفلسطيني جراء تلك التبعية
سياسات االحتالل التدميرية تجاه البنية التحتية و  القوة، ي، نشأت بفعلسرائيلتصاد اإلعميقة لالق

الطويلة، وسيطرته على الموارد والمعابر الفلسطينية خالل سنوات االحتالل واالقتصادية 
أما الجانب اآلخر للتبعية فيتمثل في خضوع االقتصاد الفلسطيني إلطار السياسة   الفلسطينية.

بسبب عدم  الفلسطينيينية، والحدود المفروضة على واضعي السياسات سرائيلاالقتصادية اإل
توفر السيادة لتصميم وتنفيذ سياسات متصلة بقدرات الشعب الفلسطيني والتحديات أمامه 

فإن ما يجب أن نتطلع إليه لمستقبل االقتصاد الفلسطيني  ،لذلك ). 2009، األونكتاد( "وتطلعاته
 Economic( في الفترة القصيرة األجل هو تحقيق أكبر قدر ممكن من السيادة االقتصادية

sovereignty) وليس االستقالل االقتصادي ،(Economic independence.(  
  
  1967عام المنذ  األراضي الفلسطينيةية تجاه سرائيلالسياسة االقتصادية اإل 4-2
  

في الجزء التالي سيتم رصد السياسات اإلسرائيلية االحتاللية تجاه االقتصاد الفلسطيني التي 
  توضح مدى التبعية واالرتهان والقيود المفروضة على المجتمع الفلسطيني برمته.
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لم تمتلك سياسة اقتصادية واضحة تجاه األراضي  إسرائيليون أن سرائيليزعم الباحثون اإل
"وال يمكن إثبات  ،يةسرائيلالفلسطينية، ويركزون على جوانب تبدو متناقضة في السياسات اإل

تكن تحركها العقالنية االقتصادية  ية لمسرائيلاإلفتؤكد أن السياسة  ،أما سارة روي الهدف منها". 
مفهوم السيادة  ترفض"وكانت هذه األيديولوجيا   ية.بصورة أساسية، بل األيديولوجيا السياس

التنمية االقتصادية، لذلك، وبخاصة ، وترفض أي نهج يشجع على تحقيقها، وتمقته الفلسطينية
على االحتواء البنيوي لالقتصاد المحلي  مبنية، تنمويية سياسة إفقار سرائيلاعتمدت الحكومة اإل
  ).141 :2019الفلسطيني" (روي، 

  
من خالل دمج  إسرائيلباستخدام المناهج النظرية المختلفة، فقد سعت  وضحنا سابقاً أوكما 

تعزيز : تحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي إلىاقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة باقتصادها 
ي، إعاقة تطور اقتصاد فلسطيني منافس يمكنه أن يؤسس الستقالل سياسي سرائيلاالقتصاد اإل

ظنًا منها أن  المحتلة،ق تحسن في مستويات الدخل والمعيشة في األراضي ناجح، وأخيرًا تحقي
  .وضبطها أن يساعدها على تهدئة األوضاع السياسية واألمنيةيمكن ذلك 

  
ية تجاه سرائيلتوصيف السياسات االقتصادية االستعمارية اإل إلىنهدف من خالل هذا الجزء 
اآللية التي تم من خاللها دمج االقتصاد الفلسطيني  للتعرف علىاألراضي الفلسطينية، وذلك 

ح االقتصاد الفلسطيني أمام األسواق فتي، والمقصود بمصطلح الدمج هنا هو "سرائيلباالقتصاد اإل
وتجمع  ). 54 :2010 ،ية" (فرسخسرائيلاإل وجعله يعتمد على الطلب والنظم ،يةسرائيلاإل

-1967المباشر ( االحتاللأن عملية الدمج واإللحاق هذه توطدت خالل فترة  على الدراسات
، ويمكن حتى اآلن)-1994( قيام السلطة الوطنية الفلسطينية )، واستمرت حتى بعد1993

  هذا العرض كما يلي: اختصار
  
  )1987-1967( الفترة ما بين -
  

 إجماليقرابة المليون نسمة، وتبلغ  1967نهاية العام  وقطاع غزة بلغ عدد سكان الضفة الغربية
 سلطات االحتالل سوى إحصاء سكاني واحد جرِ ولم تُ  لومتر مربع. يك 6000 تقريباً  مساحتهما
مباشرة بعد االحتالل، ولم تقم بعدها بإحصاء شامل، وكل ما يتوفر من بيانات  1967في أيلول 
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 عديدة أنّ دراسات  وتقدر على مسوحات عينية، ودراسات منفصلة.  هو بناءحول هذه المرحلة 
  8.%15-10بنحو ية تعمدت تخفيض العدد الفعلي للسكان الفلسطينيين سرائيلاإلحصاءات اإل

األولى  شهراً  18 ،المواطن من قطاع غزة خالل  75,000 إسرائيلفقد أبعدت  ،ذلك إلىإضافة 
القطاع، ولم يستعد القطاع عدد  إلىألف مواطن  50-25ومنعت عودة ما بين ، من االحتالل

  .(بنفنستي) 1976ديسمبر كانون األول/إال في  1967السكان الذي كان عليه في حزيران 
  

، وأصدر 1967حزيران  11منذ  الضفة الغربية وقطاع غزة للحكم العسكري إسرائيلوأخضعت 
أمر عسكري إلدارة المناطق بما يتماشى مع مصالح  1800الحاكم العسكري ما يزيد على 

إال أن الحاكم العسكري بقي تم إنشاء ما يسمى باإلدارة المدنية،  1981. وفي العام .إسرائيل .
  .السلطة العليا في الضفة الغربية وقطاع غزة

  
وتقديرات  ية،سرائيلإلثلة في السياسات اتقدم الدراسات السابقة تسميات مختلفة لجوانب متماو 

على أربعة  ارتكزتالسياسات  أن هذهأنها تجمع على  اآلخر، إالمختلفة ألولوية أحدها على 
  أركان:

  
  واالستيطان والمياهمصادرة األراضي  .1

: إلىلألراضي وتصنيفها  اً ية قد أتمت مسحسرائيلكانت السلطات اإل ،1968يار أبحلول 
يدها على كافة هذه  إسرائيلوقد وضعت  خاصة، أراضي دولة، أمالك غائبين.  أراضٍ 

%) من الضفة الغربية وقطاع غزة، 10) دونم أمالك دولة (525,000األراضي (
بتغيير  أصدر الحاكم العسكري قراراً  ،1980وفي العام   دونم أمالك غائبين. 430,000و

% 39وأصبح   ير المزروعة وغير المسجلة.تعريف أراضي الدولة، لتشمل كافة األراضي غ
 % من أراضي قطاع غزة مصنفة "كأمالك دولة". 30 وحواليمن أراضي الضفة الغربية 

 ،ذلك إلىات. إضافة ي% بحلول التسعين50 إلىويقدر بنفنستي أن هذه النسبة وصلت 

 

في مقدمتها مشكلة نقص البيانات الموثوقة حول الضفة  1993عام التستعرض دراسة البنك الدولي "االستثمار في السالم" الصادرة    8
وتؤكد الباحثة ليلى فرسخ أنه بسبب اعتماد  وسارة روي.  األونكتاد،وكذلك دراسات  ،1990-1967الغربية وقطاع غزة خالل الفترة 

من الحجم الحقيقي للعمالة  ،أيضاً  ،تلك الفترة على نتائج المسح السكاني المذكور، فإن هذه البيانات تقلل بيانات القوى العاملة في
  الفلسطينية.
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من القريبة وبخاصة الفلسطينيين من استعمال أراضيهم في بعض المناطق،  إسرائيلمنعت 
كما منعت الفلسطينيين من تسجيل  حول المستعمرات.  ي، والحقاً سرائيلمعسكرات الجيش اإل

  بصورة رسمية كملكية خاصة. أراضيهم، حيث كان ثلث أراضي الضفة الغربية فقط مسجالً 
  

 اً مشروع -آنذاك- ألون يغآلر العمل الصهيوني طرح وزي ،1967وفي تموز من العام 
هذا المشروع لم يتم تبنيه أن وعلى الرغم من .  للتسوية اإلقليمية عرف باسم مشروع ألون

ية تجاوبت مع ما سرائيلإن مخططات الحكومات اإلفية، إسرائيلمن قبل أي حكومة  رسمياً 
 إلىودعا المشروع  . (مركز مدار) 1977عام الحد بعيد، على األقل حتى  إلى هورد في

 االستيطانوعلى الرغم من أن   % من الضفة، وكامل قطاع غزة.40 إلىضم ما يصل 
عام الالحكم  إلىإن وصول الليكود فخاصة في الخليل، وب ،1968بدأ في الضفة منذ العام 

 أعطاه الدعم األكبر.  ،"إسرائيلنحاء "أرض في كامل أ االستيطانوتبنيه سياسة  ،1977
، على إثر تبنيه خطة دروبلس 1980بعد العام  االستيطاناب شارون عرّ  آريئيلوقد أصبح 
وكان الهدف من هذا المشروع تكوين تجمعات  (زعيم صهيوني أمريكي).  االستيطانية

  يهودية تطوق التجمعات الفلسطينية.
  

إنشاء خمسة مراكز صناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة،  1989-1977وشهدت الفترة 
وكدوميم، حيث تطورت صناعات  ،وميشور أدوميم ،وعطروت وبركان، ،مثل آريئيل

 259,000كان هناك  ،1992وفي العام  المالبس، والمواد البالستيكية، واإللكترونيات. 
موزعين على  ،مستوطن) 137,000القدس الشرقية (مستوطن في الضفة الغربية بما فيها 

وكانت   في قطاع غزة. 15في القدس الشرقية، و 12ومستعمرة في الضفة الغربية،  122
إضافة   % من الضفة الغربية.1.3أي  ،2كم 77المساحة التي تحتلها المستوطنات تشكل 

  .االلتفافيةدونم إلنشاء الطرق  100,000تمت مصادرة  ،ذلك إلى
  

 3 ـنحوب 87-68رأس المال المستثمر في المستوطنات في الفترة  إجمالييقدر بنفنستي و 
ية بتشجيع االستثمار المباشر في سرائيلوقامت الحكومة اإل مليارات دوالر أمريكي. 

ومنحت اإلعفاءات الضريبية   ).أ(المستوطنات، وصنفت غالبيتها على أنها مناطق تنمية 
وأدى  المستوطنات.  إلىفي االنتقال للمستثمرين، والحوافز المالية واإلعفاءات للراغبين 
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من المساحات المتاحة تجزئة الضفة الغربية، وتهويد القدس، والحد  إلىالتوسع االستيطاني 
 ،أحد أهم العوامل في تقليص دور القطاعات اإلنتاجية (النقيبهذا وكان ، للسكن والزراعة

2003.(  
  

فمنذ بسرقة الحقوق المائية الفلسطينية منذ وقت مبكر،  إسرائيلبدأت ، فقد أما بالنسبة للمياه
تراعي حقوق الدول ، شرعت باستغالل مياه حوض نهر األردن، دون أن 1964العام 

يملك الفلسطينيون "، 1955خطة جونستون "ووفقًا للقانون الدولي   المشاركة في النهر.
فإن ما يحصلون عليه  ،وفي الواقع، مليون متر مكعب من نهر األردن 250الحق بحوالي 

كما  . مليون متر مكعب سنوياً  700منه حوالي  إسرائيل، حيث تضخ هو ال شيء تقريباً 
 إلى" الوطني للمياه "بالناقلوتحويل مياه النهر عبر ما يسمى  ،تجفيف بحيرة الحولةقامت ب

  صحراء النقب، تحت ذريعة تخضير الصحراء.
  

نهر بانياس السوري الذي يغذي نهر  إسرائيلاحتلت  ،1967عام الوبعد احتالل الضفة 
ي سرائيلصدر القرار العسكري اإل نفسه، األردن، وهضبة الجوالن الغنية بالمياه، وفي العام

) القاضي بنقل السلطة على الموارد المائية للقائد العسكري في المنطقة، ثم تاله 92رقم (
البنى التحتية للمياه، وقد حال من  ) الذي يمنع البناء غير المرخص إلنشاء أي 158القرار (

 من اآلبار الجديدة في الحوض الغربي، أو تصريف الينابيع،  نظام التصاريح دون حفر أي
  أو مد خطوط األنابيب، أو حفر آبار جمع مياه األمطار، أو حتى صيانة اآلبار الموجودة.

منذ احتالل الضفة " عميقة"بئر جوفية  إنه لم تحفر أي " كليمنز مسرشميد"ويقول الخبير 
األحواض  إلى، وما تم حفره إنما هو بعض اآلبار الصغيرة التي ال تصل 1967عام ال

  المائية الرئيسية في جوف األرض.
  

سيطرتها على إمدادات المياه في الضفة والقطاع ودمجتها في شبكة المياه  إسرائيلفرضت 
% من موارد المياه في الضفة الغربية، 75على  إسرائيلسيطرت و   .يةسرائيلاإل القطرية

، والباقي في إسرائيل% منها داخل 88 واستخدمت . المياه المنتجة% من 86و
  % من هذه المياه.15-14ما بين  نالفلسطينييبينما قدر استهالك  المستوطنات. 
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 إسرائيل إلىالسماح بتدفق العمال الفلسطينيين  .2

نقطة البداية في ربط اقتصاد الضفة الغربية  إسرائيل إلىكان تدفق العمالة الفلسطينية 
تها في مساعدة مساعيها تلك من إظهار رغب إسرائيل، وقد سوقت إسرائيلوقطاع غزة ب
عامل  800,5من  إسرائيلعدد العاملين في وارتفع   9"ضبطهم". وبالتأكيدالفلسطينيين، 

 60,000أكثر من  إلى، ووصل 1969عامل في تموز  18,000 إلى ،1968أيلول في 
كان  ،اتيأنه بحلول بداية التسعين إلىدراسة البنك الدولي وتشير  . 1973عام العامل 

  .إسرائيلفي يعمل قرابة ثلث القوى العاملة الفلسطينية 
  

 إلىمن اليد العاملة الفلسطينية  نسبياً  اً كبير  اً جزء إسرائيلناحية العرض، أدى استيعاب  ومن
 إسرائيلتقليص حجم العمالة المتاحة في السوق المحلية، وبما أن معدل أجور العاملين في 

ارتفاع معدالت  إلىاالقتصاد المحلي، فقد أدى ذلك  أعلى بشكل ملحوظ من األجور في
األجور للعمال الفلسطينيين العاملين في االقتصاد المحلي، دون أن يصاحب ذلك زيادة في 

فقدان المنتجات  إلىإنتاجيتهم، وانعكس ذلك في ارتفاع تكلفة اإلنتاج الفلسطيني، ما أدى 
انخفاض مستويات اإلنتاج  ،وبالتالي، يديةالفلسطينية قدرتها التنافسية في أسواقها التقل

نما استخدام العمالة في وقد   وانخفاض الطلب على العمالة في السوق المحلي. ،المحلي
، بينما نما استخدام العمالة 1993-1968% سنويًا خالل الفترة 1.8السوق المحلي بمعدل 

فإن ازدياد الطلب على العمالة  ،كذلك  .نفسها % سنويًا خالل الفترة6.3بواقع  إسرائيلفي 
لى حساب في بنية العمالة لصالح العمالة غير الماهرة، ع اً غير الماهرة، أحدث تشوه

وتزايد البطالة في  ،ة الماهرة، وانعكس ذلك في انخفاض كبير في العائد على التعليمالعمال
  ).UNCTAD, 2009( صفوف المتعلمين

  

لعمل في القطاعات والمهن التي ال ا إلىمعنية بدفع الفلسطينيين  تكان إسرائيلكذلك، فإن 
ن البيض العمل فيها، وقد أنشئت في قطاع غزة والضفة مدراس مهنية، و يحبذ المستعمر 

 

فإن التشغيل الكامل واالقتصاد  ،يقول شلومو غازيت: بينما تشجع البطالة وأجواء األزمة السكان على االنخراط في نشاطات تخريبية   9
موشيه دايان فيقول: ليس هناك شيء أكثر اشتراكية مما  أما نسق األول لوزارة الدفاع في المناطق المحتلة. الم  المزدهر يثبط ذلك.

ن ربما الحصول )، والحصول على تعليم، واآلgain his bread( متقوم به إسرائيل، أن تسمح للفلسطينيين من غزة بتأمين قوت يومه
  .على منزل"
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 23هذه المدراس قدمت برامج مدة الدراسة فيها إن ، وتقول رايان األونروارس اكبديل لمد
فقط ما  ... وكانت بالكاد "كافية لتعليم الفلسطينيين الفرق بين المطرقة والمنشار ،شهراً 

  ."يرائيلإسيكفي ليستطيعوا العمل بإمرة 
  

زيادة حجم الطلب العام في االقتصاد  إلىفتؤدي زيادة الدخل  ،أما من ناحية الطلب
زيادة  إلىها زيادة في اإلنتاج المحلي، فإنها ستقود الفلسطيني، وبما أن هذه الزيادة لم توازِ 

ارتفاع في أسعار السلع  ٕالى)، و Tradable goodsالسلع المتداولة دوليًا ( استيرادفي حجم 
تشوه في هيكل األسعار  إلىوهذا يقود  ). Non-Tradable goodsغير المتداولة دوليًا (

التوسع في إنتاجها  إلىلصالح السلع غير المتداولة دوليًا (اإلنشاءات والخدمات)، وبالتالي 
لضبط ما حصل وهذا با (السلع الزراعية والصناعية).  دولياً  المتداولةعلى حساب السلع 

في االقتصاد الفلسطيني، إذ تراجع دور قطاعي الزراعة والصناعة، وتقدمت قطاعات 
  الخدمات واإلنشاءات.

  
أسعار التصدير الفلسطينية  ازديادفإنها تعني  ،تأثيرات العرض والطلب معاً  إلىوبالنظر 

بالنسبة ألسعار  بالنسبة ألسعار االستيراد، أو زيادة في أسعار السلع غير المتداولة دولياً 
صرف الحقيقي الفي سعر  السلع المتداولة، وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك يعني ارتفاعاً 

)Appreciation of real exchange rate(، الطلب على  تقليص إلى ،بدوره ،الذي يقود
سلع التصدير، وهذا ما حصل بالفعل في االقتصاد الفلسطيني، بعد أن كانت الصادرات 

% 10حوالي  إلىات، تراجعت يفي منتصف الثمانين جماليتشكل ربع الناتج المحلي اإل
انحسار التصدير  إلىأن هناك عوامل أخرى أدت  علماً ، اتيفقط في منتصف التسعين

شّبه ويُ   ساهمت في ذلك. إسرائيلالفلسطيني، لكن مما ال شك فيه أن تحويالت العاملين في 
 Dutchد. النقيب تأثيرات تحويالت العاملين، بتأثيرات المرض الهولندي في االقتصاد (

disease (األونكتاد)، 2006.(  
  

ي على سرائيلاألسعار اإلذلك، فقد أدى التضخم الناجم عن فرض هيكل  إلىإضافة 
 )،2019 ،األجور (الشقاقي الرتفاعاآلثار اإليجابية امتصاص  إلىاألراضي الفلسطينية، 

وتوضح   تأمين احتياجاتهم.لضمان ما دفع المزيد من األسر الفلسطينية نحو العمل المأجور 
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وتراجع  ) كيف أدى التضخم وارتفاع مستويات المعيشة،1976 ،الباحثة آمال صامد (صامد
انتشار عالقات التعاقد من  إلىالقطاع الزراعي (المشغل الرئيسي للنساء في تلك الفترة) 

  والمواد والمنتوجات الغذائية. ،والنسيج ،) في قطاعات الحياكةSubcontractingالباطن (
يين للنساء سرائيلعلى حساب استغالل المشغلين اإل ،بشكل أساسي ،وازدهرت هذه األعمال

، ويدفعون لها يون يستغلون عمالة ماهرة جداً سرائيلحيث كان المشغلون اإل، الفلسطينيات
  ).25 :2019 ،أجور عمالة غير ماهرة (الشقاقي

 

 متكافئظام تجاري جبري وغير ن .3

 إسرائيلحددت ية، فقد هيكلة شروط التبادل التجاري لألراضي الفلسطين إسرائيلأعادت 
، وفرضت عليها تعرفة جمركية عالية ،إسرائيل إلى بتصديرها السلع الفلسطينية التي يسمح

يين بتصدير ما يشاؤون للسوق الفلسطيني وبدون تعرفة جمركية، كما سرائيلبينما سمح لإل
فقد منعت  ،ذلك إلىإضافة   يون من جانب واحد.سرائيلفرضت تعريفة خارجية حددها اإل

وبينما تشير   استيراد العديد من السلع التي صنفتها على أنها مزدوجة االستخدام. إسرائيل
أو االتحاد الجمركي أحادي  ،"شبه االتحاد الجمركي"ـهذا النظام ب إلىبعض الدراسات 

بالقول بأنها عالقة مفروضة  ويكتفييرفض د. النقيب استخدام هذه التسميات، ، الجانب
  ب واحد.من جان

  
ساحة مغرقة  إلى لقد حولت هذه البنية التجارية اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة فعالً 

ية بعد سرائيلحيث مثلت في تلك الفترة ثاني أكبر سوق للبضائع اإل، يةسرائيلبالبضائع اإل
األول القضاء على كثير من ؛ وكان لذلك تأثيران مهمان الواليات المتحدة األمريكية. 

المتحدة للتنمية  األممالصناعات والحرف الفلسطينية الصغيرة، حيث يظهر مسح لمنظمة 
 باستيرادهأن نصف ما بدأت الضفة الغربية وقطاع غزة  ،1984الصناعية اليونيدو في العام 

السلع مع وتوقف تصنيعه بحكم المنافسة غير المتكافئة ، ع محلياً ، كان يصنّ إسرائيلمن 
  ).UNIDO, 1984ية" (سرائيلاإل
  

فقد بلغت كشريك تجاري شبه وحيد،  إسرائيلفكان االعتماد الكبير على  ،أما األثر الثاني
 الواردات%، أما حصتها من 85ات يمن الصادرات الفلسطينية مطلع التسعين إسرائيلحصة 
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خاصة وبوقد خسرت المنتجات الفلسطينية،  ). UNCTAD, 2006%. (90فكانت 
ية، واتسع العجز في الميزان سرائيلالزراعية أسواق التصدير التقليدية لها نتيجة للقيود اإل

  .جمالي% من الناتج المحلي اإل40 إلىالتجاري ليصل 
  

 قيد وقائم على النهبمُ  اقتصادينظام إدارة  .4

عملتها (الليرة آنذاك)  ت، وأصبحنقدياً  على الضفة والقطاع اتحاداً  فرضت سلطات االحتالل
) 7بموجب األمر العسكري رقم ( وقامت  جانب الدينار األردني. إلىالتجاري  التداول عملة

 2.3بإغالق جميع المصارف العاملة في الضفة والقطاع، ونقلت جميع أرصدتها البالغة 
وفي المقابل، سمح  . إسرائيللمصارف في بنك حسابات باسم تلك ا إلىمليون دوالر 
 36لها بلغت  منها فروعاً  6وافتتحت  ،ية بالعمل في الضفة والقطاعسرائيلللمصارف اإل

ولم  ). 2000 ،، وكانت تقدم خدمات محدودة جدًا من حيث تنوعها وكفاءتها (ماساً فرع
، )55 :2010 ،في هذه البنوك (فرسخ األجنبيي أو سرائيلتثمار اإلالسبا إسرائيلتسمح 

 . 1981خاصة بعد العام وب ،مشددة على التحويالت المالية والشخصية كما فرضت قيوداً 
فقد قامت السلطات العسكرية، ومن بعدها اإلدارة المدنية بتقييد رخص  ،عالوة على ذلك

يتعلق بهذه  اً عسكري اً أمر  450البناء واالستثمار والحق في السفر، وأصدرت أكثر من 
  .1980-1967الجوانب خالل الفترة 

  
% من الضرائب 10-3بين  يتراوحوكانت الضرائب المفروضة على الفلسطينيين أعلى بما 

عام الوفرضت ضريبة القيمة المضافة  . نفسها يون من فئة الدخلسرائيلالتي يدفعها اإل
وكانت نصف  ية. سرائيلالخزينة اإل إلى.  وكانت جميع هذه الضرائب تحول 1981

تعرفة وضرائب جمركية على  على شكل الضرائب التي دفعها الفلسطينيون خالل هذه الفترة
الفلسطيني خالل % من الناتج المحلي 21-12، وشكلت إسرائيلالبضائع المستوردة عبر 

وعلى الرغم من أن الضرائب والعوائد   ).UNCTAD, 1993: 23( 1987-1970الفترة 
% من الناتج 21,7شكلت  1991-1987ية في الفترة سرائيلالتي جمعتها اإلدارة المدنية اإل

 :World Bank, 1993% (3,5، فإن مصاريف التنمية لم تبلغ سوى جماليالمحلي اإل

vol.2: 35 ،( إهمال تطوير البنية التحتية في المناطق  االحتاللإذ تعمدت سلطات
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ات كانت نسبة كبيرة من السكان غير متصلة بشبكة يالفلسطينية، وعند مطلع التسعين
  الكهرباء أو الصرف الصحي.

  

ضرائب الدخل والضمان االجتماعي التي كان العاملون  إسرائيللت حوّ  ،ذلك إلىإضافة 
عوائد من  إسرائيلوكسبت  ية. سرائيلزينة اإلالخ إلىوالمستوطنات يدفعونها  إسرائيلفي 

للخزينة  ،أيضاً  ،، وكانت تحولهاراء استعمال عملتها كعملة رسمية في الضفة والقطاعج
-%15هذه اإلجراءات ما بين  من خالل إسرائيلتتراوح التقديرات لما كسبته  ية. سرائيلاإل

  الفلسطيني في السنة. جمالي% من الناتج المحلي اإل20
  

  2020-1987للفترة  ونتائجها يةسرائيلاإلتأثير السياسات  −
  

عملية تغيير بنيوي في  إلى خالل العقود السابقة أدت حزمة السياسيات االقتصادية االستعمارية
  ، ويمكن وصف حصيلة هذه التبعية على النحو التالي:سرائيلإل تابعاً  جعلتهاالقتصاد الفلسطيني 

  

فقد  أسواق العمل األجنبية، إلىعلى الوصول  أصبح نمو االقتصاد الفلسطيني معتمداً . أوالً 
الفلسطينية في  العمالة إجمالي% من 40 متوسطةية ما سرائيلاستوعبت سوق العمل اإل

 إلىوكانت الهجرة  . 1990-1974% في الضفة الغربية خالل الفترة 34و ،قطاع غزة
ات، لكنها تضاءلت منذ يفي أثناء فترة ازدهار النفط في السبعين الخليج العربي أمرًا مهماً 

  ات.يأواسط الثمانين
  

 إلى، ومثلت الصادرات إسرائيلعلى التجارة مع  أصبح االقتصاد الفلسطيني معتمداً . ثانياً 
بقية دول العالم فكانت  إلىالتجارة، أما الصادرات  إجمالي% من 30األردن أقل من 

المواد الزراعية والقليل  إسرائيل إلىفي الغالب يصدرون  الفلسطينيونوكان  هامشية. 
ستوردون منها السلع من السلع شبه المصنعة كثيفة العمالة كالمنسوجات والجلود، وي

وبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة ربع الناتج المحلي  . االستهالكيةالوسيطة والمواد 
، التي مثلت إسرائيلوكان يتم تمويل هذا العجز من تحويالت العاملين في  . جمالياإل

  .جماليحوالي ربع الناتج المحلي اإل
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اإلنتاجية: انخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي ضعف القطاعات . ثالثاً 
، وانخفضت مساهمته في 1991عام ال% 16 إلى 1970عام ال% 33من  جمالياإل

واتسم  %. 6كما انخفضت األراضي المزروعة بنسبة  %. 13 إلى% 38التشغيل من 
% فقط 8ـباالقتصاد الفلسطيني بمعدالت تصنيع شديدة التدني، حيث ساهمت الصناعة 

وتسببت القيود  % من القوى العاملة. 15وظفت ، و جماليمن الناتج المحلي اإل
ية في خنق فرص التطور الصناعي، وأصبحت معظم فرص توسعها محصورة سرائيلاإل

كان االقتصاد الفلسطيني  فقد ،وبهذا ي. إسرائيلمع وسيط من خالل التعاقد من الباطن 
% من الناتج 130المحلي يبلغ  اإلنفاقحجم إن أي ؛ د أكثر من ثلثي دخله القوميال يولّ 

ويتم سد الفجوة من خالل زيادة االستيراد، وبالتالي زيادة العجز   .جماليالمحلي اإل
 وبدل أن يعمل دخل العمال الفلسطينيين في  الصادرات).-الواردات صافيالتجاري (

بذلك تأثيرات قوى  على تشجيع االستثمار في االقتصاد الفلسطيني، معززاً  إسرائيل
، إسرائيل، أصبحت وظيفة هذا الدخل تمويل تكاليف االستيراد من اإليجابيةاالنتشار 

  معززة بذلك آثار االستقطاب.
  

بحكم سيطرتها االستعمارية فرض تطبيق حزمة السياسات هذه، ونجحت من  إسرائيلاستطاعت 
 ومنذ ،لذلكونتيجة  . طبيعتهاخالل ذلك في خلق وٕادامة عالقة تبعية، غير متكافئة واستغاللية ب

يتبلور لدى الفلسطينيين وعي بأنه ال غنى عن التحرر بدأ ات، يات وبداية الثمانينينهاية السبعين
الفلسطينية -تأسيس اللجنة األردنية 1978سيرة التحرر الوطني.  وتم في العام االقتصادي في م

مليون دوالر أمريكي خالل  700المشتركة لدعم الصمود، وكان من المفترض أن تستلم اللجنة 
  10.)487 :2011، اشتية( مليون دوالر 392ها لم تستلم سوى إال أن ،1985-1979الفترة 

 باتجاهيشكل نقطة تحول في مسيرة حركة التحرر الوطني " 1982عام الفإن  ،للكثيرينوبالنسبة 
 :1997لألوضاع الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة" (النقيب،  مضاعفاً  إعطائها اهتماماً 

44.(  

 

الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي،  :وهي ،خمس مصادر رئيسية عربية وفلسطينية للدعم هناك تكان ،لجنةى اللإإضافة    10
وصندوق منظمة األوبك للتنمية الدولية، برنامج الخليج العربي لمنظمة اإلنماء التابعة لألمم المتحدة، مؤسسة  ،البنك اإلسالمي للتنمية

مليون دوالر بين األعوام  564أن مجموع ما أنفقته هذه المصادر (بما فيها اللجنة المشتركة) بلغ قرابة إلى وتشير التقديرات   التعاون.
  .)37-36 :2004 (نخلة، 1977-1992
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من الناحية االقتصادية والتحرر  الذات لضرورة االعتماد على متزايداً  وشهدت تلك الفترة تنظيراً 
وظهرت خالل ).  247 :2011ضروريًا للتحرر الوطني (طبر،  باعتبارهما مدخالً  ،االقتصادي

هذه األعوام مفاهيم عديدة تحاكي السعي نحو االنفكاك، مثل االقتصاد المنزلي، والصمود 
وتشكلت شبكة قوية من المنظمات الجماهيرية والجمعيات   11.المقاوم، واالعتماد على الذات

وجاء اندالع االنتفاضة   .التعاونية والمنظمات الشعبية التي كرست مفهوم االعتماد على الذات
وسنستعرض في الجزء التالي  لهذه التوجهات.  مضاعفاً  ليعطي زخماً  ،1987عام الالفلسطينية 

، ونتائج هذه السياسات قتصادية خالل فترة االنتفاضةالتحوالت التي طرأت في العالقات اال
  .وتأثيرها السلبي على االقتصاد الفلسطيني

 

  1993-1987االنتفاضة الفلسطينية  −
  

، مرحلة 1993حتى واستمرت  1987ول األتمثل االنتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في كانون 
ي بشكل عام، وفيما يتعلق بالعالقات االقتصادية سرائيلاإل-في تاريخ الصراع الفلسطيني مميزة

تبني القيادة الموحدة لالنتفاضة ويعود ذلك لسببين رئيسيين، األول هو   بينهما بشكل خاص.
ية، وربطها سرائيلومقاطعة البضائع اإل ،وتعزيز االقتصاد المنزلي ،لمفاهيم االعتماد على الذات

والثاني هو  بناء االقتصاد الوطني الذي يستطيع التخلص من التبعية.  إلىؤية أشمل تتطلع بر 
  .بهدفها االستراتيجي احتفاظهامع  يةسرائيلالسياسة اإلأساليب حدوث تغيير في 

  

، سرائيلجعل االحتالل عملية خاسرة بالنسبة إلكانت األهداف الفلسطينية في تلك الفترة تتمثل في 
، ولذلك فقد دعت قيادة االنتفاضة االحتاللقيق أرباح ومنافع مادية من خالل وحرمانها من تح

 ،إسرائيلية، وتقليص العمل في سرائيلومقاطعة البضائع اإل ،االمتناع عن دفع الضرائب إلى
وتشير "  إبان اندالع االنتفاضة. إسرائيلعامل فلسطيني يعملون في آالف  110حيث كان قرابة 

أعمالهم خالل األشهر األولى من  إلى% من هؤالء لم يتوجهوا 70أن قرابة  إلىقديرات الت

 

كرد على طريقة عمل اللجنة المشتركة التي يصفها إبراهيم الدقاق بأنها قائمة على توزيع األموال  ،أيضاً  ،ظهرت هذه المقوالت والمفاهيم   11
  نصف المبالغ التي أنفقتها اللجنة كانت على التعليم والتعاونيات السكنية والخدمات البلدية. إنحيث  ،لقاء الصمود الجامد أو السلبي

وعقدت خالل هذه الفترة العديد من المؤتمرات والندوات لمناقشة هذه قضايا وتحديات التنمية تحت االحتالل، مثل مؤتمر "التنمية من 
  ".1982أجل الصمود المنعقد في القدس 
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 إلىاالنتفاضة، إما بسبب استجابتهم لنداء قيادة االنتفاضة، أو ألنهم لم يتمكنوا من الوصول 
  ).Righby, 1991: 115( "أعمالهم نتيجة نظام حظر التجول

  
خالل الشهر األول من االنتفاضة خسائرها  "أجريسكو"ي سرائيلوقدرت شركة التسويق الزراعي اإل

بالقطاف  ،بالعادة ،ألف دوالر، وذلك نتيجة تعطل العمال الفلسطينيين الذين يقومون 500 ـبفقط 
سادان يقدر  فإن تقرير ،يةسرائيلأما بالنسبة لتأثير مقاطعة البضائع اإل  .والتعبئة والتغليف

مليون دوالر خالل الشهرين األولين من االنتفاضة  50 حواليبجرائها ية من سرائيلالخسائر اإل
األقمشة والمنسوجات و قطاعات المنتجات الغذائية  في رت المنشآت الصغيرةتضر و  فقط. 

  ).Righby, 1991: 115كبير (ية بشكل سرائيلاإل
  
في هذه القطاعات عتماد على الذات في االقتصاد الفلسطيني لال اً تنامي شهدت هذه الفترةو 

عن استيراد  تقريباً الضفة الغربية توقفت فإن " بعد مرور عام على االنتفاضة، إنهبالتحديد، حيث 
، كما أنها أصبحت تنتج كل حاجتها من الدخان والمشروبات إسرائيلأي مواد غذائية من 

خالل  إسرائيلوتقدر خسائر   ).48 :1997 ،واألثاث (النقيبواألحذية، وقسمًا كبيرًا من الثياب 
في  جماليالمحلي اإل% من ناتجها 4-3أي " ؛دوالر يْ العام األول من االنتفاضة بحوالي مليارَ 

  (المصدر السابق).ذلك العام" 
  

إفشال المساعي االقتصادية الفلسطينية، من خالل أدوات العقاب  إسرائيلحاولت  ،وفي المقابل
المنتجات الزراعية مثل زيت ير دتص على قيوداً  1988ففرضت في العام الجماعي االقتصادية، 

كشرط  دينار مقدماً  10,000في هذا العام على المنتجين دفع  إسرائيلالزيتون (اشترطت 
 وفرضت قيوداً  ،أسوقها إلىلبطيخ الفلسطيني دخول ا للحصول على رخصة تصدير) ومنعت

 كما استحدثت نظام تجعل من المستحيل تصديره لألردن، وكذلك األمر بالنسبة للحجر والرخام. 
وأقامت نقاط تفتيش وحواجز خاصة إلجبار الفلسطينيين على دفع الضرائب، كآلية  "براءة الذمة"

هذا عدا عن   .ذريعة تحصيل الضرائبلخاصة تحت وصادرت الممتلكات التحصيل الضرائب، 
  نظام اإلغالق ومنع التجول وٕاتالف المحاصيل وٕاغالق المؤسسات الفلسطينية.
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على االقتصاد الفلسطيني، فقد انخفض معدل  مدمرةوكان لهذه اإلجراءات العقابية تأثيرات 
الفلسطيني  جماليالطلب العام جراء فقدان الكثيرين لمصادر دخلهم، وانخفض الناتج المحلي اإل

)، في قطاع غزة 40و ،% في الضفة الغربية35( 1990-1987الثلث بين العامين من  بأكثر
  .1990% بحلول العام 50حوالي  إلىوارتفعت نسبة البطالة 

  
 االستجابةوجاء التوجه نحو االقتصاد المنزلي والجمعيات التعاونية والمشاريع الصغيرة في إطار 

وتم منح األسر وسيلة تمكنهم من إنتاج المواد الغذائية التي يحتاجونها،   والفقر.لمواجهة الجوع 
% من األسر الريفية في العام 11,2كانت  ،وعلى سبيل المثال من السوق. شرائها عوضًا عن 

% من 37وعلى إنتاجها الخاص من القمح والشعير والبرغل،  ،بشكل كامل ،تعتمد 1991
% من األسر الريفية تغطي 27كما كانت   األسر تعتمد على إنتاجها الخاص بشكل جزئي.

فقد كانت  ،بة للبيضأما بالنس استهالكها من الحبوب األخرى من إنتاجها الخاص بصورة تامة. 
% من األسر الريفية تعتمد إما بشكل كامل أول جزئي على إنتاجها الخاص (عبد اهللا 45

  .)140-136: 1992وآخرون، 
  

الشعبي  "انهيار االقتصاد إلىوعلى الرغم من هذه اإلنجازات، فقد أدت مجموعة من العوامل 
 ،وبالطبع ). 251: 2011(طبر، والمساعي التي بذلت من أجل إقامة اقتصاد وطني مقاوم" 

فإن إجراءات االحتالل واستهدافه المباشر للمؤسسات والمشاريع اإلنتاجية الفلسطينية، كانت 
غياب رؤية طويلة األمد لبناء هيكليات اقتصادية وطنية من  إلىأبرز هذه العوامل، إضافة 

تخصيص الجزء األكبر من أموال الصمود لدعم  إلىهذا إضافة  جانب منظمة التحرير. 
 12،والخدمات البلدية، خالل فترة ما قبل االنتفاضة ،المؤسسات التعليمية، والمشاريع اإلسكانية

فقد جاءت حرب الخليج وما رافقها  ،وأخيراً   الجانب اإلغاثي خالل االنتفاضة. إلىثم تحولها 
ألعمالهم في دول  الفلسطينيينمن آالف ة من فرض لنظام حظر التجول لمدة طويلة، وخسار 

ألراضي الفلسطينية، لتضاعف الضغوط المفروضة على االقتصاد ا إلىالخليج، وعودتهم 
  الفلسطيني، وتزيد من صعوبة األوضاع المعيشية.

  

 

  %.12كانت حصة قطاعي الزراعة والتجارة مجتمعين من هذه األموال    12
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اندالع  ه معأنعلى ية، فتجمع األدبيات سرائيلأما بالنسبة للتغيير في أساليب السياسة اإل
ية إلخمادها بالقوة، أصبح العديد من الخبراء والمسؤولين سرائيلاالنتفاضة، وفشل المساعي اإل

ي واالقتصاد الفلسطيني سرائيلعلى قناعة بأن هيكلية العالقة بين االقتصاد اإل يينسرائيلاإل
ي، سرائيلاإل قام وزير الدفاع ،وبناء على ذلك ). 89 :1997(آرنون،  ،إعادة تقييم" إلىبحاجة "

في الجامعة العبرية، وكانت  البروفيسوربرئاسة عزرا سادان  ،"لجنة سادان" ـبتشكيل ما عرف ب
ويعترف  "سبل تطوير االقتصاد في قطاع غزة" على وجه التحديد. مهمة اللجنة إعداد تقرير حول 

خل الفلسطينيين ية ركزت فقط على تحقيق زيادة في دسرائيلالتقرير أن السياسة االقتصادية اإل
نتاجية اإلمشاريع ال وتطوير وأن سلطات االحتالل أعاقت تأسيس، إسرائيلمن خالل العمل في 

تغيير الوضع القائم  إلى إسرائيلتسعى بأن وأوصى التقرير   .(المصدر السابق) الفلسطينية
 إنعاشمن خالل ، إسرائيلالمتمثل في اعتماد اقتصاد قطاع غزة على الدخل من العمل في 

  .وصناعية في القطاع مشاريع زراعية تأسيس الوضع االقتصادي في قطاع غزة، ودعم
  

يث ية، حإسرائيلوكانت هذه المرة األولى التي يتم الحديث عن هذا التوجه على مستويات رسمية 
ية المتعاقبة على إحباط التوسع الزراعي والصناعي الفلسطيني، ففي سرائيلعملت الحكومات اإل

ية "لن تقوم بتنمية في المناطق المحتلة، سرائيلصرح يتسحاق رابين بأن الحكومة اإل ،1985سنة 
  ).285 :2019 ،" (رويإسرائيلتصاريح لتوسيع الزراعة والصناعة لتنافس دولة تعطي ولن 

  
التقرير أن قيام مشاريع زراعية وصناعية جديدة في قطاع غزة سيعمل على ربط القطاع  ويبين

مرتبطة باالقتصاد ستكون المشاريع الجديدة  آلية عمل هذهإن ، إذ يسرائيلباالقتصاد اإل
ويوضح التقرير أنه ليس هناك تخوف من أن تعمل هذه  لية اإلنتاج. من طرفي عم يسرائيلاإل

المشاريع ستكون في واقع  إنية، إذ سرائيلالمشاريع الفلسطينية الجديدة على منافسة البضائع اإل
  ية.إسرائيل-الحال فلسطينية

  
دونم مزروع بالزهور في قطاع  مقابل كلدوالر  1500مبلغ  1993عام ال إسرائيلفمثًال، دفعت 

وتورد نوع الزهور المزروعة،  إسرائيلإال أن عملية الدعم هذه تمت على أساس أن تحدد ، غزة
شركة التسويق الزراعي اإلسرائيلي لوال يستطيع المزارع بيع الزهور إال البذور للمزارع، 
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ع الزهور التي ال تستوفي ويخسر المزار  تحديد السعر من قبل هذه المؤسسة.  ويتمريسكو)، ج(أ
تكرر في زراعة الفراولة والبندورة في والسيناريو ذاته  شروط الجودة المحددة من قبل المؤسسة. 

شجعت زراعة محاصيل  إسرائيلومن ناحية أخرى، فإن   ).54-51 :1997(النقيب، قطاع غزة 
االقتصاد المحلي، كما تحتاج هذه المحاصيل  احتياجاتزراعية تصديرية وليست موجهة لسد 

  الكثير من المياه، في حين يعاني قطاع غزة من أزمة مزمنة في المياه. إلى
  
في القطاع الصناعي، فقد لعبت المقاوالت الفرعية أو عالقات التعاقد من الباطن في توجيه  اأم

بها ذلك الشكل من العالقة  والمقصود . إسرائيلأي نحو تلبية حاجات ؛ االقتصاد نحو الخارج
ة وقطاع بييون بتزويد الشركات الصناعية في الضفة الغر سرائيلالتي يقوم بموجبها المقاولون اإل

غزة بمواد خام شبه مصنعة، ثم تقوم تلك الشركات بإتمام عملية التصنيع، وتنقل المنتج النهائي 
تعاقد من الباطن في قطاعات األغذية وتنتشر عالقات ال  ية بسعر التعاقد.سرائيلالشركة اإل إلى

  والنسيج والمالبس واألثاث واألحذية.
  

جية، ولكن ر زيادة اعتماد الدخل الفلسطيني على مصادر خا، ضياكما كان في الم "الهدف إذاً 
 ،، تقام المصانع في المناطق المحتلةإسرائيللعمل في ا إلى الفلسطينيونعوضًا عن أن يذهب 

ية، وال أن تبيع إنتاجها إال عن طريق وسائل إسرائيلال يمكنها أن تنتج إال باستخدام مواد أولية و 
  ).55 :1997 ،ية" (النقيبسرائيلالتصدير اإل

  
بإلغاء تصريح الخروج العام لسكان الضفة  1991ثاني الية في كانون سرائيلقامت الحكومة اإلو 

تصاريح إلقامة بعض المصانع في قطاع غزة ظلت  منحوترافق ذلك من  13،الغربية وقطاع غزة
المناطق الصناعية كخيار اقتصادي جديد، وكان الهدف االستراتيجي وٕاقامة ممنوعة زمناً طويًال، 

لكن في غزة بدالً من تل أبيب"  ،يينسرائيلاإللهذه الخطوات "استمرار تشغيل الفلسطينيين لحساب 
من  إسرائيلقلص عدد العمال من قطاع غزة في ت ،ونتيجة لذلك  ).487 :2019(روي، 

  .1993عام ال 30,000 إلى، 1987عام ال 80,000

 

طينيون بحرية حركة كبيرة مكنتهم من التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وٕاسرائيل بموجب تمتع الفلس 1987-1967خالل الفترة    13
  تصريح الخروج العام.
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ية للتخفيف من اعتمادها سرائيلكأولى الخطوات اإل ،أيضاً  ،البعض أن هذه الخطوة جاءت ويؤكد
على العمالة الفلسطينية، واستبدالها بالعمالة الوافدة من دول جنوب آسيا وأوروبا الشرقية، وذلك 

في أعقاب انقطاع  إسرائيلبسبب األزمات والخسائر التي عانت منها بعض القطاعات في 
حيث )، Shikaki, 2019العمالة الفلسطينية خالل أزمة حرب الخليج وبعض فترات االنتفاضة (

عام ال 20,000ي من هذه الدول من أقل من سرائيلاالقتصاد اإل إلىفدين اارتفع عدد العمال الو 
  (المصدر السابق). 1994عام ال 60,000 إلى، 1993

  
  )2020-1994السلطة الوطنية الفلسطينية ( السالم وقيام اتفاقياتفترة ما بعد توقيع  −
  

وغير متوازن  وتبعياً  كان االقتصاد الفلسطيني ضعيفاً  ،1993عند توقيع اتفاق أوسلو في أيلول 
تأثيرات  إلىية التي استمرت ربع قرن من الزمن، إضافة سرائيلفسياسة التقييد اإل  .قطاعياً 

ني عرضة لمخاطر وصدمات خارجية هائلة االنتفاضة وحرب الخليج، جعلت االقتصاد الفلسطي
كما اتسم االقتصاد الفلسطيني بمستويات تصنيع شديدة التدني، حيث   بالنسبة لحجم االقتصاد.

بشكل  ،، وكان القطاع الصناعي معتمداً جمالي% من الناتج المحلي اإل8-7شكلت الصناعة 
وكانت خدمات البنية التحتية  . يينسرائيلاإلعلى عالقات التعاقد من الباطن مع المقاولين  ،كبير

 مثالً  ونهب الضرائب الفلسطينية.  اإلهمالمقارنة بالدول النامية، وذلك بسبب عقود  متدنية جداً 
 كيلوواط من الطاقة الكهربائية، 13شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة يتلقون  100كان كل 

بشبكة  اً وكان ربع المنازل فقط مرتبط في مصر. كيلوواط  21وكيلوواط في األردن،  25مقابل 
  الصرف الصحي.

  
هذه الحقائق، فإن األولويات األساسية ألي نوع من التنمية أو إعادة البناء، كانت  إلىوبالنظر 
توسيع القدرة اإلنتاجية عبر زيادة االستثمار في و أن تشمل توليد فرص عمل،  إلىبحاجة 

االقتصاد  هاالقطاعين الزراعي والصناعي من أجل معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني من
شديد على تقديم تنمية الزراعة والصناعة على تنمية الخدمات، وٕانهاء التبعية والت، الفلسطيني

يعاني من أوجه نقص في الطلب، وٕانما  ،بشكل عام ،ولم يكن االقتصاد الفلسطيني  .سرائيلإل
نقص في القدرة اإلنتاجية، وهذا النقص هو نتاج عدم كفاية رأس المال، والتأخر التكنولوجي، 

  المهارة لدى القوى العاملة.وانخفاض مستويات 
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 بروتوكول(الملحق االقتصادي وتوقيع  1994س السلطة الوطنية الفلسطينية في العام يتأسمنذ و 
األراضي الفلسطينية ككيان سياسي واقتصادي مستقل في سياق  إلى"نظر يُ  ، أصبح)باريس

أن هذا يعكس التطلعات الفلسطينية، من رغم على الو ، المناقشات المتعلقة باألداء االقتصادي
 ). UNCTAD, 2009: 18فإنه يتعارض على نحو ملحوظ مع الحقائق االقتصادية والسياسية" (

اختالف جوهري حول طبيعة االتفاقيات الموقعة، والمرحلة  منذ البداية كان هناك هومن الواضح أن
ة مؤقتة و الحكم الذاتي المحدود على اعتبار أنه خط إلى الفلسطينيون نظر، ففي حين االنتقالية

بأن قيام دولة  لم تعترف يوماً  إسرائيلعلى طريق االستقالل ونيل حق تقرير المصير، فإن 
عام الحتى أن البنك الدولي وفي تقرير صادر  الضمنية.  االتفاقفلسطينية كان أحد مخرجات 

رسمي  التزامدون  يصف اتفاق أوسلو بأنه "كان باألساس مجموعة من إجراءات بناء الثقة 2010
  ).World Bank, 2010: 16بدولة فلسطينية" (

  
الضفة تم تقسيم ، فيما الفلسطينيةغزة لسيطرة السلطة خضع كامل قطاع وبموجب االتفاقيات، 

مناطق (أ) و(ب) و(ج)، على أن تخضع مناطق (أ) لسيطرة السلطة الفلسطينية  إلى الغربية
، وتخضع مناطق (ب) لسيطرة السلطة اإلدارية، % من مساحة الضفة18، وتمثل وأمنياً  إدارياً 

، وتبقى مناطق (ج) كاملة خاضعة %22وتمثل  يةسرائيلبينما تظل تحت السيطرة األمنية اإل
وعلى الرغم من أن  % من مساحة الضفة الغربية. 60، وتمثل وأمنياً  ية إدارياً سرائيلاإلللسيطرة 
 جعلت من السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولة عن إدارة مناحي الحياة الفلسطينية االتفاقيات

وفي مناطق محددة، ما وضعها أمام معضلة شديدة  إنها منحتها صالحيات محدودةف، كافة
  التعقيد.

  

نظام اإلغالق كإجراء دائم يؤثر في  وفرضت ألول مرة االتفاققد استبقت توقيع  إسرائيلوكانت 
السلطة الوطنية في بداية  ركزتفيما كل قطاعات المجتمع، ويفصل الضفة الغربية عن القدس، 

وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من  ،الفترة على تكوين القطاع العام وبناء مؤسسات الدولة
مليون دوالر على  748ق ما مجموعه تم إنفا ،2000-1994وخالل األعوام   الدول المانحة.

 إلىللوصول بالبنية التحتية  % فقط مما كان مطلوباً 67مشاريع البنية التحتية، إال أن ذلك مثل 
في إنشاء البنى  طويالً  قطعت السلطة الوطنية شوطاً و  ). 2001 ،متوسط الدول النامية (ماس

ر مؤسسي وتنظيمي جديد ينظم التحتية التي كان يوجد حاجة ماسة لها، وأرست دعائم إطا
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لتوسيع نطاق الصادرات وتنمية القطاعات اإلنتاجية وقطاع  جهوداً األنشطة االقتصادية، وبذلت 
 إجمالي، وقدرت في تحقيق هذه اإلنجازات وقد ساهمت المساعدات الدولية الخدمات المحلية. 

  .2019-1994دوالر بين األعوام  مليار 40 بـ هذه المساعدات
  

وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها السلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد تطوير البيئة 
، وبناء الجهاز الحكومي والمؤسسات العامة، فإنها عانت من وتوحيدها القانونية والتنظيمية

طط التنمية فيما يتعلق برسم السياسات االقتصادية وخوبخاصة إخفاقات جدية في اإلدارة العامة، 
  وٕادارة األموال العامة.

  
الناتج المحلي في  كبيراً  نمواً  1999-1994السنوات  توعلى صعيد االقتصاد الكلي، شهد

% ليصل 27بنسبة  جمالي%، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإل69وصل  جمالياإل
 إلى% ليصل 39بة بنس جماليفيما ارتفع نصيب الفرد من الدخل القومي اإل . اً دوالر  1683
 جماليوستتواصل هذه النزعة في التباعد في معدالت نمو الناتج المحلي اإلدوالر.   2000

في األراضي  جمالي، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليوالدخل القومي اإل
 3966 جماليفيما بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلدوالرًا،  3417 ،2018عام الالفلسطينية 

الفرد ، حيث سجل نصيب فيبدو الفرق أكبر اتساعاً  ،أما بالنسبة للضفة الغربية وحدهادوالرًا.  
الفرد من الدخل نصيب  دوالراً  5787في مقابل  دوالرًا، 4854 جماليمن الناتج المحلي اإل

ملة، ويستوعب للقوى العا رئيساً  أصبح القطاع العام حديث النشأة، مشغالً و   .جماليالقومي اإل
  .2000% منذ العام 15حوالي 

  
أوسلو،  اتفاقعت عليها في إطار التي وقّ  االلتزاماتبالمماطلة في تنفيذ  إسرائيلواستمرت 

واستمرت في اعتماد سياسة الحصار االقتصادي واألمني في تعاملها مع مناطق الضفة الغربية 
وصل عدد الدونمات المصادرة بين بحيث  االستيطانيكما كثفت من توسعها  وقطاع غزة. 

االحتالل مصادرته منذ بداية  تما تم إجماليألف دونم، ليبلغ  420 إلى 2000-1994 نعاميال
  .2000عام الألف مستوطن  200 إلىوارتفع عدد المستوطنين ليصل   ألف دونم. 3452.4
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، ونشر المئات من الغربيةلمراكز المدن في الضفة  إسرائيلاجتياح ثم اندالع االنتفاضة،  وجاء
العدوانية  إسرائيلاإلغالق وحظر التجول لفترات طويلة، وأعمال  نظام وتشديد ،الحواجز العسكرية

الخاصة والمنشآت التجارية  للممتلكاتتجاه الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال وتدمير 
حالة من  إلىكلها إجراءات أدت و ، إسرائيلومنع العمال الفلسطينيين من دخول والصناعية، 

، جماليعكست في انخفاض كبير في الناتج المحلي اإلان، و الشلل التام في النشاط االقتصادي
  ومعدالت البطالة والفقر.

  
تدمير جزء كبير من منجزات البنية التحتية  إلىنتفاضة االأدت إجراءات االحتالل خالل  كما

وكذلك تراجعت مؤشرات االقتصاد الكلي وقفزت البطالة   خالل األعوام التي سبقت االنتفاضة.
 مستويات قياسية، بسبب إعادة احتالل مراكز المدن وفرض المئات من الحواجز العسكرية.  إلى

دعم النفقات الجارية في الموازنة،  أصبحت المساعدات تتركز على الجانب اإلغاثي، وعلىو 
عن تحويل أموال  إسرائيلحيث امتنعت ، لتمكين السلطة الوطنية من دفع رواتب مستخدميها

 جدار الفصل العنصري بإنشاء إسرائيلقامت و   .االنتفاضةالمقاصة لمدة عامين كاملين خالل 
 1948عام الضي المحتلة الضفة الغربية عن األرا لفصل، في مخالفة واضحة للقانون الدولي

 20-10بعمق يتراوح ما بين  منه %80، ويمتد تلومترايك 709ويبلغ طول الجدار  القدس. و 
ب األراضي من أخصدونم  300,000أكثر  الغربية، مصادراً  الضفةلومتر داخل حدود يك

  % من اإلنتاج الزراعي.8خسارة  إلىإقامة الجدار وحدها  وأدت بئر ماء.  36و ،الزراعية
  

 الفلسطينيةومنعت العمالة  ،بفرض حصار مشدد على قطاع غزة ،2006منذ  ،إسرائيلكما قامت 
 ٕالىمشددة، على حركة البضائع واألموال من و  ، وفرضت قيوداً إسرائيلمن القطاع من دخول 

  متر من الجدار العازل. 1000-300ويمنع المزارعون من االقتراب لمسافة ما بين  القطاع. 
ومنذ ذلك الحين يرزح قطاع غزة تحت حصار مشدد، كما تعرض لثالث حروب مدمرة متتالية 

  .2014، و2012، و2008في 
  

أما في الضفة الغربية، ففي أعقاب خفوت أحداث االنتفاضة، وتراجع االقتحامات وتخفيف 
 التحسن، وقدنحو  باالتجاهضاع االقتصادية ي، بدأت األو سرائيلالحواجز ونظام اإلغالق اإل
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  ساهم االنقسام الفلسطيني كذلك في تعزيز التباعد االقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
عن تحويل أموال المقاصة لمدة عام كامل على إثر فوز حماس في  مجدداً  إسرائيلوتوقفت 

  التشريعية. االنتخابات
  

والخالصة هنا، أن اآلمال الفلسطينية التي ارتفعت بتوقيع اتفاقية أوسلو وباريس االقتصادي لم 
عن التوسع  تتحقق، بل على العكس كانت المؤشرات االقتصادية في حالة تراجع، هذا فضالً 

 سياساتها تطبيق في إسرائيلاني، ونهب الموارد الفلسطينية بشكل منظم، واستمرار االستيط
  .1967عام الالتي تبنتها منذ  االحتاللية القسرية

   



 44

    



 45

  الفصل الثاني

  يسرائيلالعالقة الراهنة بين االقتصادين الفلسطيني واإل

  معدل االحتالل – االرتباطات -المفاصل -الخصائص
  
  

-وتأطيرًا نظريًا للعالقات االقتصادية الفلسطينية تاريخياً  األول فهماً بعد أن قدمنا في الفصل 
إلجابة عن ا إلىفي سعينا  ،، ستكون خطوتنا التاليةهذا وحتى يومنا 1967عام المنذ  يةسرائيلاإل

جي في تقديم تصور عملي لكيفية تحقيق االنفكاك التدري والمتمثلسؤال الدراسة المركزي 
صورة شاملة  وتقديمهذه العالقة، ليط الضوء على واقع ست ،يسرائيلوالمدروس عن االقتصاد اإل

سنة على توقيع بروتوكول  25خاصة بعد مرور بو  ،2019عام الحتى  1968عام المنذ  هاعن
  .باريس االقتصادي

  
سيتم التركيز على مفهوم أساسي وهو معدل االحتالل عبر السنوات السابقة،  ،في هذا السياق

من التعرض  ،في البداية ،وهل هذا المعدل تغير بعد توقيع بروتوكول باريس أم ال؟ ولكن ال بد
لكثير من ى الهذا البروتوكول إتعرض  باريس االقتصادي ونتائجه االقتصادية. لبروتوكول 

بخصوص مشكلة اعتقادان وقد ساد  تعديله أو الخروج من عباءته.  إلىاالنتقادات والدعوات 
نفسه على الرغم من محدودية البروتوكول المشكلة ال تكمن في  أناألول يعتقد  هذا البروتوكول؛

بل تكمن المشكلة يفرضها، للسلطة الفلسطينية، والقيود الكثيرة التي يمنحها الصالحيات التي 
 وامتناعها عن تطبيق بعض البنود، واستخدامها كأدوات للضغط السياسي.  إسرائيلفي تعسف 

بالفشل منذ اللحظة األولى، ال بل ال يعدو كونه  ن هذا اإلطار كان محكوماً الثاني، يعتقد أ
 ت خصيصاً أو أداة صمم ،)Blin et Fargues, 1995: 125"طريقة جديدة إلدارة الفلسطينيين" (

  ).2011 ،إلدامة احتاللهم بطريقة أقل تكلفة (هنية
  

 فإن  ،في نهاية المطافأنه، االعتقادين أصح، فالحقيقة الثابتة والواضحة  بغض النظر عن أي
عوامل أخرى (اقتصادية، وسياسية، وجغرافية) ليربط االقتصادين  إلىبروتوكول باريس "انضم 

  .)1997وديستريمو،  (منصور البعض ي ببعضهماسرائيلالفلسطيني واإل
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 عرضاً ، كما يتناول لبروتوكول باريس كإطار مرجعي اً مقتضب اً وتقييم اً عرض يتناول هذا الفصل
عمل، والتجارة، والمالية العامة، والنقد، ي في مجاالت السرائيللمفاصل العالقة مع االقتصاد اإل

بهدف التعرف على المفاصل التي عززت التبعية وزيادة االرتهان لالقتصاد  والطاقة، والمياه
  مفاصل هذه العالقات، وبعد ذلك سيتم قياس معدل االحتالل. إلىيتطرق ، ومن ثم يسرائيلاإل
  
  بروتوكول باريس االقتصادي 2-1
  

البروتوكول جوانب التجارة، والعمل، والترتيبات المالية (الضرائب والجمارك والمقاصة) يغطي 
وفيما يتعلق بالتجارة، أضفى توقيع البروتوكول صيغة تعاقدية   ).والمصارف والنقدية (العملة

ار سلذلك تأثيرات سلبية شديدة على م توكان  لترتيبات شبه االتحاد الجمركي التي كانت قائمة.
ية على االقتصاد الفلسطيني على الرغم سرائيلتنمية الفلسطيني، حيث فرضت هياكل التكلفة اإلال

 ). 139: 2017 ،من التباين الشديد في مستويات الدخل والتطور بين االقتصادين (سمهوري
العمالة يحافظ الطرفان على حركة "على التالي:  بروتوكولفقد نص ال ،أما فيما يتعلق بالعمالة

كجيش احتياطي من  الفلسطينيينواصلت التعامل مع العمال  إسرائيلإال أن "، الطبيعية بينهما
األعمال العمالة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، واستخدمت سياسة اإلغالق بما يناسب دورة 

طة وفي الجانب النقدي والمصرفي سمحت االتفاقية بإنشاء سل ). 2019 ،(الشقاقي يةسرائيلاإل
هم، هو إصدار مالنقد الفلسطينية، لتقوم مقام البنك المركزي الفلسطيني، باستثناء جانب واحد 

  عملة خاصة بفلسطين.
  

مسؤولة  إسرائيلالبروتوكول، تكون ، فبموجب الجانب المالي كول كانو ولعل أبرز جوانب البروت
الواردات الفلسطينية  على رتبةالمتعن تحويل مبالغ ضريبة القيمة المضافة، واإليرادات الجمركية 

 إسرائيلفي  الفلسطينيينمن طرف ثالث، وعوائد ضريبة الدخل التي تقتطع من دخل العاملين 
وهو ما يعرف بنظام  % كرسوم تحصيل،3، بعد خصم ، للسلطة الفلسطينيةوالمستوطنات

  للفلسطينيين بالنقاط التالية:الصالحيات التي منحها البروتوكول أهم ويمكن تلخيص   14المقاصة.
  

 

  .)2019 ،(ماس ،عن تحويل إيرادات الضرائب على النشاط االقتصادي في مناطق (ج) 2000توقفت إسرائيل منذ العام    14



 47

 بصالحيات محدودة. كانت توفير إدارة فلسطينية للنشاط االقتصادي الفلسطيني، وٕان .1

 .قدرة السلطة الوطنية على انتهاج سياسة تشجيع االستثمار وتحفيز النشاط االقتصادي .2

بنوك قدرة السلطة الوطنية على إعادة فتح السوق المالية الفلسطينية، وترخيص  .3
فلسطينية وأجنبية، وٕانشاء سلطة النقد الفلسطينية التي تتمتع بمعظم صالحيات البنك 

 المركزي عدا إصدار عملة وطنية.

السماح بسن قوانين استيراد (تعرفة جمركية، ومعايير استيراد) وذلك بخصوص كميات  .4
عرفة والسماح باستيراد كميات غير محددة بت ،)A2و A1محددة لسلع محددة (قائمة 

 ).Bية (قائمة سرائيلجمركية تحددها السلطة، ولكن وفق المعايير اإل

ية، ما عدا خمس سلع سرائيلاألسواق اإل إلىالسماح بدخول السلع الزراعية الفلسطينية  .5
 .1998تم السماح بدخولها بشكل تدريجي حتى العام 

 صالحية تحديد الضرائب المباشرة (دخل، ملكية، رسوم). .6

% من الضرائب التي يدفعها العمال الفلسطينيون 75على لوطنية حصول السلطة ا .7
% من تلك التي يدفعها العمال في المستوطنات، بعد خصم رسوم 100و، إسرائيلفي 

 التحصيل.

حق السلطة في استعادة الضرائب التي يدفعها المستورد الفلسطيني على السلع  .8
 المستوردة باسمه.

  
ضح وجوهري بين األهداف التي وضعها واإلمكانيات التي على تناقض واالبروتوكول واشتمل 
على ذكر أهداف مثل إصالح التشوه الهيكلي الموروث البروتوكول حيث تأتي ديباجة ، سمح بها

، في إطار من االلتزام إسرائيلفي بنية االقتصاد، وفي تحقيق التوازن في العالقة االقتصادية مع 
ماح للسلطة الوطنية باعتماد السياسات الكفيلة بتدعيم أسس المتبادل والمساواة والعدالة، والس

الالحقة تضع البروتوكول "لكن بنود   التنمية االقتصادية المستدامة وفق األولويات الفلسطينية.
عن البروتوكول االقتصادي للمزيد (" مستحيالً  اً وعراقيل تجعل تطبيق هذه األهداف أمر  قيوداً 

  .))1نظر ملحق رقم (ا ،يةسرائيلخروقات اإلوال
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  باريس االقتصاديبروتوكول بحسب  يسرائيلمفاصل العالقة مع االقتصاد اإل 2-2
  

  العمالة 2-2-1
  

البضائع  سمتها األساسية حرية حركة األشخاص ونسبياً  تالتي كان 1987-1967خالل الفترة 
% من القوى العاملة الفلسطينية 40-30، اعتمد ما نسبته ٕاسرائيلبين الضفة الغربية وقطاع غزة و 

تحقيق نوع من االستقرار  إلىمن ذلك السعي  إسرائيلوكان هدف  . إسرائيلعلى العمل في 
طرأ تحسن ملحوظ على  ،وبالفعل األمني على قاعدة تحسين األوضاع المعيشية للفلسطينيين. 

 إسرائيلالدخل المتأتي من العمل في هذا لكن و   مستويات الدخل والمعيشة خالل هذه الفترة.
له تأثيرات سلبية كبيرة على االقتصاد الفلسطيني، حيث أدت هذه الدخول المتأتية من  تكان

خاصة مع تأثير وبإطالق دينامية تشبه دينامية المرض الهولندي،  إلىخارج االقتصاد المحلي 
األرض والمياه وتقطيع األوصال ونهب سياسات االحتالل األخرى المتمثلة في السيطرة على 

طريق مسدود منذ منتصف  إلىوقد وصلت هذه السياسة   الموارد المالية وٕاهمال البنية التحتية.
ات، حيث بدأت مؤشرات االقتصاد الفلسطيني بالتراجع، ثم مع اندالع االنتفاضة يالثمانين

  .1987الفلسطينية األولى في العام 
 

خاصة خالل فترة حرب الخليج، وبفترات اإلغالق ومنع التجول الطويلة، أدت أحداث االنتفاضة و 
انقطاع أعداد كبيرة من العمال  إلى، إسرائيلالمطالبات الوطنية بمقاطعة العمل في  إلىإضافة 

، ما تسبب في خسائر كبيرة في بعض القطاعات االقتصادية إسرائيلالفلسطينيين عن عملهم في 
وقد بدأت  خاصة اإلنشاءات والزراعة. وب ،على العمالة الفلسطينية يراً كب التي تعتمد اعتماداً 

بالتخفيف من اعتمادها على العمال الفلسطينيين واستبدالهم  ،اتيمنذ أوائل التسعين ،إسرائيل
منذ آذار  إسرائيلكما فرضت  ). 2012 ،بعمالة وافدة "معروفة بأنها عرضة لالستغالل" (هنية

في نظام اإلغالق، وبدأت العمل بنظام التصاريح، وأصبح يتوجب على كل من يرغب  1993
من اإلدارة المدنية، كما شددت إجراءاتها بحق الحصول على تصريح مسبق  إسرائيلفي العمل 

انخفض  ،ونتيجة لذلك الذين ال يبلغون عن العمال الفلسطينيين لديهم.  اإلسرائيليينالمشغلين 
من متوسط قدره  1996-1992في الفترة بين  إسرائيلعدد الفلسطينيين الذين اشتغلوا في 

 ،ومع اندالع االنتفاضة الثانية ). 493 :2019عامل (روي،  28,000 إلىعامل  116,000
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لم تتجاوز منذ ذلك الوقت و  . إسرائيل إلىكافة العمال من قطاع غزة من التوجه  إسرائيلمنعت 
  .2015% حتى العام 15 من يسمح لهم بالعمل في إسرائيل نسبة

  
عامل وعاملة  133,300والمستوطنات غير الشرعية  إسرائيلبلغ عدد العمال الفلسطينيين في 

 إجمالي% من 14، أي ما نسبته 2018خالل العام  127,000 ـ، مقارنة ب2019حتى نهاية 
من  23,000ويعمل  العاملين في الضفة الغربية.  إجمالي% من 19العاملين في فلسطين، و

، ويبلغ متوسط إسرائيلل في داخ 110,000و ،هؤالء العمال في المستوطنات غير الشرعية
% من 71وبينما يملك  . 2018عن العام شيكًال  11بقيمة  ، مرتفعاً شيكالً  254أجرهم اليومي 

للمبيت لفترات  ريح، ويضطرون غالباً ا% منهم بدون تص21هؤالء العمال تصاريح عمل، يعمل 
  15طويلة في الداخل.

 

العمالة  إجمالي إلىوالمستوطنات  إسرائيلي في نسبة العاملين ف سنوياً  وتظهر البيانات ارتفاعاً 
، إال أنها ال تزال أقل من المستوى 2018نهاية انتفاضة األقصى حتى العام  الفلسطينية منذ

% 13.3و ،2000عام ال% 18.8أي قبل اندالع االنتفاضة، بواقع  ؛2000الذي سجلته في العام 
 2018عام ال% 18.2و ،2000عام ال 21.4وعلى مستوى األراضي الفلسطينية،  2018عام ال

  16على مستوى الضفة الغربية.
  

السلطة الوطنية قيام العمالة الفلسطينية قبل وبعد  تركبيهتغييرًا جوهريًا طرأ على  إنويمكن القول 
 1993-1967خالل الفترة  لإسرائيالفلسطينية، حيث نجد أن "استخدام العمالة الفلسطينية في 

%، فيما كان استخدام العمالة في االقتصاد المحلي ينمو سنويًا 6.3كان ينمو سنويًا بمعدل 
فقد نما استخدام العمالة الفلسطينية في  ،2019-1995أما خالل الفترة   17.%"1.8بمعدل 
 . % سنوياً 5المحلي بمعدل ، فيما نما استخدام العمالة في السوق % سنوياً 3بمعدل  إسرائيل

 

  .2019النتائج األولية لمسح القوى العاملة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    15
  .41، جدول 2018الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة    16
االقتصادية الفلسطيني  السياساتمعهد أبحاث رام اهللا: اإلسرائيلية،  -واقع ومستقل العالقات االقتصادية الفلسطينية . النقيب، فضل   17

  .2003، "ماس"
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%، فيما 4.7بنسبة  إسرائيلنما استخدام العمالة الفلسطينية في  ،2019و 2018 نعاميالوبين 
  18.%6بنسبة  ةنما استخدام العمالة في السوق المحلي

  
األجور التي يحصلها العاملون  إجماليمن  19%25حوالي  إسرائيلوشكلت تحويالت العاملين في 

العاملين،  إجمالي، أي ضعف حجمهم النسبي من 2018عام ال كافة القطاعاتالفلسطينيون في 
تحويالت العاملين  إجماليحيث تم تقدير ، جمالي% كنسبة من الناتج المحلي اإل14كما شكلت 
  20.مليون دوالر 100و ينبأكثر من مليار  2018خالل العام 

  
  التجارة 2-2-2
  

حاد اتّ  نظامضمن  إسرائيلحرية التجارة مع ينص بروتوكول باريس االقتصادي على مبدأ 
وتنظم المادة الثالثة من البروتوكول الترتيبات المتعلقة بالمعابر وسياسات ورخص جمركي، 
  فإن االتفاقية تنص على التالي: ،أما بالنسبة للتجارة مع طرف ثالث ،االستيراد

  

الدخول  موانئ إلىالضفة الغربية وقطاع غزة لها إمكانية الوصول الكاملة  ٕالىالتجارة من و  .1
 ية.سرائيلالخروج اإل

 .ت الفلسطينية معاملة متساوية، باستثناء ما يتعلق بالتدابير األمنيةتمنح الواردات والصادرا .2

على  ،والمقاييسية المتعلقة بالجمارك وضريبة الشراء، والمواصفات سرائيلتسري األنظمة اإل .3
يحق للسلطة ) حيث Bو A2و A1الواردات الفلسطينية، باستثناء السلع المدرجة في القوائم (

تطبيق معدالت الرسوم الجمركية وضريبة الشراء وضرائب االستيراد الوطنية الفلسطينية 
على أن تقوم لجان ، الواردات من هذه السلع، على األخرى، ضمن حصص محددة مسبقاً 

 أشهر. 6منبثقة عن اللجنة االقتصادية المشتركة بمراجعة هذه الكميات كل فرعية 

 

  .2019لمسح القوى العاملة  األولية، والنتائج 17، الجدول 1999ات الباحث بناء على مسح القوى العاملة حساب   18
لة في القطاعين العام والخاص حيث تم احتساب إجمالي األجور المحصّ  ،2018حسابات الباحث بناء على نتائج مسح القوى العاملة    19

  الفلسطيني والعمال في إسرائيل.
ومتوسط سعر صرف  ،19.7ل، ومعدل أيام العمل الشهرية كشي 245.1، 2018عام الط األجر اليومي للعاملين في إسرائيل بلغ متوس    20

  .3.50الدوالر 
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يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية إصدار رخص استيراد للمستوردين الفلسطينيين للبضائع  .4
فيتم تطبيق سياسة االستيراد  ،المنصوص عليها في القوائم المذكورة أعاله، أما خارج القوائم

 ية.إسرائيلالحصول على رخص استيراد  بما في ذلك ،يةسرائيلاإل

إبرام االتفاقيات التجارية مع دول أخرى طالما تم تطبيق يحق للسلطة الوطنية الفلسطينية  .5
 ية.سرائيلسياسة االستيراد اإل

  
، ههذه بنودبكثير من  غير ملتزمة إسرائيلال تزال  البروتوكول،وبعد أكثر من عقدين على توقيع 

على حركة  تفرض قيوداً حيث ، الصالحيات الموكلة لها كوسيلة ابتزاز سياسيوتستخدم 
 إسرائيلكما تعيق   على قطاع غزة. مشدداً  وحصاراً  ،الضفة الغربية ٕالىمن و  األشخاص والسلع

التجارية التي تبرمها السلطة مع دول أخرى، وتعتبر االتفاقيات بينها وبين أطراف  االتفاقياتتنفيذ 
  المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة. أخرى سارية

  
 إجماليإن حصتها من فال تزال الشريك التجاري األكبر لفلسطين،  إسرائيلوعلى الرغم من أن 

ات، وبشكل أخص خالل يمنذ التسعين ،بشكل ملحوظ ،التبادل التجاري الفلسطيني انخفضت
حوالي ات يمطلع التسعينمن الصادرات الفلسطينية  إسرائيلحيث كانت حصة ، العقد األخير

 ،2018أما في العام  . )UNCTAD, 1996( %90%، أما حصتها من الواردات فكانت 85
مليار  7.7حجم التبادل التجاري الفلسطيني (مجموع الصادرات والواردات) قرابة  إجماليبلغ فقد 

التبادل التجاري  إجمالي% من 60مليار دوالر، أي  4.5منها  إسرائيلدوالر، كانت حصة 
% 90من الواردات الفلسطينية من  إسرائيلانخفاض حصة  إلى ويعود ذلك كلياً   الفلسطيني.

فقيت دون أي تغيير يذكر عند  ،، أما حصتها من الصادرات الفلسطينية2018عام ال% 55 إلى
83.%  

 

 إلى 2010عام المليار دوالر  2.8من  إسرائيلالفلسطينية من  الواردات إجمالي نماكذلك، فقد 
 488.4فقد ارتفعت من  إسرائيل إلىالفلسطينية أما الصادرات ، 2018عام ال مليار دوالر 3.6

وبهذا يكون العجز في الميزان التجاري السلعي   مليون دوالر. 967.4 إلى ،مليون دوالر
ال تزال أكبر بثالثة  إسرائيلالواردات من إن أي ؛ مليار دوالر 2.65قرابة  إسرائيلالفلسطيني مع 

خالل تحويالت من من هذا العجز  جزء كبير تغطيةوتتم  . سرائيلأضعاف من الصادرات إل
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% من 85حوالي  إسرائيلويالت العاملين في غطت تح ،2016؛ ففي العام إسرائيلالعاملين في 
 ،مليون دوالر (جال وروك 500 صافي العجز حوالي العجز في الميزان التجاري السلعي، وسجل

2018 :8(.  
  

هذه التحوالت و  21وٕادارته، ات تطورات نوعية في بنية اقتصادهايمنذ التسعين إسرائيلوشهدت 
فبعد أن كانت السوق   على السوق الفلسطينية كسوق تسويقية.من تجاوز اعتمادها مّكنتها 

 ،ات (الشقاقييات والثمانينيية خالل فترة السبعينسرائيلالفلسطينية ثاني أكبر سوق للبضائع اإل
 -بعد الواليات المتحدة والصين والمملكة المتحدة–أصبحت اليوم في المرتبة الرابعة  ،)2019

  ية.سرائيلالصادرات اإل إجمالي% من 6فلسطين سوى  إلىالصادرات وال تمثل 
  
  المالية العامة 2-2-3
  

إيرادات الجباية المحلية،  :الفلسطينية هيالعامة مصادر لإليرادات بالنسبة للخزينة  ةهناك ثالث
األخيرة وشهدت السنوات العشر   ، المنح والمساعدات الخارجية.إسرائيلإيرادات المقاصة مع 

عام ال مليار دوالر 1.3ملحوظًا في المنح والمساعدات الخارجية، حيث انخفضت من  انخفاضاً 
في تغطية عجز  هماً م إال أنها ال تزال تلعب دوراً  . 2018 مليون دوالر 690حوالي  إلى 2010

دل أي ما يعا ؛مليون دوالر لدعم الموازنة 525حيث تم تخصيص قرابة ، الموازنة الفلسطينية
ثالثة أرباع المنح والمساعدات، فيما تم تخصيص أقل من ربع هذه المنح لدعم المشاريع 

  التطويرية.
  
سياسة الضرائب المباشرة االقتصادي الخامسة والسادسة من بروتوكول باريس المادتان تنظم و 

البروتوكول على نصت المادة الخامسة من بالنسبة للضرائب المباشرة، فقد ف  وغير المباشرة.
حق السلطة الفلسطينية في تحديد وتنظيم سياساتها الضريبية في أمور الضرائب المباشرة بصورة 

وتقوم  لرسوم. وضرائب البلديات وا ،مستقلة، ويشمل ذلك ضريبة الدخل، وضرائب األمالك
ة بهذا بالقوانين واألنظمة الساري بجباية هذه الضرائب عمالً  الفلسطينيةالسلطة الوطنية 

 

  انظر: ،لالطالع أكثر على التطورات في االقتصادي الفلسطيني   21
(The Israeli economy from the foundation of the state the 21st century, Paul Rivlin, 2011). 
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بلغت  وتشكل ضريبة الدخل النسبة األكبر من هذا النوع من الضرائب، حيث  22الخصوص.
رة وغير المباشرة اإليرادات الضريبية المباش إجمالي% من 28.3شكلت و شيكل، مليون  848.7

  .شيكلمليون  17فبلغت حوالي  ،أما ضريبة األمالك . 2018عام ال
  

المكلفون  فيفترض أن يخضع، في هذا النوع من الضرائب إسرائيلأما بخصوص العالقة مع 
للقانون الفلسطيني، وتدار ملفاتهم من قبل دائرة  ضريبة وفقاً لل) جفي مناطق ( نو يسرائيلاإل

المتأتية ل كامل العوائد يتحو ب إسرائيل، ويفترض قيام يسرائيلضريبة الدخل التابعة لالرتباط اإل
ويقدر تقرير صادر  . 2000تمتنع عن ذلك منذ العام  إسرائيللكن   .للسلطة الوطنية الفلسطينية

منشأة،  2000 ـية في هذه المناطق بسرائيل) عدد المنشآت اإل2019 ،األونكتاد( األونكتادعن 
 320 ـوائد ببتحويل هذه الع إسرائيلالمالية الناجمة عن امتناع  الخسائر نفسه ويقدر التقرير

  .2017-2001 بين العامين مليون دوالر خالل الفترة
  

% من عوائد ضريبة الدخل المفروضة على العمال 75بتحويل  إسرائيلكذلك، يفترض قيام 
، % من عوائد هذه الضريبة على العاملين في المستوطنات100، وإسرائيلالفلسطينيين في 

-2009وبين األعوام   .2009-2000خالل الفترة ه المبالغ امتنعت عن تحويل هذلكنها 
عن تحويل  إسرائيلوبسبب امتناع   .مليون 91.5بتحويل ما مجموعه  إسرائيلقامت  ،2012

 إسرائيلالعوائد الضريبية التي تأتي من  إجماليفإن حصة الضرائب المباشرة من  ،هذه العوائد
من ترتيبات المقاصة، على  ها جزءاً البعض لم يعد يعتبر إن حتى  % سنويًا. 1ال تشكل سوى 

  مكون أساسي من مكونات المقاصة. -باريس بروتوكولل وطبقاً - الرغم من أنها نظرياً 
  

لخدمات المستوردة والمنتجة تفرض هذه الضرائب على السلع وابالنسبة للضرائب غير المباشرة، 
جمارك على الواردات، ضريبة شراء، : وهناك أربع أنواع رئيسية من هذه الضرائب هي محليًا. 

باريس الجوانب المتعلقة  بروتوكولوتنظم المادة السادسة من  ضريبة قيمة مضافة، مكوس. 
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، تنص الفقرة الثالثة على أن الفرق   بهذا النوع من الضرائب.

 

أما بالنسبة لضريبة األمالك فالقانون الساري في الضفة هو قانون  . 2011) للعام 8بالنسبة لضريبة الدخل، يسري القرار بقانون رقم (  22
قطاع غزة فيسري قانون ضريبة  يأما ف وتعديالته بموجب األوامر العسكرية.  1954عام لل 11ضريبة األبنية واألراضي األردني رقم 

  .1942لسنة  5، وقانون ضريبة األمالك في القرى رقم 1940لسنة  42األمالك في المدن رقم 
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وارتفعت هذه   %.2يتجاوز أال  يجب ،والسلطة الفلسطينية إسرائيلفي نسبة هذه الضريبة بين 
 في العام إسرائيلالرتفاعها في  ، تبعاً 2016عام ال% 16 إلى% 14.5فلسطين من  النسبة في

ة على جباية هذه الضريبة وتشرف اإلدارة العامة لضريبة القيمة المضافة في وزارة المالي  .نفسه
، 2018عام شيكل المليون  1,198.2 محليًا، وقد بلغت ضريبة القيمة المضافة المتحققة محلياً 

  % عن العام السابق.18.5قدره  ملحوظاً  مسجلة ارتفاعاً 
  

في إدارة وجباية هذا النوع من الضرائب، فينص المحلق  إسرائيلأما بخصوص العالقة مع 
بجباية  إسرائيل، على قيام 1995باريس المعدل للنظام الضريبي في العام  بروتوكولالخاص ب

 إسرائيلالتجارة مع  المتأتية من ،والمكوس ،وضريبة الشراء ،والجمارك ،مة المضافةضريبة القي
وقد سبق   % بدل خدمات.3بعد اقتطاع  ،السلطة الفلسطينية إلىلها يوتحو  ،والعالم الخارجي

وتقدر خسائر الخزينة  %. 0.6 إلى% 3للبنك الدولي أن أوصى بخفض هذه النسبة من 
 2015مليون دوالر خالل العام  56 ـفرض هذه النسبة المرتفعة بالفلسطينية، بسبب 

  .)2019،االونكتاد(
 

 النقد والقطاع المصرفي 2-2-4
  

باريس االقتصادي اإلطار العام للنظام النقدي والجهاز  بروتوكولحددت المادة الرابعة من 
"مؤقتة" خالل المرحلة  كاتفاقية، فقد تم وضعه بروتوكول كافةالمصرفي في فلسطين، وكما بنود ال

ويتمثل هذا اإلطار العام بغياب  قيد التطبيق في األراضي الفلسطينية. يزال ، إال أنه ال االنتقالية
كعملة  يسرائيلاإل الشيكل وببقاءبالتالي عدم وجود سياسة نقدية مستقلة، عملة وطنية فلسطينية، و 

، وبتأسيس سلطة النقد الفلسطينية، ضمن عمالت أخرى تداول رسمية في األراضي الفلسطينية،
  بصالحيات إشراف واسعة على الجهاز المصرفي الفلسطيني.

  
ية بالعمل في المناطق الفلسطينية، سرائيلسمح للبنوك اإلالبروتوكول أن  إلىومن الجدير اإلشارة 

بعد حصولها على التراخيص الالزمة من سلطة النقد الفلسطينية، وكذلك األمر بالنسبة للبنوك 
ا الحالتين، بل على ت، إال أن هذا لم يحدث في كلإسرائيلالفلسطينية الراغبة في العمل في "
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 ،رعها في المناطق الفلسطينية (الشعيبيبإغالق أف ةية الخمسسرائيلالعكس قامت البنوك اإل
2013.(  

  

) عرضًا ألهم الدراسات التي 2014 ،ويقدم د. نعمان كنفافي في دراسته المرجعية (كنفاني
ألبرز ما جاء وفيما يلي عرض  تناولت تقييم هذا النظام النقدي الذي حدده بروتوكول باريس. 

  في دراسة د. كنفاني:
  

عمل بكفاءة خالل السنوات  خاصة المبكرة منها) أن هذا النظاموبالدراسات (تؤكد العديد من 
 استقرار مالي، قتحقي: هي أربع مزايا رئيسية وكان له ،االنتقاليةالخمس األولى من المرحلة 

ن التكامل مع السوق الخارجية ابحرية تحويل العمالت، ضمالسماح ، سعر فائدة منخفض نسبياً 
بعدم االستعجال  في ذلك الحين وقد أوصت بعض هذه الدراسات  الفلسطيني.الرئيسية لالقتصاد 

، حتى يتم بناء اإلطار والشيكلنية، واالستمرار بتداول الدينار والدوالر في إصدار عملة وط
  المؤسسي وتقوية البيئة التنافسية لالقتصاد.

  
ا، يعتبر ميزة من ) أن تنافس هذه العمالت المختلفة بين بعضه1999 ،ويؤكد سميث (سميث

وقد تناولت  مزايا هذا النظام، تترك لعمالء االقتصادين حرية االختيار بين العمالت المتنافسة. 
) محددات استخدام العمالت المختلفة وظروف التنافس بينها في Ekman, 2013(إكمان دراسة 

) بين عملة اإليراد، وعلمة mismatch(التواؤم مشكلة عدم  وركزت الدراسة على الضفة الغربية. 
أن سعر الصرف هو  إلىوخلصت  في المصارف. اإلنفاق، وبين عمالت الودائع والقروض 

رى، وأن مصالح العمال وأرباب العمل متضاربة في العامل األساسي وراء تفضيل عملة على أخ
) أن 2013 ،إكمان؛ 1999 ،النقيب؛ 1999 ،(سميثتالحظ عدد من الدراسات و   هذا المجال.
في حال ترك هذا المسار ليعمل بذاته، فإنه سيصل وأنه لصالح الدوالر،  طبيعياً  "هناك اتجاهاً 

  ."الفلسطينية"الدولرة" الكاملة في األراضي  إلى
  

أن أبرز مثالب النظام النقدي الذي جاء به بروتوكول  إلى) Hamed, 2000أسامة حامد ( ويشير
أنه يحرم الفلسطينيين من الحصول على عوائد السينيوريج  ، األول هونتتمثل في أمريباريس 
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عهد بقيام بنك والثاني أنه ال ينص على التي المتداول في الضفة والقطاع، سرائيلاإل الشيكلعلى 
  بدور "مقرض المالذ األخير" تجاه المصارف التي تعمل في األراضي الفلسطينية. إسرائيل

  
بالقيام بدور مقرض المالذ األخير، فرضت  إسرائيلوبغياب عملة وطنية، ومع عدم تعهد بنك 

% من أرباحها لتدعيم 15باحتياطي التقلبات الدورية باقتطاع  االلتزامسلطة النقد على المصارف 
 إلى)، 2014 ،% من رأسمالها المدفوع (ماس20 إلىرؤوس أموالها حتى يصل هذا االحتياطي 

% من صافي 10واحتياطي قانوني (جانب فرض نسب احتياطي إلزامي من العمالت المختلفة، 
  ).2014 ،لرأس المال المدفوع (ماس تياطي مساوياً أن يصبح رصيد االح إلىاألرباح) 

  
 أن خيار إصدار عملة وطنية فلسطينية في الوقت الحالي هو ،بالضرورة ،إال أن هذا ال يعني

 إذ يوضح د. كنفاني أن مزايا العمالت المحلية باتت اآلن موضع تساؤل   .اقتصادياً  خيار مجد
يقتبس د. كنفاني  23،مشابهة لفلسطين هي بوتسوانا وعن حالة دولة تعيش ظروفاً   وعمليًا. نظرياً 
) "لم يكن سيئًا أن سياسيينا لم يكن في متناولهم أداة النقود في السنوات Quill, 1999كويل (من 

ولهذا تعلمنا االعتماد على الموازنة وعلى إجراء إصالحات  عقب االستقالل. العشر األولى 
صحيح أن عدم القدرة على استخدام سعر الفائدة   لنا. داخلية، وكل هذا كان جيداً  سياساتية

 للسياسة النقدية، لكن استخدام هذه األدوات ليس محبذاً  محدوداً  وسعر الصرف يترك مجاالً 
  .دائماً 

  
 عدم على االتفاقفرعية ممكنة أمام فلسطين في حال تم  ثالثة خياراتد. كنفاني  يعرضو 

؛ باريس االقتصاديبروتوكول ، أولها االستمرار بالعمل بالنظام الحالي ضمن إصدار عملة وطنية
، وفتح المجال للتنافس الحر بين هذه اإلبقاء على االستخدام الحر لثالث عمالت (أو أكثر)أي 

(األردن أو حاد نقدي مع دول أخرى فهو الدخول في ترتيبات اتّ  ،ل اآلخريأما البد.  العمالت
) على ضوء اتفاقات تعاقدية توزع الفوائد وااللتزامات وتقوم على القاعدة معاً االثنتان أو  إسرائيل

 ،وأخيراً  ). Optimal Currency Areaالنظرية المعروفة باسم "المنطقة المثلى للعملة الواحدة" (
 

سنوات من  10وطنية إال بعد ، إال أنها لم تصدر عملتها ال1966عام التقع بوتسوانا في جنوب القارة األفريقية، ونالت استقاللها   23
ولبوتسوانا حدود طويلة مع جنوب إفريقيا، وتعتمد نسبة كبيرة من القوى العاملة فيها على سوق العمل في جنوب إفريقيا  . االستقالل

  .%)40-30(بين 
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أي استخدام عملة دولة أخرى كعملة وحيدة بالتداول (الدوالر أو أي عملة "؛ هناك خيار "الدولرة
فإن األمر يتطلب اختيار نظام الصرف لهذه  ،أما في حال تقرر إصدار عملة وطنية  أخرى).
ن له آثار حاسمة على طبيعة السياسات النقدية والمالية التي سيكو ستكون وهذا الخيار  العملة. 

  باإلمكان تطبيقها.
  
  المياه والموارد الطبيعية 2-2-5
  

ومما جاء في   ي بالحقوق المائية الفلسطينية.سرائيلاعتراف الجانب اإل إلىأوسلو  اتفاقيةأشارت 
بالحقوق المائية للفلسطينيين في الضفة الغربية، وسيتم التفاوض  إسرائيلتعترف "نص االتفاقية: 

بيد أن تعريف هذه "، تسوية بشأنها في اتفاقية الحل النهائي إلىحول تلك الحقوق للتوصل 
  .مفاوضات الوضع النهائي إلىالحقوق ُأرجئ 

  

حا مسألة المياه، وتم أري–كما تناولت المادة الثانية من الفقرة الحادية والثالثين في اتفاقية غزة
الحقوق  إلىنقل صالحيات محددة حول المياه للسلطة الفلسطينية، دون أن تتطرق االتفاقية 

من نص صريح يؤكد على سيطرة الفلسطينيين على المياه،  يةاالتفاق توخل  فصيل.المائية بالت
 يطبق على أراضي )C(و )B( فما يطبق على األراضي)، A( بما في ذلك المناطق المصنفة

)A يجب أن ية، ألن مجلس المياه المشترك سرائيلال بد من الحصول على الموافقة اإلإنه أي )؛
  .اإلجماعبقراراته  تتخذ

  

تضمنت المادة األربعون (اتفاقية المياه والمجاري) األساس الذي سيتم  ،لو الثانيةوفي اتفاقية أوس
حين  إلىعليه وضع الخطط الخاصة بقطاع المياه وتنفيذ المشاريع أثناء المرحلة االنتقالية 

وقد قدرت مصادر المياه الجوفية   .تسوية نهائية في مفاوضات الحل النهائي إلىالتوصل 
مليون متر مكعب في السنة، وسمح للفلسطينيين  679 ـينية بالمتجددة في المناطق الفلسط

  .)2015 ،(أريج% من هذه المياه فقط 20مليون متر مكعب سنويًا، أي حوالي  138.5باستخدام 
  

لتتولى هيكلة  1996عام لل 2بموجب القانون رقم " سلطة المياه"وقد أنشأت السلطة الفلسطينية 
ئية، وتنفيذ السياسات المائية، واإلشراف والمراقبة على مشاريع قطاع المياه، وٕادارة المصادر الما
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، واستغالل 40المياه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومتابعة تنفيذ ما ورد في المادة رقم 
ما تم تخصيصه في االتفاقية من كميات مائية للفلسطينيين، كما أوكل إليها اإلعداد لمفاوضات 

ي اتفاقية المرحلة صيانة الحقوق المائية الفلسطينية المنصوص عليها فالوضع النهائي لضمان و 
  االنتقالية.

  
والتي تسقط داخل  ،كميات المياه التي تنتج من األمطار السنويةمعدل وتؤكد سلطة المياه أن 

مليون متر مكعب في السنة، وٕاذا أضيفت إليها  800-650تزيد على  ،حدود الضفة الغربية
باعتبار أن فلسطين ، مليون متر مكعب 250حصتنا في حوض نهر األردن والمقدرة بحوالي 

وشريك كامل في هذا الحوض، فإن حجم مصادرنا المائية المتجددة تصل سنويًا  شاطئمُ طرف 
ميات تكفي لسد حاجة الفلسطينيين لخمسين سنة مليون متر مكعب، وهذه الك 1000معدل  إلى

لكل فرد في اليوم، في حين ال نحصل حاليًا  اً لتر  170قادمة بدون أي مشاكل، وعلى أساس 
  24.للفرد في اليوم فقط لتراً  40سوى على 

  
أما في مناطق   %.300-60وارتفعت أسعار المياه المنقولة بالخزانات في المناطق (ج) ما بين 

أضعاف المياه  5-4، أي شيكالً  12يبلغ سعر كوب المياه المنقولة بالخزانات ف ،(أ) و(ب)
سر في المناطق بحيث أن األُ  ،وقد أصبحت أسعار المياه باهظة جداً  المنقولة باألنابيب. 

سدس ال إلى% من دخلها على فاتورة المياه، فيما تصل هذه النسبة 8الحضرية تنفق ما نسبته 
عن آليتين مركزيتين لجأت  )2012 ،(هانسن بيتر هانسن الباحثويكشف  في المناطق الريفية. 

  للسيطرة على الموارد المائية الفلسطينية، األولى تشريعية، والثانية مادية. إسرائيلهما يلإ
  

ين على ي، وتجبر الفلسطينيسرائيلالمياه كمورد للجمهور اإل إسرائيلتصنف  ،ووفق اآللية األولى
ية من أجل حفر آبار جديدة أو سرائيلالتقدم بطلب الحصول على تراخيص من الحكومة اإل

مرحلة من  18ويجب أن تمر طلبات الترخيص عبر   إصالح شبكات المياه والصرف الصحي.
ية ما سرائيلأصدرت الحكومة اإل ،2003-1967وبين العامين .  إجراءات الموافقة الحكومية

 

 الموقع الرسمي لسلطة المياه الفلسطينية:    24

http://www.pwa.ps/ar_page.aspx?id=NgKPUWa2695364496aNgKPUW 
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ية حتى الوقت الحالي، حيث تعيق سرائيلوتستمر هذه السياسة اإل ترخيصًا فقط.  23مجموعه 
بتدمير إمدادات  إسرائيلك، تقوم لكذ في قطاع المياه.  عدة مشاريعية تنفيذ سرائيلالحكومة اإل

وتشير تقارير أممية   المياه والبنية التحتية للصرف الصحي بحجة عدم حصولها على ترخيص.
  العقدين الماضيين.في مئات عمليات الهدم والتدمير لمشاريع المياه  إلىدة متعد

  
أما اآللية المادية، فتتعلق باالستيطان ومصادرة األراضي، حيث تؤكد الدراسات أن مواقع 

ية على سرائيلتحقيق أقصى قدر من السيطرة اإل إلىالمستوطنات وشبكة الطرق االلتفافية تهدف 
السيطرة على المزيد من  إلىكما أدت إقامة جدار الفصل العنصري  سية. موارد المياه الرئي

 إلىالموارد المائية الفلسطينية، حيث تم ضم القسم األكبر من الحوض المائي الغربي، إضافة 
  .بئراً  36
  

 في الضفة الغربية، تنتج سنوياً  بئراً  40كان المستوطنون يسيطرون على  ،2009وفي العام 
مليون متر مكعب، وقد أدى اإلفراط في استغالل هذه اآلبار من قبل المستوطنين  44حوالي 

ن هذه اآلبار لها المصدر نضوب العديد من اآلبار والينابيع الفلسطينية المحيطة، ذلك أل إلى
الفلسطينية التي كانت تتمتع  وقد تفاقمت األزمة لدرجة أن التجمعات السكانية . نفسه الجوفي

أصبحت اآلن مجبرة على شراء المياه من المستوطنات التي تعتبر السبب  ،بمصادر مياه وفيرة
  الرئيسي لألزمة.

  
أزمة  ،)2011 ،(مسرشميد يصف الجيولوجي األلماني كليمنس مسرشميد ،وفي كتابه آخر شّفة

أن فلسطين من البلدان  مؤكداً ، بامتياز المياه في فلسطين بالمفتعلة، ويقول إنها أمر سياسي
حيث تشير بيانات األرصاد الجوية ، التي تحتوي على مصادر مياه متجددة جيدة في المنطقة

لم تشهد البالد سنة واحدة انحبس فيها المطر، وكان  ،أنه في المئة وخمسين سنة الماضية إلى
ما يسقط لى ملمترًا في السنة، وهي نسبة تزيد ع 564 معدل سقوط األمطار على القدس مثالً 

  فإن معدل األمطار في رام اهللا أكثر منه في باريس. في برلين، وأيضاً 
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الوصول  إمكانيةون الحد األدنى من المعايير اإلقليمية والدولية، يمتلك الفلسطيني إلى وباالستناد
كما تحتل الضفة الغربية المرتبة األدنى بين دول حوض نهر األردن   العذبة.مصادر المياه  إلى

فإن معدل استهالك الفرد  ،فعلى سبيل المثال مصادر المياه.  إلىإمكانية وصولها  إلىنسبًة 
فإن  ،أما في المناطق الريفية  .يومياً  اً لتر  70الواحد من الفلسطينيين في الضفة الغربية ُيقدر بـ 

لتر  100الـ وهو معدل أقل بكثير من  يومياً  اً لتر  20 إلىمعدل استهالك الفرد الواحد ينخفض 
  على توصيات منظمة الصحة العالمية. للفرد الواحد بناء المفترض استهالكها يومياً 

  
وهما:  ،في مصدرين من مصادر المياه إسرائيلمن الناحية الجغرافية، تشترك فلسطين مع 

ونظام المياه الجوفية للضفة الغربية المعروف بحوض المياه  ،حوض المياه الجوفية الساحلي
 ، ولبنان، وسوريا. األردنوهذا األخير يشترك أيضًا مع  ،األردنالجوفية الجبلي، وحوض نهر 

وأهم هذه   والشرقي. ،ثالثة أحواض صغيرة: الغربي، والشمالي إلىوض الجبلي ويقسم الح
ويعتمد باألساس على مياه األمطار  ،عالية الجودة اً األحواض هو الحوض الغربي الذي ينتج مياه

التي يسقط معظمها في الضفة الغربية، إال أن معظم مياه هذا الحوض تتجمع في مناطق داخل 
% 95 إسرائيلوتستغل  استغالل كميات أكبر من حصتهم.  يينسرائيلاإل، ما يسهل على إسرائيل

فيعتمدان على مياه األمطار الهاطلة  ،الشمالي والشرقيالحوضان أما   من مياه الحوض الغربي.
وعلى الرغم من  على الضفة الغربية، كما أن مياههما تتجمع في مناطق داخل الضفة الغربية. 

  % من المياه في هذه األحواض.70أكثر من  إسرائيل تستغل ،ذلك
  

 1967الفلسطينيين منذ العام  إسرائيلحيث تحرم  ،هو نهر األردنأما المصدر المشترك الثاني، ف
 250 ـمن حقوقهم المائية كدولة مشاطئة لنهر األردن، التي تقدرها سلطة النقد ومصادر أخرى ب

حقيقة مفادها أن توزيع المياه الجوفية  إلىنخلص  وفي المحصلة مليون متر مكعب سنويًا. 
 % من موارد المياه. 90دون وجه حق على  إسرائيلوالسطحية هو توزيع ظالم، تسيطر فيه 

من  الفلسطيني نصيب الفرد انخفاض واحد بالغ األهمية، أال وهو عنصروينعكس ذلك في 
  ي.سرائيلبالمقارنة مع اإل المياه
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  الطاقة 2-2-6
  

للضفة الغربية وقطاع غزة، كانت شركة الكهرباء الفلسطينية، التابعة  إسرائيلقبل احتالل 
لمحافظة القدس تزود الضفة الغربية بحاجتها من الكهرباء بموجب عقد امتياز من الحكومة 

عقب االحتالل بإلغاء هذا العقد، ومنحت عقد امتياز لشركة الكهرباء  إسرائيلقامت  األردنية. 
ية لتزويد األراضي المحتلة بالكهرباء، كما حولت ملكية شبكة الكهرباء سرائيلية اإلالقطر 

ذلك،  إلىإضافة  ). 116 :2019الفلسطينية للشركة ذاتها.  (قاسم. أنيس، منشورة في خدودي 
الموارد الطبيعية  إسرائيللتصادر بموجبه  1970عام ال) 389جاء األمر العسكري رقم (

ية، ومنح هذا األمر سرائيلوتضعها تحت تصرف "جهة االختصاص" اإل، كافة الفلسطينية
صالحية إصدار وٕالغاء تصاريح الحفر والتنقيب واستخراج  ،العسكري "لجهات االختصاص"

في قطاع  إسرائيلوقد كانت هذه أولى الخطوات في فرض االعتماد على   25الموارد الطبيعية.
منذ سنوات، تطوير حقل الغاز الطبيعي قبالة قطاع ، إسرائيلوتمنع   ).Al-Haq 2015الطاقة (

  غزة، كما تمنع استغالل حقل النفط المكتشف قرب قرية رنتيس غرب رام اهللا.
  

في قطاع  إسرائيلخلق حالة من االعتماد التام على  إلىوٕاجراءاتها  إسرائيلوقد أدت سياسات 
 إسرائيلوتؤكد العديد من الدراسات أن هذه التبعية هي تبعية فرضتها إجراءات   الطاقة.

  .ومصادرتها واستغاللها لموارد الطاقة الفلسطينية
  

، ويشمل ذلك مشتقات البترول إسرائيلواليوم، تستورد فلسطين معظم احتياجاتها من الطاقة من 
ر قيمة الطاقة المستوردة سنويًا بما يقارب وتقد  % من الطاقة الكهربائية.95كلها، وما يزيد على 

مليار دوالر تكلفة مشتقات البترول المستوردة من البنزين والسوالر  1.7مليار دوالر، منها  2.6
وتعادل هذه  مليون دوالر تكلفة الطاقة الكهربائية.  900والغاز والوقود الخفيف، وما يقارب 

: 2019(مصطفى. محمد، منشورة في خدودي  ليجما% من الناتج المحلي اإل18الفاتورة نحو 
26.(  
  

 

من اتفاقيات الهاي التي نظمت استخدام الموارد الطبيعية غير المنقولة في  55للقانون الدولي، وبالتحديد للمادة  يشكل هذا األمر خرقاً   25
  األراضي المحتلة.
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  مشتقات البترول -
باريس االقتصادي للسلطة الوطنية  بروتوكولمن المادة الثالثة في  ةتعطي الفقرة الثانية عشر 

للمقاييس والمواصفات األردنية إذا ما تطابقت  مشتقات البترول وفقاً في استيراد الفلسطينية الحق 
 إلىإضافة  ،والواليات المتحدة األمريكية األوروبيمع المواصفات والمقاييس في دول االتحاد 

ية، سرائيلبعض الشروط لمنع التهريب، وهي تمييز لون البنزين عن ذلك الموجود في األسواق اإل
ال يتجاوز الفرق  ، وأنإسرائيلسويق هذا البنزين في السلطة جميع التدابير لضمان عدم ت خاذواتّ 

على المعابر  إسرائيلسيطرة أن إال  . )2013 ،(الشعيبي %15في السعر النهائي للبنزين 
عدم توفر البنية التحتية الالزمة  إلىوالقيود واالشتراطات التي تفرضها، إضافة  كافة، الفلسطينية

وشبه  ومعقداً  تجعل من هذا الخيار مكلفاً لنقل وتخزين المشتقات النفطية من األسواق العالمية، 
 كافة الجاهزة المشتقات النفطية الستيرادتضطر فإن السلطة الفلسطينية  ،لذلك مستحيل عمليًا. 

  بصورة يومية. إسرائيلعبر 
  

أسعار المشتقات النفطية في فلسطين هي األعلى بين دول الشرق  فإن ،الدوليوبحسب البنك 
، وذلك بسبب عدم شراء البترول والمشتقات )2015 ،(البنك الدولي األوسط وشمال إفريقيا

الخام من األسواق العالمية، ومن ثم معالجتها وتوزيعها، حيث ال تمتلك فلسطين أي النفطية 
، إسرائيلمن ذلك، تقوم هيئة البترول بشراء المشتقات النفطية الجاهزة من  وبدالً  مصفاة نفط. 

وتقوم بإعادة بيعها بناء على أسعار تقوم بتحديدها، وهذه األسعار تغطي التكلفة األساسية 
  ، وتحقق هامش ربح للهيئة.، وضريبة القيمة المضافة%100لمحروقات البالغة وضريبة ا

  
جهزة في بلدة نعلين غرب ويتم تزويد الضفة الغربية بمشتقات البترول من خالل مستودعات م

ويبين   .أما في قطاع غزة، فقد تم بناء مستودع للغاز والبترول على معبر ناحل عوز  رام اهللا.
  % من السوالر والبنزين في األراضي الفلسطينية.97-95اع النقل يستهلك أن قط 1-2الجدول 

% من غاز البترول المسيل.  ويقدر النمو في االستهالك 79بينما يستهلك القطاع المنزلي 
% 68.8وشكلت الواردات من المشتقات النفطية   % سنويًا.7.1 ـالمحلي من هذه المشتقات ب

% 52)، والفلسطيني (الجهاز المركزي لإلحصاء 2014عام الالواردات من الطاقة  إجماليمن 
  ).2019 ،الطاقة المستهلكة في فلسطين (خدودي إجماليمن 
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  : واردات الطاقة من المشتقات النفطية، 1-2جدول 

  2018وأوجه استهالكها بالوحدات الفيزيائية 
  

  سوالر  

  (ألف لتر)

  بنزين

  (ألف لتر)

  كاز

  ر)(ألف لت

  غاز البترول المسيل

  (طن)

  167,424  1,008  305,986  646,474  الواردات
  -  3  2,448  1,616  الخسائر

  167,424  1,005  296,410  563,573  االستهالك النهائي
  14,190  130  1,536  9,837  بواسطة الصناعة

  4,500  -  289,925  539,465  بواسطة النقل
  133,594  818  -  2,303  بواسطة القطاع المنزلي

  2,207  29  3,339  4,678  بواسطة الزراعة
  12,933  28  1,610  7,290  بواسطة التجارة والخدمات

-، رام اهللا2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ميزان الطاقة الفلسطيني بالوحدات الفيزيائية 
  .لسطينف

  

  الكهرباء -
حيث تقوم شركة النقل  26،إسرائيلعلى شراء الكهرباء من  ،بشكل كامل ،الضفة الغربية تعتمد

ية، وتوزيعها على خمس شركات سرائيلمن شركة الكهرباء اإلالوطنية للكهرباء بشراء الكهرباء 
شركة كهرباء محافظة القدس، شركة كهرباء الشمال، شركة كهرباء طوباس، شركة  :للتوزيع وهي

% من الهيئات المحلية لهذه الشركات، 70انضمت و  كهرباء الخليل، شركة كهرباء الجنوب. 
% من الهيئات المحلية غير ملتزمة بالقرارات المتعلقة بإعادة تنظيم وتوحيد 30فيما ال تزال 

 ةيسرائيلقطاع الكهرباء، وتشتري هذه الهيئات الكهرباء مباشرة من شركة الكهرباء القطرية اإل
  .)ج2019 ،(ماس

 

 

% المتبقية تشتريها شركة كهرباء محافظة القدس من شركة الكهرباء األردنية في 1 ـال  تأتي من إسرائيل.% من الكهرباء في الضفة 99   26
) من 0.15-0.11( ـميغاواط، ضمن نطاق الضغط المتوسط، وسعرها أعلى ب 20والقدرة القصوى لهذه الشبكة هي  محافظة أريحا. 

  سعر كهرباء الشركة القطرية اإلسرائيلية، باستثناء بعض األوقات خالل اليوم، في بعض الفصول.
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نقطة ربط ضمن نطاق الضغط  270 ية من خاللسرائيلالغربية بالكهرباء اإلويتم تزويد الضفة 
تشكل الطاقة الكهربائية الواردة فأما في قطاع غزة،   ميغاواط. 890المنخفض والمتوسط، وبقدرة 

) ويتم تزويدها World Bank, 2015الطاقة الكهربائية المتاحة ( إجمالي% من 64 إسرائيلمن 
فيما  ،ميغاواط 120ضمن نطاق الضغط المنخفض والمتوسط بقدرة  نقاط ربط 10من خالل 

والتي تعمل بطاقة  ،2004عام اليتم توفير الباقي من خالل محطة توليد الكهرباء التي أنشئت 
وشكل   ميغاواط). 20-15ميجاواط، ومن جمهورية مصر العربية (ما بين  60أقل من 

% 26، مقابل 2018عام ال% من االستهالك النهائي للطاقة الكهربائية 60االستهالك المنزلي 
  % فقط لقطاع الصناعة.12التجارة والخدمات، و يلقطاع

  
ارتفاع نسبة الفاقد الفني (حددته سلطة الطاقة  إلىط وتؤدي شبكة الضغط المنخفض والمتوس

تاريخيًا تعرفة أعلى  إسرائيلارتفاع تكلفة الكهرباء، حيث فرضت  ٕالى%)، و 12والموارد الطبيعية 
محطات فرعية في  4إنشاء  وقد تم مؤخراً  ) شيكل لكل كيلوواط للساعة. 0.37-0.33بما بين (

من الخطوط بالكهرباء ضمن نطاق الضغط  محدوداً  اً الضفة الغربية من شأنها أن تزود عدد
شيكل لكل  )0.4750وبلغت تعرفة الكهرباء لمشتركي الدفع المسبق في فلسطين (  العالي.

-44فيما تراوحت بين  . 2015عام ل) ل24/68/17كيلوواط حسب قرار مجلس الوزراء رقم (
 160-0ر خمس شرائح تبدأ من أغورة لمشتركي الفاتورة حسب حجم االستهالك (حدد القرا 64

 كيلوواط فأكثر) وطبيعة االشتراك (منزلي، تجاري، صناعي، زراعي).  600كيلوواط، وحتى 
وهذه التعرفة أعلى من مثيالتها في الدول المجاورة كاألردن ومصر، وحتى الدول الصناعية 

  ).2018اشتية، كالواليات المتحدة والصين (
  

من شرائها فقد انعكس غياب مصادر وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية واالعتماد على  ،وأخيراً 
مصادر خارجية، فقد بلغ معدل استخدام الفرد من الطاقة الكهربائية في فلسطين (بعد خصم 

كيلوواط  6710كيلوواط في األردن، و 1854، في حين بلغ 2013عام الكيلوواط  950الفاقد) 
 5975بلغت كمية الطاقة الكهربائية المتاحة في فلسطين  ،2018العام وفي  . إسرائيلفي 

  27.كيلوواط 1148.7غيغاواط، وبلغ معدل استخدام الفرد من الطاقة الكهربائية 

 

  :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مؤشرات مختارة ألداء قطاع الطاقة في فلسطين   27



 65

  : الطاقة الكهربائية المتاحة في فلسطين2-2جدول 

  2018ومصادرها وأوجه استخدامها، 
  

  ساعة)/الكهرباء (ميغاواط  التدفقات

  60,000  االبتدائياإلنتاج 

  5,915,758  الواردات

  5,975,758  الطاقة الكلية المزودة

  360,427  التحويل

  760,342  الخسائر

  5,575,843  االستهالك النهائي

  714,705  بواسطة الصناعة

  3,358,894  بواسطة القطاع المنزلي

  29,379  بواسطة الزراعة

  1,472,865  بواسطة التجارة والخدمات

 فلسطين.-، رام اهللا2018المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ميزان الطاقة الفلسطيني، 

  
مصادر وطنية لتوليد الطاقة الكهربائية، باستثناء محطة توليد واحدة في  إلىوتفتقر فلسطين 

ميغاواط) بسبب  60ميغاواط، وتعمل بأقل بنصف طاقتها اإلنتاجية ( 140قطاع غزة بطاقة 
فيما تم في العام  عدم توفر الوقود، وعدم توفر شبكة وطنية لنقل الكهرباء ضمن التوتر العالي. 

ما أن هنا،  ،والخالصة . س لمشروع محطة جنين لتوليد الكهرباءحجر األساالوضع  2016
على على الدوام ية كما هي سرائيلتقدم يثبت بالحقائق والمؤشرات استمرار السياسة االحتاللية اإل

باريس االقتصادي، حيث بقيت مفاصل العالقات بروتوكول الرغم من توقيع اتفاق أوسلو و 
 ية. سرائيلوالموارد التي تخدم التنمية االقتصادية الفلسطينية تحت السيطرة اإلاالقتصادية والتجارية 

باريس بروتوكول ال يتم اعتبار أن عند التخطيط لمستقبل االقتصاد الفلسطيني، يجب  ،لذلك
، وأن ال يتم االعتماد على النوايا الحسنة التي جاءت في بهيمكن االعتماد عليه والثقة  اً نموذج

تاريخ وسلوك االحتالل تجاه السياسات االقتصادية  إلىفاقيات، بل يجب النظر صيغة االت
البروتوكول االقتصادي ألن خاصة في ظل وجود اتفاقيات موقعة، وذلك بو  ،الفلسطينية وتقييمها

 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Energy-EFF_A2018.html 
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من نظام االتحاد  مزيجاً  إسرائيلوضع ضمن محددات سلطة حكم ذاتي محدود، حيث فرضت 
لصالحها وباتجاه واحد، فالبروتوكول ال يرقى ليكون  لحرة، يعمل حصراً الجمركي ومنطقة التجارة ا

  ).128 :1995 ،بين كيانين مستقلين يتمتعان بالسيادة (عبد الجبار اتفاقاً 
  

  : كمية الطاقة الكهربائية المتاحة في فلسطين 3-2جدول 

  ساعة)/(ميغاواط 2017-2010حسب السنة والمصدر، 
  

  السنة

  المجموع  المصدر

الكهرباء 

  المستوردة

الكهرباء المشتراة من 

  الشركة الفلسطينية للكهرباء

مصادر 

  أخرى*
  

2010  4,158,848  304,985  168,336  4,632,169  
2011  4,621,686  542,440  26,892  5,191,018  
2012  4,909,260  391,966  69,146  5,370,372  
2013  4,734,254  402,607  131,490  5,268,351  
2014  4,935,297  266,054  72,533  5,273,884  
2015  5,413,088  354,970  159,647  5,927,705  
2016  5,473,308  338,916  198,158  6,010,382  
2017  5,576,864  369,007  176,845  6,122,716  

المتاحة في فلسطين حسب السنة المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، كمية الطاقة الكهربائية 
  :فلسطين-، رام اهللا2017-2010والمصدر، 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/ElectricityTS-2017-6A.html 
  .تمثل بيانات التوليد الذاتي والطاقة المتجددة *

  

 28يسرائيلاإل الحتاللل التبعية االقتصادية مفهوم معدل 2-3
  

الفلسطيني  تبعية االقتصاد معدلأو درجة هذا الجزء يجتهد في وضع مقياس ل، ونظرياً  عملياً 
وسنعمل في هذا الجزء على التركيز على أربعة متغيرات اقتصادية يمثل .  يسرائيللالقتصاد اإل

 

وبخاصة ما  ،هذا المعدل يعبر عن أحد مخرجات االحتالل، فهو ال يقيس مستوى التبعية واالرتهان بجوانبه كافة (أي مستوى االحتالل)   28
، والمجال الجوي والبحري، والسيطرة على األساسيةرد الطبيعية، والتحكم في السلع والسيطرة على الموا األراضييتعلق باالستالء على 

لتعرف على درجة التبعية لالقتصاد ى الإيهدف  ، وٕانما، وغير ذلكواإلغالقاتالحدود، ومنع االستثمار في المناطق الفلسطينية، 
يتراوح بين الصفر  ةمقدار كل واحد من هذه المؤشرات األربع ومن المعروف أن  في الشأن التجاري والعمالة الفلسطينية. اإلسرائيلي
  زاد معدل التبعية. ،%) فكلما ارتفعت النسبة100-0والواحد (
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كل واحد منها مفصًال من مفاصل العالقة االقتصادية بين االقتصاد الفلسطيني واالقتصاد 
 يسرائيلمع االقتصاد اإلالمتغير االقتصادي بالعالقة  نسبة إلىوذلك باالستناد ي، سرائيلاإل

، وكيفية تغير أو تطور هذا من هذا الناتج اً كون هذه المتغيرات جزء ،والناتج المحلي الفلسطيني
التغير عبر المراحل هذا المؤشر مدى يبين إذ  المقياس (المؤشر) عبر عقود االحتالل الطويلة. 

  هي:وهذه المتغيرات   يني.السياسية واالقتصادية المختلفة التي عايشها االقتصاد الفلسط
  

النسبة ، وهذه العمالة الفلسطينية(متغير) من  إسرائيلنسبة العمالة الفلسطينية في مؤشر  •
العمالة الفلسطينية، بمعنى أنه كلما ارتفعت  إجماليي من سرائيلحصة السوق اإل تعكس

أكبر، وكلما قلت  إسرائيلهذه النسبة، كان االعتماد أو التبعية على سوق العمل في 
 .والعكس صحيح السوق الفلسطيني يشغل المزيد من العمالة أنيعني 

ومي هذا المؤشر له عالقة مباشرة بالدخل الق ،إسرائيلمؤشر نسبة تحويالت العاملين في  •
من خالل تأثيره على  ،جمالياإلله عالقة غير مباشرة بالناتج المحلي  وأيضاً  الكلي. 

 ،االقتصاد الفلسطينيتحويالت العاملين التي يتم ضخها في ف االستهالك واالستثمار. 
ي سرائيلبين السوقين اإل األجورالفردي لألسر بسبب فجوة  تعبر عن ارتفاع في الدخل

االستيراد من  ص جزء كبير منه لتمويلخص االرتفاع في هذا الدخل يُ  ، وهذاوالفلسطيني
الناتج  المؤثرة في مكوناتالأحد  تعتبر هذه التحويالت ،في المحصلة ي. سرائيلالسوق اإل
 .جمالياإلالمحلي 

يدل ، وهذا الفلسطيني جمالياإلبالنسبة للناتج المحلي  إسرائيلنسبة االستيراد من مؤشر  •
ما يحدد إن ي، حيث سرائيلاإل قتصادلالأو ارتهان االقتصاد الفلسطيني  تبعيةعلى مدى 

جمركية وسياسات تجارية الجمركية وغير العوائق القيود و هو ال إسرائيلحجم االستيراد من 
ية حتى سرائيلالتجار الفلسطينيين على االستيراد من السوق اإل إجبار إلىمقيدة تؤدي 

 إسرائيلعن احتكار  هذا فضالً  ،إسرائيلالقيود والتعقيدات التجارية التي تفرضها  ايتجنبو 
سواء  ؛بشكل قسري تابعاً يكون ، وبالتالي جزء كبير من هذا االستيراد لسلع الطاقة والمياه

 .ةغير مباشر أم ة مباشر  ت القيودكانأ

 للسوقعلى مدى االرتهان  دل، وهذا يإسرائيلمع نسبة العجز في الميزان التجاري مؤشر  •
، وذلك تنويع الشركاء التجاريينعلى التجارة الخارجية الفلسطينية قدرة وعدم  ةيسرائيلاإل

 إن إذ  ية.سرائيلبحكم أن غالبية الصادرات والواردات الفلسطينية تعتمد على السوق اإل
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ي على حساب سرائيللالقتصاد اإلزيادة االرتهان والتبعية تعني الزيادة في هذا العجز 
  العالقات التجارية الفلسطينية مع طرف ثالث.

  
  2019-1972خالل الفترة  التبعيةالتغير في معدل  2-4
  

، 2019عام الوحتى  1972عام ال) يوضح بيانات العمالة والتجارة الخارجية منذ 4-2الجدول (
، لذلك سيتم قياس معدل واقتصادياً  سياسياً وخالل هذه الفترة كانت هناك مراحل مختلفة ومتنوعة 

سؤال واحد، هو: هل أثرت هذه المراحل عن بهدف اإلجابة  من المراحل في كل مرحلة التبعية
؟ أو يسرائيللالقتصاد اإل القتصاد الفلسطينيا تبعيةوالظروف السياسية واالقتصادية على معدل 

ية االحتاللية بتغير المراحل والظروف السياسية سرائيلهل تغيرت السياسات اإلآخر بمعنى 
القتصاد الفلسطيني لمراحل سياسية وقد تعرض ا ؟بما يقلل أو يزيد من االرتهان واالقتصادية

  واقتصادية مختلفة يمكن أن نجملها هنا وبشكل عام كما يلي:
  

 .1987التي امتدت حتى االنتفاضة األولى  1967عام الاالحتالل المباشر ما بعد مرحلة  •

 .1994 -1987مرحلة االنتفاضة األولى  •

 .2000-1994االقتصادي المرحلة االنتقالية بعد توقيع اتفاق باريس  •

 .2006 حتى فراغ سياسيمن وما تالها  2003-2000مرحلة االنتفاضة الثانية  •

االنقسام الفلسطيني  بحجة استئناف العملية السلمية التي تخللها مرحلة المماطالت السياسية •
 .2013 -2006وحصار قطاع غزة  وٕاغالق

  .2019-2013ة والمماطالت السياسي مرحلة تراجع المساعدات الدولية •
  

  ما يلي:ب) 4-2تفيد البيانات المدرجة في الجدول (
ولغاية بداية اتفاقية  1972 بين العام هذه النسبة خالل الفترة متوسط :مؤشر نسبة العمالة •

أكثر  إلىلمعدل ا%، ولكن بعد اتفاقية أوسلو تراجع هذا 32هو حوالي  1993 العام أوسلو
أمرين، األول استيعاب القطاع الخاص  إلىويعزى السبب في هذا التراجع   من النصف.

خاصة حملة الشهادات، والثاني سياسة بو  ،لجزء كبير من العاملين ينوالعام الفلسطيني
وهذا   .2006عام الوحصار قطاع غزة بعد  إغالقوكذلك ، والتصاريح الصارمة اإلغالقات
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االعتبار تدني الدخل ب، مع األخذ يسرائيلفي درجة التبعية لالقتصاد اإل اً يعني تراجعكله 
 ، وبسبب الحصار.إسرائيلفي قطاع غزة بسبب وقف العمالة في 

بعد : الفلسطيني جماليالناتج المحلي اإل إلى إسرائيلنسبة تحويالت العاملين من مؤشر  •
(بداية االنتفاضة األولى) كان االعتماد على هذه  1987عام الي وحتى سرائيلاالحتالل اإل

، جمالياإلمن الناتج المحلي  %27 إلىالتحويالت يشكل نسبة كبيرة تصل في المعدل 
من النصف ليصبح فقط  أكثر إلى 2000-1994عام الولكن تراجع هذا المؤشر ما بين 

ت تشكل نسبة قليلة ال تتجاوز أصبحت هذه التحويال ،وخالل فترة االنتفاضة الثانية %. 12
 إلىلتصل  2013-2004وقد تحسنت بشكل طفيف في الفترة ما بين  ،المتوسط% في 4

  .2018-2013 بين % خالل الفترة13 متوسط إلىومن ثم ارتفعت  %. 6 متوسط
يستفاد من هذا التراجع والتذبذب في تلك التحويالت أن االقتصاد الفلسطيني كان عرضة 
لتحويالت غير مستقرة وتتأثر بالظروف السياسية واالقتصادية بشكل مباشر أكثر من 

 ،2013عام الي تراجعت بعد سرائيلنسبة العمالة في السوق اإل أنفعلى الرغم من  غيرها. 
من جانب   ن من نسبة هذه التحويالت.ي قد حس سرائيلالسوق اإلن ارتفاع األجور في إف

كانت ضعف  ،السلطة لهذا المؤشرقيام ، يتضح أن درجة التبعية االقتصادية ما قبل آخر
مستوى  إلىكانت تصل  أندرجة التبعية بعد فإن  ،وفي المحصلة . قيامهادرجتها لما بعد 

  .2018عام السنوات، حتى سبع  آخر% في 13مستوى  إلىفقد تقلصت  ،27%
تراوح هذا المؤشر للفترة ما  :بالمقارنة مع االستيراد الكلي إسرائيلمؤشر نسبة االستيراد من  •

 أخذت ،1993عام البعد  %. 85 حول(اتفاقية أوسلو)  1993عام البعد االحتالل وحتى 
، وقد 2014عام الوحتى  1993%) للفترة 75% (حوالي 10هذه النسبة بالتراجع بمعدل 
وهذا  %. 55مستوى  إلىوحتى يومنا هذا لتصل  2014عام التراجعت بشكل ملحوظ منذ 

 ي.سرائيلانخفاض مستوى التبعية لالقتصاد اإل إلى ،أيضاً  ،ريالوضع يش

 :الفلسطيني جماليمن الناتج المحلي اإل إسرائيلالتجاري مع ن مؤشر نسبة عجز الميزا •
%، 35، حوالي 1993عام الحافظ هذا العجز على مستوى متقارب ما بعد االحتالل وحتى 

تراجعت الصادرات الفلسطينية في هذه إذ بسبب حرب الخليج،  1991عام المع استثناء 
 1993عام البعد  بسبب تردي األوضاع االقتصادية.  إسرائيلوارتفع االستيراد من  ،السنة

 ،أخذ هذا العجز باالرتفاع نتيجة تآكل القاعدة اإلنتاجية الفلسطينية ،2007عام الوحتى 
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بعد  %. 75بمعدل  إسرائيلوتراجع الصادرات الفلسطينية مع ثبات نسبة االستيراد من 
ويعزى السبب في هذا  %. 33معدل  إلىأخذ هذا العجز باالنخفاض ليصل  2007عام ال

الفلسطينية، وزيادة  ، وزيادة قيمة الصادراتإسرائيلتراجع نسبة الواردات من  إلىاالنخفاض 
تقليل العجز مع  إلى) األمر الذي أدى إسرائيلاالستيراد المباشر من طرف ثالث (غير 

تراجع مؤشر نسبة العجز، وبالتالي تراجع مؤشر التبعية  ،أيضاً  ،يتضح هنا . إسرائيل
 ي.سرائيللالقتصاد اإل

في السنوات  بدأتنتيجة إيجابية) قد  (طبعاً  اتأن نسبة تراجع المؤشر  ،هنا ،تجدر المالحظة •
، حيث تميزت هذه الفترة بتراجع المساعدات الدولية 2014عام الخاصة بعد بو  ة،األخير 

بعد أن  ،2019عام ال جمالي% من الناتج المحلي اإل3.5 ىإلبشكل كبير حتى وصلت 
من  اً كبير  اً يستدل من ذلك أن جزء %. 30أكثر من  إلىكانت تصل في السنوات السابقة 
ستخدم جزء كبير منها لتمويل ويُ  ،ولدعم الموازنة ،إغاثيةهذه المساعدات هي مساعدات 

 ،هذه المساعدات تسير بعكس اتجاه االنفكاك التدريجيفإن ، وبالتالي إسرائيلاالستيراد من 
ولم تكن موجهة لمشاريع  ،كونها تعزز من االستيراد واالستهالك على المدى القصير

 .)2017تطويرية تخدم المدى الطويل (ماس، 

وهو زيادة حصة المنتج المحلي، والمقاطعة  ،تراجع هذه المؤشرات إلىأدى آخر هناك عامل  •
ذلك التغير في الخطاب  إلىيضاف   الشعبية، وتزايد االستيراد المباشر من طرف ثالث.

خاصة بو  ،يةسرائيلتجاه السياسات اإل 2015عام الللحكومات ما بعد  االقتصادي الفلسطيني
 ،وتشجيع االعتماد على الذات ،يسرائيلتصاد اإلما يتعلق بإعادة صياغة العالقة مع االق

األمر والتوجه نحو االنفكاك االقتصادي التدريجي،  ،المحليةوتشجيع استهالك البضائع 
 .الذي رفع من حصة استهالك المنتج الفلسطيني

  
 الخالصة

وسياسية معاكسة تعرض االقتصاد الفلسطيني للعديد من المراحل التي تعتريها ظروف اقتصادية 
فأي من هذه الفترات   قيدة لالستثمارات.مللنمو االقتصادي، ومكبلة لحركة التجارة والعمالة، و 

حتى في فترات الهدوء السياسي والسالم "االقتصادي مؤشراتها االقتصادية عن األخرى  تختلفلم 
غير السياسات لم تت ،المزعوم" الذي صاحب العملية السلمية، فعلى مدار عقدين من الزمن
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بتسهيالت تجارية كما الفلسطينيون  ولم يحظَ  ،ية المقيدة والمدمرة لالقتصاد الفلسطينيسرائيلاإل
باريس االقتصادي)، وقد  بروتوكول خاصةوب( إسرائيلعليه االتفاقيات االقتصادية مع نصت 
عام البعد  ةاألخير في اآلونة أنه  إال  انتهاك واضح وصريح لجزء كبير مما اتفق عليه.جرى 
أظهرت المؤشرات  ،ةيسرائيلإلامن استمرار السياسات التجارية واالحتاللية وعلى الرغم  ،2014

خاصة بو  يمكن الخروج من عنق الزجاجة ولو بشكل جزئي باتجاه تحقيق االنفكاك التدريجي،أنه 
معدل  اتر مؤش إنحيث ، على هذه المؤشرات ،بشكل إيجابي ،تراجع المساعدات قد أثرأن 

% في االستيراد، 55مستوى  إلى% 85من مستوى  2014عام البعد بالتراجع  تالتبعية أخذ
% للعمالة في السوق 20حوالي  إلى% 35% لعجز الميزان التجاري، ومن 30 إلى% 50ومن 

 اً إيجابي اً وهذا يعتبر مؤشر  %،13 إلى% 27ومؤشر تحويالت العاملين تراجع من   ي.سرائيلاإل
ي على سرائيلأي تقليل التبعية واالرتهان لالقتصاد اإل ؛يدلل على إمكانية االنفكاك التدريجي
  .)أدناهالجدول انظر  ،(للمزيد من التفاصيل الرغم من القيود والسياسات االحتاللية

  
 ،ونتيجة لمؤشرات معدل التبعية االقتصادية ،من هنا، ونتيجة لما تم عرضه في هذا الفصل

مسألة تضييق الخناق على االقتصاد الفلسطيني والمماطالت والوعود  إلىتباه يجب االن
للتمسك باالنفكاك  اً ومحفز  اً مساعد االقتصادية وتراجع المساعدات الخارجية، قد تكون عامالً 

االقتصادي التدريجي، وهذا يتطلب استغالل ما هو متاح ووضع سياسات اقتصادية وتجارية 
صناعية كخطوة أولى على طريق االنفكاك التدريجي، بالتزامن مع مسار المجابهة االقتصادية 

 ،انياتهوٕامكسبل االنفكاك  من حيثوهذا ما سيتم التعرض له في الفصل الالحق،  والسياسية. 
وكيف يمكن  ،، وما هي األدوات المتاحة فلسطينياً وما هو ممكن وما هو غير متاح حالياً 

  .استغاللها باتجاه االنفكاك التدريجي
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  ) المؤشرات الرئيسية األربعة لقياس معدل التبعية 4-2جدول (

  2018-1972 بين لفترةخالل الالقتصاد الفلسطيني 
  

 السنة
الواردات السلعية 

  %إسرائيلمن 

عجز الميزان التجاري 

الناتج  إلى إسرائيلمع 

  (%) جماليالمحلي اإل

في العاملون 

 إسرائيل

  والمستعمرات (%)

صافي تعويضات العاملين في 

 إلىوالمستعمرات  إسرائيل

  %جماليالناتج المحلي اإل

1972  85.0 -27.1 27.8 25.1 

1973 90.1 -31.7 31.5 25.8 

1974 89.2 -30.2 32.6 23.3 

1975 91.2 -37.8 32.4 26.5 

1976 90.3 -31.4 31.5 24.4 

1977 93.3 -34.8 30.8 24.8 

1978 88.5 -26.9 32.2 24.6 

1979 85.6 -36.4 34.9 28.4 

1980 85.1 -31.8 34.8 25.6 

1981 88.6 -35.5 35.1 29.3 

1982 87.1 -33.8 35.5 30.7 

1983 88.4 -38.1 37.8 33.0 

1984 87.1 -38.7 37.4 28.8 

1985 87.1 -41.3 36.8 26.7 

1986 87.3 -33.3 36.4 24.9 

1987 87.0 -41.1 39.3 29.3 

1988 0.0 -34.0 38.8  

1989 71.1 -23.4 37.5  

1990 78.3 -31.2 36.4  

1991 82.6 -50.3 34.2  

1992 82.5 -38.9 36.2  

1993 81.2 -26.9 26.6  

1994 76.7 -50.0 21.3 10.0 

1995 78.8 -44.9 16.2 10.9 

1996 86.5 -49.2 14.1 9.8 

1997 82.7 -49.4 17.1 11.5 
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 السنة
الواردات السلعية 

  %إسرائيلمن 

عجز الميزان التجاري 

الناتج  إلى إسرائيلمع 

  (%) جماليالمحلي اإل

في العاملون 

 إسرائيل

  والمستعمرات (%)

صافي تعويضات العاملين في 

 إلىوالمستعمرات  إسرائيل

  %جماليالناتج المحلي اإل

1998 77.2 -48.7 21.7 16.7 

1999 61.6 -61.7 22.9 16.5 

2000 73.0 -45.9 18.8 10.1 

2001 66.5 -43.5 12.5 4.3 

2002 73.7 -35.8 9.3 2.9 

2003 72.7 -38.3 8.7 4.0 

2004 73.6 -44.8 8.0 3.5 

2005 70.2 -45.5 9.3 4.2 

2006 72.6 -44.7 8.6 4.9 

2007 70.3 -47.6 8.9 5.5 

2008 80.7 -39.8 10.1 6.0 

2009 73.6 -38.1 10.2 5.2 

2010 72.6 -34.9 10.5 5.4 

2011 70.7 -32.4 10.0 5.9 

2012 71.3 -32.1 9.7 6.2 

2013 71.6 -31.5 11.2 8.0 

2014 69.6 -33.9 11.7 10.3 

2015 58.3 -30.5 11.5 11.8 

2016 58.2 -28.8 11.8 12.2 

2017 55.3 -29.7 13.0 12.9 

2018 55.3 -33.1 13.3 16.1 

 ،1994عام الي، بعد سرائيلالتي اعتمدت على بيانات اإلحصاء اإل األونكتادقاعدة بيانات  1994-1972المصدر: الفترة 
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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  الفصل الثالث

  تقليص الفجوة  إطاراستراتيجية االنفكاك التدريجي في 

  بين الطلب الكلي والعرض الكلي

  اإلمكانات -المحاور -األهداف 
  
  

وضع تصور ونموذج لسبل االنفكاك التدريجي من خالل تحليل وفهم  إلىيهدف هذا الفصل 
مفاصل العالقات التجارية والمالية التي تعطي مساحة أكبر للبدء باالنفكاك التدريجي، حيث 

اإلنتاج المحلي ومدى مساهمته في العرض الكلي للسلع، وكذلك يسلط  إلىيتعرض هذا الفصل 
من خالل عالقة  ،ري الفلسطيني حسب األنشطة االقتصاديةالضوء على العجز في الميزان التجا

السلع التي يستوردها ويصدرها االقتصاد الفلسطيني باألنشطة االقتصادية التي تندرج تحتها هذه 
بعدها  ISIC4(،29الدولي الموحد لجميع األنشطة االقتصادية (الصناعي  للتصنيف السلع وفقاً 

نتناول  كماسنقوم بعرض واقع ميزان المدفوعات الفلسطيني الذي يعاني من عجز دائم ومستمر، 
اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية الناتجة عن التجارة الخارجية، وكيف أسهم التزايد في هذه 

تفادة من ، ومن ثم سيتم االسعجز الموازنة وزيادة عجز الميزان التجاريفي تقليص اإليرادات 
 تكون هذه السياسات انتقائية أنبمعنى ؛ هذه المعطيات في عرض السياسات التي تخدم االنفكاك

يصعب الحديث عن  بما يخدم المصلحة الفلسطينية، فمثالً  محددة و سلعةأتجاه قطاع معين 
 لإسرائيغير مستحيل) بسبب تحكم  هانفكاك في الطاقة والبترول في ظل الظروف الحالية (ولكن

أو التوجه  ،بها بشكل كامل، ولكن يمكن تقليل هذا التحكم عبر االستثمار في مشاريع للطاقة
توفرت الظروف الموضوعية واالقتصادية، وهذا على سبيل إذا نحو استيراد البترول من الخارج 

  المثال ال للحصر.
  

 

د عمومًا األنشطة اإلنتاجية    29 أي األنشطة االقتصادية داخل حدود اإلنتاج في نظام  ؛يغطي نطاق التصنيف الصناعي الدولي الموح
ولكنها تتسم بأهمية ألنواع مختلفة  ،وتم تطبيق بضع استثناءات لتسمح بتصنيف أنشطة من خارج حدود اإلنتاج الحسابات القومية. 

المؤشر  أومكن من قياس العامل تم اعتماد سلسلة زمنية من عشر سنوات لمعرفة التغيرات خالل تلك الفترة للت أخرى من اإلحصاءات. 
-2010، وذلك باالعتماد على بيانات إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، وبيانات المسوح االقتصادية خالل الفترة تأثراً  األكثر
2018.  
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ما، ولكن يوجد العديد من الخيارات  الطاقة والبترول هو مثال صعب نوعاً  االنفكاك في إلىالنظر 
على  ة، وغير مباشر على المدى القصيراألخرى األسهل التي يمكن تنفيذها بسياسات مباشرة 

العالقات  وتحليل فهم إلىالجزء التالي بعد التطرق  يركز عليهوهذا ما  . المتوسط والبعيدالمديين 
، ومن ثم عرض للفجوة ذات العالقة بموضوعنا هذا جارية والمالية الفلسطينيةاالقتصادية والت

  بين الطلب الكلي والعرض المحلي لكل نشاط اقتصادي.
  
  30حصة اإلنتاج السلعي من العرض الكلي 3-1

  

% من العرض الكلي للسلع في االقتصاد 54أَن اإلنتاج المحلي يسهم بنحو  1-3يبين الشكل 
ولكن هذه النسبة لم تشهد تطورًا ملحوظًا عما كان الحال عليه  2018،31الفلسطيني في العام 

، ما يعني استمرارية االعتماد على تمويل االستهالك في االقتصاد الفلسطيني 2010في العام 
من الناتج المحلي  %46نحو  2018الذي بلغت نسبته في العام  ،عبر االستيراد من الخارج

حول األسباب التي  عدة يطرح تساؤالت ،بدوره ،هذا).  ومن طرف ثالث إسرائيل(من  جمالياإل
يعود  السبب هل هذافحالت دون حدوث زيادة ملحوظة في حصة اإلنتاج المحلي من العرض، 

أم لعدم ـ وعدم مقدرتها على تلبية االستهالك المتزايد؟ البنية اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني إلى
مرتبط بأسباب أم هو نجاعة أو غياب السياسات الحكومية الرامية لتحفيز اإلنتاج المحلي؟ 

ي على االقتصاد الفلسطيني بغرض زيادة تبعية سرائيلخارجية أبرزها إجراءات وقيود االحتالل اإل
من حصة الواردات تظهر أن البيانات وبخاصة أن ي؟ ائيلسر االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإل

% بالمتوسط من العرض الكلي للسلع في االقتصاد الفلسطيني خالل 30بلغت نحو  إسرائيل
  .2018-2010األعوام ما بين 

  
  
  
  

 

رام اهللا،  . 0182-2010.  سلسلة المسوح االقتصادية، 2019مصدر األرقام في هذا الجزء: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،    30
  .2018-2010، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 2019والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   فلسطين.

  محليًا. إنتاجهلى ما يتم إالعرض الكلي للسلع يتكون مما يتم استيراده من الخارج (إسرائيل وطرف ثالث) إضافة    31
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  : اإلنتاج المحلي من العرض الكلي خالل 1-3شكل 

  (نسبة مئوية) 2018-2010األعوام 
  

  
 رام اهللا، فلسطين.  . 2018-2010.  سلسلة المسوح االقتصادية، 2019المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
  .2018-2010، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 2019 ،والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  
لي من العرض الكلي حصة اإلنتاج المح يتضح لنا نسبةالمحلي  اإلنتاجمكونات  إلىبالنظر 

، والتي يمكن ترتيبها آخر إلىالنسبة تختلف من نشاط  االقتصادي، وهذهعلى مستوى النشاط 
  وعرضها على النحو االتي:

  

وتشمل:  ،% أو أكثر من العرض الكلي للنشاط60األنشطة التي يسهم اإلنتاج المحلي بنحو  •
التعدين واستغالل المحاجر، الزراعة والحراجة وصيد األسماك، نشاط صناعة  أنشطة

المسجلة، نشاط صناعة منتجات المعادن  اإلعالمالمالبس، الطباعة واستنساخ وسائط 
الالفلزية األخرى، نشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات، نشاط 

 لمنتجات ذات الصلة.صنع األثاث، نشاط صناعة الجلد وا

: نشاط ، وهي% من العرض الكلي للنشاط60-30أنشطة يسهم اإلنتاج المحلي بنحو  •
صناعة المنتجات الغذائية، نشاط صناعة المشروبات، نشاط صنع منتجات التبغ، صناعة 
المنسوجات، أنشطة صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة األثاث، صناعة 
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من القش ومواد الضفر، نشاط صناعة الورق ومنتجات الورق، نشاط  األصناف المنتجة
ومستحضراتها، نشاط صناعة منتجات المطاط  األساسيةصناعة المنتجات الصيدالنية 

واللدائن، صناعات تحويلية أخرى، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، أنشطة 
 النشر.

% من العرض الكلي: صناعة فحم الكوك 30أقل من أنشطة يسهم اإلنتاج المحلي بمقدار  •
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، صناعة الفلزات و والمنتجات النفطية المكررة 

(المنتجات المعدنية)، صناعة الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية،  األساسية
كات والمركبات المقطورة صناعة المعدات الكهربائية، أنشطة صناعة المركبات ذات المحر 

 وتركيب اآلالت والمعدات. إصالحونصف المقطورة وصناعة معدات النقل األخرى، نشاط 

  
 حصتهافي  ملحوظاً  تراجعاً عدة شهدت أنشطة اقتصادية محلية  ،2018-2010خالل األعوام 

صناعة و صناعة المنسوجات، و من العرض الكلي، كأنشطة صناعة المنتجات الغذائية، 
صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وٕامدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف و المالبس، 

كان نقاط مئوية، بينما  10-5الهواء، إذ تراجعت النسبة في هذه األنشطة بمقدار يتراوح ما بين 
نقطة مئوية، إذ انخفضت  39كبر في نشاط صنع منتجات التبغ الذي تراجع بمقدار التراجع األ

ويعزى السبب الرئيس  ،2018% في العام 28نحو  إلى، 2010% في العام 67النسبة من نحو 
متوسط النمو في  أن إلى ،في تراجع حصص اإلنتاج المحلي لهذه األنشطة من العرض الكلي

متوسط اإلنتاج المحلي خالل الفترة ذاتها، إذ شكلت الواردات  فيالواردات كان أكبر من النمو 
واردات من الصين، أقل تكلفة كما هو الحال في ال بديالً  ،في بعض األحيان ،من العالم الخارجي

وفي أحيان أخرى وفرت الواردات بديًال أفضل جودة وأكثر تنوعًا كما هو الحال في الواردات 
غياب السياسات الصناعية والحمائية  إنويمكن القول   .)2012(هنطش،  ية واألوروبيةسرائيلاإل

 اإلنتاجلتراجع حصة  إضافياً  قد وفر البيئة الخصبة لمنافسة المنتجات المحلية، وهذا كان عامالً 
  المحلي.

  
فلقد شهدت حصة اإلنتاج المحلي من العرض الكلي تذبذبًا ما  ،باقي األنشطةبأما فيما يتعلق 

 بين صعود وهبوط، باستثناء نشاط صناعة األثاث الذي حافظت فيه المنتجات المصنعة محلياً 
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% من المعروض منتج محليًا)، ونشاط صناعة 93على حصتها من العرض الكلي (تقريبًا 
ما  إلىلتصل  ،بشكل كبير ،العرض ماليإجالمشروبات الذي نمت حصة اإلنتاج المحلي من 

ويبدو أن سياسات المقاطعة  . 2010% في العام 15مقارنة بنحو  2018% في العام 58يقارب 
  ية.سرائيل، كبديل عن السلع اإلفي التوجه نحو السلع المحلية كبيراً  قد لعبت دوراً 

  
من  لع المنتجة محلياً األسباب التي حالت دون زيادة حصة السعدة محلية دراسات وقد وثقت 

بعض األنشطة المنتجة لهذه السلع سجلت نموًا في اإلنتاج  أن من العرض الكلي، على الرغم
أّن  إلى ،أجريت على هذا القطاعحديثة المحلي، كنشاط الصناعات الغذائية، إذ توصلت دراسة 

تهريب السلع الغذائية بصورة المشاكل المؤثرة على الحصة السوقية للسلع الغذائية تتمثل في أبرز 
السلع  أن إلىية المقامة على األراضي الفلسطينية، إضافة سرائيلغير شرعية من المستوطنات اإل

من نظيرتها الفلسطينية المصنعة  أطولتتمتع بتاريخ صالحية  إسرائيلالغذائية المستوردة من 
عنه عوائق غير جمركية وضعت لبروتوكول باريس االقتصادي نتج  إسرائيلخرق  أنمحليًا، كما 

  .)2019(البيطاوي،  يسرائيلالمنتج الفلسطيني في منافسة غير متكافئة مع نظيره اإل
  

فلقد تم التوصل في دراسة بعنوان  ،د والمنتجات ذات الصلةو أما بخصوص نشاط صناعة الجل
أهم  أن إلى ،""تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني في فلسطين: قطاع الجلود واألحذية 

ي، سرائيلاألسباب التي ساهمت في تراجع هذا النشاط تتمثل في تراجع الطلب من السوق اإل
ي ضمن إطار ما يتم تسميته سرائيلوذلك نتيجة ارتباط اإلنتاج المحلي لهذا النشاط بالسوق اإل

التنافس العادل مع "التعاقد من الباطن"، وفتح باب االستيراد على مصراعيه دون ضمان أسس 
تدني مستوى رأس المال البشري الموظف في اإلدارة واإلنتاج  إلىهذا إضافة ، الصناعة المحلية

  .واالفتقار لالبتكار في التصاميم، وكذلك وجود قصور في استخدام التكنولوجيا الحديثة
  

ستيراد األحذية أما بخصوص االستمرار في تطبيق سياسة رفع التعرفة الجمركية كأداة للحد من ا
، طالما أن تدفق السلع أن استمرار األداة لن يكون مجدياً  إلىفلقد توصلت الدراسة  ،من الصين

ية والتدقيق على أسعارها ال يخضع لسيطرة دائرة الجمارك سرائيلالمستوردة من خالل المعابر اإل
  .)2018(الفالح،  الفلسطينية
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أثر على  2014بعد العام  حاداً  لنشاط تراجعاً فلقد شهد هذا ا ،بخصوص نشاط صناعة التبغو 
في هذا بدوره أسهم و قرار الحكومة رفع الدعم عن الشركات المرخصة المنتجة للسجائر المحلية، 

ه زيادة في مساحة األراضي تاإلنتاج غير الرسمي للسجائر (سجائر اللف)، الذي رافقزيادة 
قرار الدعم الحكومي  أنبالمزروعة بالتبغ بشكل ملحوظ خالل تلك الفترة، وال بد من التنويه 

عندما تم تطبيق سياسة الدعم وأنه زيادة اإلنتاج المحلي والحد من التهريب،  إلىهدف باألساس 
لهذا النشاط ذروته في  وصل اإلنتاج المحلي ،الحكومي للشركات المحلية المصنعة للسجائر

  .)2019(جبارين، ومسيف، مليون دوالر 146حوالي  إلىليصل  ،2013العام 
  

توصلت دراسة بعنوان "سبل زيادة حصة المنتجات المحلية في األسواق المحلية  ،بالمقابل
من العرض  األسباب الرئيسية النخفاض حصة المنتجات المصنعة محلياً  أن إلى ،والخارجية"

انخفاض مستوى ثقة المستهلكين الفلسطينيين بالمنتج المحلي، وضعف الوعي  إلىيعود  ،الكلي
على المؤشرات  يلعبه استهالك المنتج محلياً  يبأهمية المنتج المحلي، ومدى أهمية الدور الذ

  .)2012(هنطش،  االقتصادية
  

ما تم وضع  إذا هناك العديد من المشاكل التي يمكن عالجها داخلياً ، أن يتضح مما سبق
سياسات وخطط وبرامج تساند الصناعة المحلية، وهذا بدوره يساعد في تعزيز القدرة الذاتية 

  في عملية االنفكاك التدريجي. اإلسهامما يعني  ،لإلنتاج الفلسطيني
  
  العجز في الميزان التجاري 3-2
  

ت قيمة العجز التجاري يعاني الميزان التجاري السلعي الفلسطيني من عجز دائم ومستمر، إذ بلغ
 ،2010دوالر عن قيمة العجز في العام  امليار  قيمته مليار دوالر بارتفاع 5.4نحو  2018عام ال

الواردات بشكل ملحوظ بين  إلىلم ترتفع نسبة الصادرات  بالمقابل، و %37بنسبة تجاوزت 
% 18% مقابل حوالي 15حوالي  2010بلغت هذه النسبة في العام  إذ، 2018و 2010العامين 

  .2018في العام 
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% بالمتوسط من العرض 30شكل نحو  إسرائيلمتوسط الواردات من فإن  ،وكما ذكرنا سابقاً 
، وقد أسهم في الحفاظ على هذه النسبة التزايد في العجز التجاري نفسها الكلي للسلع خالل الفترة

-3(، الذي بدوره فاقم من العجز التجاري السلعي الكلي كما يوضح الشكل ئيلإسراالسلعي مع 
ي سرائيلوالعجز في الميزان التجاري يعكس حدة المنافسة بين السلع المستوردة من السوق اإل ،)2

  والمنتجات الفلسطينية الموجهة للسوق المحلي والتصدير من جهة أخرى. ،ودول العالم من جهة
  

  (مليار دوالر) 2018-2010العجز التجاري السلعي لألعوام : 2-3 شكل
  

  
  .2018-2010، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 2019المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

  
وبين  ،ٕاسرائيلازداد العجز في الميزان التجاري السلعي نتيجة الزيادة في العجز بين فلسطين و 

األنشطة االقتصادية أظهرت عجزًا في الميزان أغلب ن أوتظهر البيانات  فلسطين وبقية الدول،
 إلىهذه األنشطة  ، ويمكن تقسيم هذا العجز بحسب2018-2010التجاري خالل األعوام 

  قسمين:
  

أكبر من العجز التجاري مع الدول  إسرائيلأنشطة كانت فيها الزيادة في العجز التجاري مع  .1
أنشطة الزراعة، نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، صناعة  :، وتشملاألخرى
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المنتجات الغذائية، صناعة المشروبات، صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا 
 صناعة األثاث، صناعة األصناف المنتجة من القش ومواد الضفر، الطباعة واستنساخ

وصناعة  ،عالم المسجلة، صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررةوسائط اإل
وتشكل  الكيماويات والمنتجات الكيميائية، إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء. 

% من 72ونحو  ،الواردات مع العالم الخارجي إجمالي% من 58هذه األنشطة ما نسبته 
% من العجز التجاري السلعي 65بالتالي شكلت ما نسبته و ، سرائيلإالواردات مع  إجمالي

 .إسرائيل% من العجز التجاري السلعي مع 87ونحو  ،مع العالم ككل

أكبر من العجز التجاري مع  األخرىأنشطة كانت الزيادة في العجز التجاري مع الدول  .2
في  أظهرت فائضاً  التين هناك بعض األنشطة إ، وتشمل األنشطة المتبقية، بل إسرائيل

صناعة الفلزات و كأنشطة صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة،  إسرائيلالتبادل التجاري مع 
صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا و (صناعة المنتجات المعدنية األساسية)،  األساسية

وهذا يعني زيادة االستيراد ، صناعات تحويلية أخرىو صنع األثاث، و الماكينات والمعدات، 
.  وبالطبع، واالستهالك المحلي إسرائيلالمباشر من طرف ثالث على حساب االستيراد من 

جزء من هذا االستيراد عبارة عن مواد خام وسلع ال تنتج في السوق الفلسطيني، ولكن توجد 
من  تجة محلياً يتم االستيراد للسلع غير المن أنوالطرف الثالث، والمشجع هنا  إسرائيلفي 

 .، وهذا يعزز فكرة االنفكاك أيضاً إسرائيلمن  طرف ثالث بدالً 

  
  الزراعة والعجز في الميزان التجاري 3-2-1
  

يرافقها فائض في  أنكانت حصة اإلنتاج المحلي من العرض الكلي مرتفعة إن  ليس شرطاً 
حتى عجز تجاري منخفض، وخير دليل على ذلك نشاط الزراعة، فعلى  أو ،زان التجارييالم

-2010% خالل األعوام 80نسبة اإلنتاج المحلي كانت من العرض الكلي تتعدى  أنالرغم من 
فلقد بلغت قيمة  ،نفسها خالل الفترة ومتزايداً  العجز في الميزان التجاري كان كبيراً  إنف، 2018

مليون دوالر، ولقد ازداد هذا  235ما يقارب  2010اعية في العام العجز التجاري في السلع الزر 
مليون  414حوالي  إلىليصل  2018في العام  %)76(بنسبة مليون دوالر  179العجز بمقدار 

االستهالك والطلب على السلع الزراعية أكبر  أّن الزيادة في إلىدوالر، ويعزى السبب في ذلك 
من الزيادة في اإلنتاج المحلي، ويتم سد فجوة الطلب على السلع الزراعية عن طريق االستمرار 
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أو من طرف ثالث.  فلقد كان متوسط النمو السنوي في الواردات  إسرائيلفي االستيراد سواء من 
 وغالباً   % في اإلنتاج المحلي.6نمو بلغ % مقابل متوسط 9نحو  2018-2010خالل األعوام 

بسبب ضرائب االستيراد المرتفعة على السلع الزراعية، حيث  إسرائيلما يتم سد هذه الفجوة من 
بفرض تعرفة جمركية لهذه السلع لحماية منتجاتها، وبالتالي ال يستطيع التاجر  إسرائيلتقوم 

لتجنب دفع الجمارك  إسرائيلباستيرادها من  فيقوم ،الفلسطيني استيراد هذه السلع من طرف ثالث
  المرتفعة.

 

من أكبر  إسرائيلالواردات، وتعد  إجمالي% من 8وقد شكلت الواردات لنشاط الزراعة بالمتوسط 
 إجماليمن  إسرائيلإذ بلغت قيمة الواردات الزراعية من  ،المصدرين للسلع الزراعية لفلسطين

، لتشكل الواردات الزراعية 2018-2010% بالمتوسط خالل الفترة 85الواردات الزراعية نحو 
في  األخذ، مع إسرائيلالواردات من  إجمالي% بالمتوسط من 10ما نسبته  نفسها خالل الفترة

بيانات التجارة  إلىوباالستناد   ي.إسرائيلمن هذه الواردات ليس ذا منشأ  اً االعتبار أن جزء
ذي ، وحسب التصنيف الدولي السلعي الموحد 2018في العام  إسرائيلارجية المرصودة مع الخ
سلعة من  147، مقابل استيراد إسرائيل إلىسلع زراعية  106تم تصدير فإنه  خانات، 6ـال

في التبادل التجاري مع  فائضاً  إسرائيل إلىسلعة من السلع المصدرة  35، وقد سجلت إسرائيل
الصادرات  إجمالي% من 80كلت هذه السلع التي حققت فائضًا ما نسبته ، وقد شإسرائيل

% من 1سوى نفسها هذه السلع ل، في حين لم تشكل الواردات الزراعية إسرائيل إلىالزراعية 
أعلى خمس سلع زراعية حققت  1-3ويعرض الجدول  . إسرائيلالواردات الزراعية من  إجمالي
، كما يعرض الجدول أعلى خمس سلع زراعية سجلت إسرائيلفي التبادل التجاري مع  فائضاً 

، إسرائيل، التي بدورها شكلت نصف الواردات الزراعية من إسرائيلعجزًا في التبادل التجاري مع 
  .إسرائيل إلى% من الصادرات الزراعية 1ولم تشكل الصادرات من هذه السلع سوى 

  
اك إمكانية كبيرة لتوسيع النشاط الزراعي واإلنتاج، وذلك عن طريق يجدر الذكر، هنا، أن هن

زيادة االستثمار، واتباع التكنولوجيا الحديثة الزراعية، واستغالل األراضي غير المزروعة، حيث 
، أن هناك كثيرًا من األراضي التي تصلح لألنشطة الزراعية غير 2020وجدت دراسة حديثة 

األراضي من محافظة إلى أخرى، ففي كل من محافظات جنين مستغلة، وتختلف مساحة هذه 
% من األراضي المتاحة للزراعة، أما في 40-31وطولكرم وسلفيت، يستغل فقط حوالي 
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% من األراضي المتاحة للزراعة، 30-21محافظتي قلقيلة ونابلس ومحافظات غزة، فيستغل 
زراعية فقط مستغلة، بينما % من األراضي ال20-11وفي محافظتي طوباس والخليل ما بين 

% من األراضي المتاحة 10في محافظتي كل من رام اهللا والبيرة وأريحا األغوار، فإنه فقط 
لألنشطة الزراعية مستغلة.  وبحسب الدراسة، فإن السبب الرئيس لعدم استغالل هذه األراضي 

  32يعود إلى سيطرة االحتالل على مصادر المياه.
  

  2018في العام  إسرائيل: الواردات والصادرات الزراعية مع 1-3جدول 
 

  الصادرات الواردات

قيمة العجز 

  بالمليون دوالر
  الرمز  الوصف

قيمة الفائض 

  بالمليون دوالر
  الرمز  الوصف

 28.3  010290 حيوانات حية من فصيلة األبقار  90.8-
خيار وقثاء، خيار محبب، 

 طازجة أو مبردة
070700  

-49.9 
، وٕان كانت ىثمار وبذور زيتية أخر 

 مكسرة
120740  4.4 

فواكه طازجة أو مبردة من 
 جنس الفليفلة

070960  

-30.1 
حيوانات حية من فصيلتي الضأن 

 والماعز
  070200 بندورة طازجة أو مبردة 3.4  010410

-22.4 
بيض طيور بقشره، طازج أو 

 محفوظ أو مطبوخ
  070410 قرنبيط وبروكلي طازج أو مبرد 2.7  040700

  070930 باذنجان طازج أو مبرد  2.5  080810 تفاح طازج 21.4-
  .2018، إحصاءات التجارة الخارجية المرصودة، 2019لمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ا
  

الفلسطينية في مجال السلع  اإلنتاجيةتعزيز القدرة  إمكانيةعلى  إضافياً  يعطينا مؤشراً الوضع هذا 
ية، سرائيلوقد يشكل قاعدة بديلة عن السلع اإل ،االستهالكية (الزراعة والصناعات المرتبطة بها)

سيتم حل جزء من مشكلة البطالة وتوفير الدخل لعدد كبير من  ،ما تم تطبيق هذا المسار وٕاذا
األمر الذي يعزز ، تعتمد على الزراعة خاصة في المناطق المهمشة التيبو  ،الفلسطينية األسر

  .مفهوم االنفكاك التدريجي
 

رام اهللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني منتجات الزراعية النباتية في فلسطين، الميزة النسبية لل وآخرون. جميل حرب،    32
  .2020 ،"ماس"
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 33العجز في الميزان الجاري الفلسطيني 3-3

  

هو سجل محاسبي ومالي تسجل فيه جميع اإلجراءات االقتصادية المتعلقة  ميزان المدفوعات
ولكل دولة من دول العالم ميزان مدفوعات   .فترة زمنية محددة (سنويًا، وربعيًا)بالدول خالل 

يتكون .  خاص بها، تتعامل فيه مع الدول األخرى، لتسجيل العمليات المالية التي تتم بينها
فائض  عليه أيضاً  (يطلق الحساب الجاريالشق األول عبارة عن ميزان المدفوعات من شقين: 
الميزان  ثة موازين فرعية هي:هو صافي التراكم في ثال ، الذيأو عجز ميزان المدفوعات)

الواردات من السلع والخدمات، وميزان الدخل، و التجاري، الذي يقيس صافي قيمة الصادرات 
الذي يقيس صافي تحويالت دخل عوامل اإلنتاج، مثل تحويالت أجور عمال الضفة والقطاع 

تدفق المساعدات  والخارج، وميزان التحويالت الجارية، الذي يقيس صافي إسرائيلالعاملين في 
الحساب الرأسمالي  فهو عبارة عن ،الشق الثاني أما  الدولية للحكومة والتحويالت الخاّصة.

  .والمالي
  

يعاني الحساب الجاري في ميزان المدفوعات من عجز دائم ومستمر جراء العجز المستمر في 
هذا  ،)2-3(كما يوضح الجدول  2019-2011الميزان التجاري للسلع والخدمات خالل األعوام 

ومتزايدًا خالل تلك الفترة بسبب تحويالت  على الرغم من أّن ميزان الدخل حقق فائضًا مستمراً 
ما يقارب  تي شكلتال إسرائيل(يتوّلد أساسًا من تعويضات العاملين في  إسرائيلالعاملين من 

صاعدًا ومت ميزان التحويالت الجارية فائضًا مستمراً  ،أيضاً  ،% من هذا الفائض)، وكما حقق90
يتم تمويل العجز في الميزان الجاري   وذلك بسبب المنح والمساعدات الدولية. ،خالل الفترة ذاتها

من الحساب الرأسمالي والمالي، ويعتبر الحساب الرأسمالي والمالي دينًا على االقتصاد الوطني 
لحساب موجبة خالل فإّن قيم هذا ا ،أدناهوكما تشير األرقام  ،طالما كانت قيمته موجبة، بالتالي

  على االقتصاد الوطني. هذا الحساب يمثل ديناً إن أي ؛ 2019-2011األعوام 
  

التبعية الكبيرة لالقتصاد  ،بشكل واضح ،يعكس العجز الدائم والمستمر في الحساب الجاري
من نصف العجز في  أكثرفإن ، فمن جانب الميزان التجاري ي،سرائيلاإل لالقتصادالفلسطيني 

 

، النتائج األولية لميزان المدفوعات 2020 ،وسلطة النقد الفلسطينية ،مصدر األرقام في هذا القسم: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   33
  .2019الربع الرابع  ،الفلسطيني
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 عجزاً  الذي سجل ،إسرائيلالتبادل التجاري مع الميزان التجاري للسلع والخدمات جاء جراء 
الفائض هو  االمولد األساسي لهذفإن ضًا، جانب ميزان الدخل الذي سجل فائ ومن.  مستمراً 

.  2019-2011األعوام خالل  مستمراً  التي أظهرت تزايداً  إسرائيلتعويضات العاملين من 
االقتصادية مع  مقدار العجز في الحساب الجاري تحكمه بشكل وثيق العالقةفإن  ،بالتالي
 يلعب إسرائيلالزيادة في العجز في الميزان التجاري مع فإن  ،من جهة ،أشرناكما و ، إسرائيل

فإن الفائض في ميزان الدخل  ،، ومن جهة أخرىفي زيادة العجز في الحساب الجاري كبيراً  دوراً 
ما هي  هو: يطرح نفسه هنا يوالسؤال الذيلعب دورًا في تقليص العجز في الحساب الجاري، 
ي في ظل وجود محدد مفصلي كالعجز سرائيلإمكانية حدوث االنفكاك التدريجي عن االقتصاد اإل

  ؟في الميزان الجاري
  

  (مليون دوالر) 2019-2011خالل األعوام  الفلسطيني*: ميزان المدفوعات 2-3جدول 
  

 البند 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-6,501  -6,426 -5,967 -5,665 -5,401 -5,049 -4,735  -4,429 -3,924 
.الميزان التجاري للسلع 1

 والخدمات

 صافي السلع 3,779- 4,136- 4,681- 4,852- 4,504- 4,750- 4,984- 5,393-  5,458-

 الصادرات 1,053 1,135 1,197 1,426 1,669 1,707 1,929 1,847  1,885

 الواردات 4,832 5,271 5,879 6,277 6,173 6,457 6,913 7,240  7,343

 صافي الخدمات 145- 293- 54- 198- 897- 915- 983- 1,033-  1,043-

 الصادرات 747 736 914 788 575 500 607 751  767

 الواردات 891 1,029 967 986 1,473 1,414 1,591 1,784  1,810

 .ميزان الدخل2 750 857 1,160 1,482 1,712 1,896 2,129 2,786  2,658

 المقبوضات 844 941 1,264 1,618 1,803 2,014 2,325 2,984  2,842

 تعويضات العاملينمنها  737 823 1,141 1,449 1,664 1,895 2,131 2,666  2,598

 إسرائيلمنها من  663 763 1,080 1,435 1,651 1,880 2,085 2,620  2,546

 منها دخل االستثمار 107 118 123 169 139 120 194 318  245

 المدفوعات 94 84 103 136 91 119 196 198  184

 التحويالت الجارية.ميزان 3 1,105 1,751 1,578 1,666 1,749 1,626 1,709 1,499  2,009



 87

 البند 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-1,834  -2,140 -2,130 -2,143 -1,939 -1,901 -1,997 -1,821 -2,070 
الحساب الجاري  4
)1+2+3( 

1,706  1,776 2,194 1,764 2,369 1,705 2,037 1,522 2,036 
. صافي الحساب الرأسمالي 5

 والمالي

 والخطأ**. صافي السهو 6 34 299 41- 196 438- 377 64- 365  128

 ،، النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني2020وسلطة النقد الفلسطينية  ،لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيالمصدر: ا
  .2019الربع الرابع 

  .1967ي في العام سرائيل* البيانات باستثناء الجزء من محافظة القدس الذي ضمه االحتالل اإل
  التمويل االستثنائي في صافي السهو والخطأ.** تم احتساب قيمة 

  
العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات داللة مهمة، فالدول آخر، يحمل على صعيد 

ما تكون دول  التي تعاني من عجز دائم في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، غالباً 
خارجية، ويتم التعبير عن هذه العالقة باحتساب نسبة  أومقترضة سواء من مصادر محلية 

فإن هذه النسبة  ،)3-3(وكما يظهر في الشكل  34الناتج المحلي. إلىالعجز في الحساب الجاري 
قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا في فلسطين خالل األعوام الماضية، إال أن هذه النسبة مرتفعة 

%)، بينما 11-بلغت هذه النسبة في فلسطين نحو ( 2019مقارنة بالدول األخرى، ففي العام 
     %، وفي المغرب 17.1%)، وفي الكويت 3.2-%)، وفي مصر (6.7-بلغت في األردن (

وكما   35%.3.6 إسرائيل% في السعودية، بينما بلغت في 6.3% في قطر، و2.3و %)،14.-(
 تراجعت خالل الفترة جماليالناتج المحلي اإل إلىنسبة الدين العام فإن  ،أيضاً  ،يوضح الشكل

الدين العام الحكومي للسلطة الفلسطينية ما زالت في تصاعد  ةقيمفإن  ،وفي هذا الصدد.  نفسها
  .)3-3الجدول انظر ( محلياً  اقتراضاً  مأ خارجياً  كان ذلك اقتراضاً أمستمر، سواء 

  
ض ميزان التحويالت قد قلل من نسبة هذا العجز في فلسطين بسبب ئأن فا ،هنا ،يجدر الذكر
بالتحديد، وهذا يشكل خطورة كبيرة في حال وقف هذه العمالة، األمر الذي  إسرائيلالعمالة في 

أهمية التفكير في هذه العمالة عند تبني نهج االنفكاك عن يعني ضرورة األخذ في االعتبار 
 

34  IMF, Finance and Development, February 24, 2020: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/current.htm 

35  https://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS 
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يتم بناء القدرات الذاتية الفلسطينية الستيعاب هذه العمالة أو  أني، بمعنى سرائيلاالقتصاد اإل
  جزء منها بشكل تدريجي.

  
الناتج المحلي  إلى: نسبة كل من العجز في الحساب الجاري والدين العام 3-3 شكل

  (نسبة مئوية) 2019-2011خالل األعوام  جمالياإل
  

  
المركزي  الجهازو  . 2019-2011، الحسابات القومية، 2019لمصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المصدر: ا

الربع  ،، النتائج األولية لميزان المدفوعات الفلسطيني2020وسلطة النقد الفلسطينية  ،لإلحصاء الفلسطيني
  .2019الرابع 

  

  الفلسطينية : الدين الحكومي العام للسلطة 3-3جدول 

  (مليون دوالر) 2018-2011خالل األعوام 
  

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011 البنـــــــــــد

 1218 1031.7 1041.9 1043.9 1070.8 1088.9 1108.7 1097.9  1114.3 الدين الحكومي الخارجي

 1577.2 1337.8 1501.1 1439.8 1466.5 1128 1267.6 1384.7  1098.6 لحكومي المحلياالدين 

 2795.2 2369.5 2543 2483.7 2537.3 2216.9 2376.3 2482.6  2212.9 الدين العام الحكومي

اإليرادات والنفقات ومصادر التمويل  –: العمليات المالية 2019 -2010وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية لألعوام المصدر: 
  ).2019ول، األ(كانون 
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  36اإليرادات العامة للسلطة الفلسطينية الناتجة عن التجارة 3-4

  

نوعين: أولهما، الضرائب المباشرة وهي  إلى"تنقسم الضرائب وفق النظام الضريبي الفلسطيني 
ثانيهما الضرائب .  على القوانين والسياسات الضريبية الفلسطينية ،بشكل أساسي ،التي تعتمد

باريس بروتوكول ي الذي فرضه سرائيلغير المباشرة التي تعتمد على النظام الضريبي اإل
، أو بيعها، إنتاجهاتفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات في حال .  و ياالقتصاد
أو استهالكها، أو استيرادها وبحسب دراسة أعدها مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  ،أو شرائها

 ،أيضاً  ،على مستوى األسعار وتؤثر ،بشكل مباشر ،فإن هذه الضرائب تؤثر ،والتنمية (األونكتاد)
على الدخل المتاح لألفراد وهذا بدوره سينعكس على رفاهيتهم، وتنحصر هذه الضرائب في أربعة 

  37مكوس، ضريبة قيمة مضافة. ،ضريبة شراء ،جمارك: أنواع رئيسية هي
  

يل بتحص إسرائيلباريس االقتصادي) تقوم بروتوكول أحد مخرجات المقاصة (من خالل نظام 
شقين، األول: يتعلق  وهي مكونة من ،السلطة الفلسطينية إلىوتحويل مستحقات الضرائب 

بموجب فاتورة  إسرائيلبضريبة القيمة المضافة ومكوس المحروقات للبضائع التي يتم شراؤها من 
الثاني: الضرائب غير المباشرة التي تنجم عن استيراد البضائع من طرف ثالث (غير و المقاصة، 

) التي يتم استيرادها بموجب بيان جمركي يشتمل على ضريبة القيمة المضافة، والجمارك، إسرائيل
خريطة إليرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية من حيث  4-3ويبين الشكل   وضريبة الشراء.

  .العامة اإليراداتمساهمتها في ونسبة  ،مصدرها
  

 

اإليرادات والنفقات –: العمليات المالية2019 -2010مصدر البيانات في هذا الجزء هو: وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية لألعوام    36
  ).2019ول، األومصادر التمويل (كانون 

رام اهللا: معهد أبحاث ة والسياسات الصناعية، نحو سياسة تجارية وطنية لفلسطين: تحليل بدائل التعرفة الجمركي . مسيف جميل مسيف   37
  .2017، "ماسالسياسات االقتصادية الفلسطيني "
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  خريطة إليرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية: 4-3شكل 

: 2017 "ماس"،-رام اهللا: معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني نحو سياسة تجارية وطنية لفلسطين: تحليل بدائل التعرفة الجمركية والسياسات الصناعية، مسيف جميل مسيف.  المصدر:
  .57ص 
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اإليرادات  إجمالي% من 22.3تشكل نحو  جبايتها محلياً تتم اإليرادات التي  أن) 4-3يبين شكل (
عن السلطة الفلسطينية نحو  إسرائيلالحكومية، فيما شكلت إيرادات المقاصة التي تجبيها 

وقد كانت حصة األسد فيها لإليرادات غير المباشرة بنسبة  ،اإليرادات إجمالي% من 77.7
% 65( إسرائيلمن هذه اإليرادات ناجم عن التبادل التجاري مع  %44%.  1%، والمباشرة 99

وترتبط إيرادات .  % عن التبادل التجاري مع بقية الدول55منها ضريبة قيمة مضافة)، و
الواردات من بقية دول العالم بجدول التعرفة الجمركي بشكل مباشر من خالل النسب الجمركية 

%، وضريبة القيمة 50سب ضريبة الشراء شكلت نحو %، ون5للسلع المستوردة التي شكلت نحو 
ولقد شهدت حصة اإليرادات المتحققة  %. 45المضافة المطبقة على هذا االستيراد شكلت نحو 
خالل األعوام  المقاصة تزايداً  إيرادات إجماليمن التبادل التجاري من العالم الخارجي من 

  .3-5كما يوضح الشكل  إسرائيلعلى حساب التبادل التجاري مع  2010-2019
  

  : نسبة اإليرادات الناجمة من االستيراد من الخارج 3-5شكل 

  إيرادات المقاصة إجماليمن  إسرائيلومن 
  

  
اإليرادات والنفقات ومصادر  –: العمليات المالية 2019 -2010المصدر: وزارة المالية، التقارير المالية الشهرية لألعوام 

  ).2019ول، األالتمويل (كانون 
  

% من إجمالي 74) شكلت إيرادات المقاصة المحولة من إسرائيل حوالي 2019حاليًا (العام 
ستيراد المباشر، تراجعت حصة اإليرادات الناجمة عن إيرادات الضرائب.  وبسبب زيادة اال
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35% 35% 35% 34% 34% 37% 35% 38% 43% 46%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

اإليرادات الناجمة عن االستيراد من إسرائيل اإليرادات الناجمة عن االستيراد من الخارج



 92

.  عبر تلك السنوات، كانت 2019% العام 54إلى  2010% العام 65التجارة مع إسرائيل من 
% من إجمالي إيرادات الضرائب، وهذا ما أدى إلى 75نسبة المقاصة تشكل بالمعدل حوالي 

  يزان الجاري كما تم ذكره سابقًا.زيادة اإليرادات على حساب عجز الميزان التجاري والم
  
  العامة بما فيها المنح والمساعدات اإليرادات 3-4-1
  

 إجماليقسمين، صافي اإليرادات ( إلىتقسم اإليرادات ومصادر التمويل للحكومية الفلسطينية 
وتظهر بيانات .  المنح والمساعدات ٕاجماليمنها اإلرجاعات الضريبية)، و  منقوصاً  اإليرادات

تذبذب المنح والمساعدات الخارجية وانحسار  2019-2010وزارة المالية خالل الفترة ما بين 
لتصبح حوالي  ،2010% من صافي اإليرادات العامة والمنح في العام 40حصتها من حوالي 

بشكل كبير، إذ زادت  ،زاد االعتماد على إيرادات المقاصة ،بالمقابل.  2019% في العام 13
% في العام 59نحو  إلى ،2010والمنح في العام  اإليرادات% من صافي 40 حصتها من نحو

كما أظهرت إيرادات الجباية ).  (ارتفاع هذه النسبة كان بسبب تراجع المساعدات أيضاً  2019
 2010% في العام 20، إذ ازدادت حصتها من نحو نفسها ملحوظًا خالل الفترة المحلية تحسناً 

، وذلك نتيجة زيادة حصة اإليرادات 6-3كما يظهر الشكل  2019% في العام 28نحو  إلى
الضريبية على الرغم من تراجع في حصة اإليرادات غير الضريبية، وتراوحت حصة اإليرادات 

%، وهي نسبة متدنية 7-%5ما بين  نفسها خالل الفترة جماليالضريبة من الناتج المحلي اإل
% في 15والبالغ نحو  ،توسط في الدول المتقدمةما قورنت بالمتوسط العالمي وكذلك المإذا 

، 2017% في العام 12والبالغ نحو  ،، والمتوسط في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل2017العام 
وتعبر هذه   2017.38% في العام 5.3والبالغ نحو  ،ولكنه قريب من المتوسط في الدول العربية

 ،أيضاً  ،نسبة لحجم االقتصاد، وتقيس هذه النسبةالنسبة عن مستوى اإليرادات الضريبية للدولة بال
مدى مقدرة الحكومات في توجيه المصادر االقتصادية للدولة عبر الضرائب، وكلما كانت هذه 

فإن الوضع المالي للدولة سيكون أفضل من حيث توفر المصادر الذاتية لإليرادات،  ،النسبة أعلى
تمويل نفقاتها، وبالتالي سوف يخفف من  في السلطةوهذا بدوره سينعكس على تحسين قدرة 

  39.المنح والمساعدات إلىاالقتراض والحاجة  إلىاللجوء  إلىالسلطة حاجة 

 
38  https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS 
39  The economic times, 2020. What is tax-to-GDP ratio & where does India fare on this indicator: 

https://economictimes.indiatimes.com/budget-faqs/what-is-tax-to-gdp-ratio-where-does-india-fare-on-

this-indicator/articleshow/73222499.cms?from=mdr 
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  : نسب مساهمة اإليرادات المحلية وٕايرادات المقاصة 6-3شكل 

  المنح والمساعدات من صافي اإليرادات العامة والمنح ٕاجماليو 
  

  
  
  النفقات العامة 2-5
  

% 1 بنسبة، إذ نمت 2019-2010ارتفعت النفقات العامة بوتيرة بطيئة خالل الفترة ما بين 
األجور  غيرنمو في كل من بند األجور والرواتب، وبند النفقات البالمتوسط سنويًا، وذلك نتيجة 

% بالمتوسط سنويًا لكال البندين، في حين تراجع كل من بند صافي اإلقراض، والنفقات 1
حصة  تولقد شهدنفسها.   % على الترتيب بالمتوسط خالل الفترة2و ،%8التطويرية بمقدار 

لتصل  ،2010% في العام 49تراجعت من  إذ، ملحوظاً  بند الرواتب من النفقات العامة تراجعاً 
% 9، كما تراجعت حصة النفقات التطويرية من النفقات العامة من 2019% في العام 43 إلى

، بينما ارتفعت حصة بند نفقات غير األجور من 2019% في العام 5 إلى 2010في العام 
، في حين راوحت حصة 2019% في العام 41 إلى 2010% في العام 35عامة من النفقات ال

  ).4-3الجدول انظر % (8بند صافي اإلقراض من النفقات العامة مكانها عند نحو 
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الناتج  إلىللموظفين الحكوميين في فلسطين  : حصة فاتورة الرواتب واألجور7-3شكل 

  )2016-2005وٕانفاق الموازنة العامة (متوسط  جماليالمحلي اإل
  

  
  

 
IMF (2017): Public wage bills in the Middle East and Central Asia. 
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وتعتبر قيمة فاتورة الرواتب إلى الناتج المحلي اإلجمالي، وٕالى إجمالي إنفاق الموازنة في فلسطين، 
أّن رواتب وأجور الموظفين الحكوميين  7-3هما من بين األعلى في العالم.  ويوضح الشكل 

% من اإلنفاق العام بالمتوسط بين 44% من الناتج المحلى اإلجمالي، ونحو 17بلغت نحو 
  2016.40و 2005

  
  العجز في الموازنة 3-6
  

، وذلك نتيجة 2019-2010% بالمتوسط سنويًا خالل األعوام 7نما صافي اإليرادات بنحو 
فإن  ،بالمقابل.  % سنوياً 7 نمو في كل من إيرادات الجباية المحلية وٕايرادات المقاصة حواليال

، حيث ارتفعت نسبة الزيادة نفسها % بالمتوسط سنويًا خالل الفترة1النفقات نما حوالي  إجمالي
، وهذا بدوره سيحسن 2019% في العام 85 إلى 2010% في العام 58من  اإليراداتصافي في 

وتخفيف االعتماد على  ،من مقدرة الحكومة الفلسطينية من تمويل نفقاتها من مصادرها المحلية
للنفقات)، أو االعتماد  اإليراداتاالقتراض من البنوك المحلية (أي تحسين في مؤشر تغطية 

عمل على تقليص قيمة العجز في الموازنة قبل  ،بدوره ،هذا لمساعدات الخارجية. على المنح وا
مليار دوالر في  0.6نحو  إلى ،2010مليار دوالر في العام  1.4المنح والمساعدات من نحو 

فائض خالل السنوات  إلى، ولقد أسهمت المنح والمساعدات في تحويل هذا العجز 2019العام 
  .4-3ح في الجدول كما هو موض 2013-2018

  

، اإلقراضالمشكلة الرئيسية في ارتفاع النفقات هي في تراكم صافي فإن  ،)4-3وبحسب الجدول (
وبخاصة النفقات  ،ذلك سيعزز القدرة على تعزيز النفقات الرئيسيةفإن  ،ما حلت هذه المشكلة وٕاذ

ارتفاع فاتورة الرواتب التي تعتبر حيوية من  إغفالمع عدم هذا بالطبع   التطويرية االستثمارية.
وتسهيل سير العجلة االقتصادية للدورة  ،وجهة نظرنا لضخ السيولة في االقتصاد الفلسطيني

  41االقتصادية المعروفة.
  

 
40  IMF (2017): Public wage bills in the Middle East and Central Asia. 

يمكن لمؤشرات مثل الناتج المحلي  الدورة االقتصادية هي تقلب االقتصاد بين فترات التوسع (النمو) واالنكماش (الركود).    41
  االستهالكي، أن تساعد في تحديد المرحلة الحالية من الدورة االقتصادية. واإلنفاقاإلجمالي، ومعدالت الفائدة، والعمالة، 
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  (مليون دوالر)) والنفقات ومصادر التمويل للسلطة الوطنية الفلسطينية (أساس نقدي اإليرادات: 4-3جدول 
  

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 البيـان

 3,290.6 3,462.9 3,651.5 3,551.9 2,891.4 2,791.2 2,319.9 2,240.1 2,176.1 1,845.4 صافي اإليرادات
 3,428.8 3,601.2 3,704.6 3,649.3 2,959.6 2,928.9 2,542.0 2,289.7 2,189.6 1,927.7 اإليراداتإجمالي 

 1,209.6 1,345.9 1,221.6 1,316.9 912.8 874.5 851.5 715.3 702.1 693.5 إيرادات جباية محلية
 763.3 838.2 758.8 626.0 606.6 604.0 597.2 483.2 482.1 439.0 إيرادات ضريبية

 355.7 430.3 390.8 607.1 249.8 270.5 254.4 232.1 220.0 254.5 إيرادات غير ضريبية
 90.6 77.3 72.0 83.8 56.4 _ _ _ _  تحصيالت مخصصة*

 2,219.2 2,255.3 2,483.0 2,332.4 2,046.9 2,054.3 1,690.5 1,574.4 1,487.4 1,234.2 إيرادات المقاصة
 138.2 138.3 53.1 97.4 68.2 137.6 222.1 49.6 13.5 82.3 الضريبية  اإلرجاعات

 3,660.1 3,653.8 3,794.8 3,661.7 3,445.0 3,445.9 3,250.7 3,047.1 2,960.7 2,927.3 إجمالي النفقات 
 1,677.6 1,657.8 1,953.6 1,927.2 1,759.5 1,899.6 1,813.8 1,557.7 1,679.0 1,563.1 أجور ورواتب

 1,589.6 1,681.8 1,533.4 1,421.0 1,352.3 1,259.0 1,225.7 1,212.2 1,142.7 1,120.9 نفقات غير األجور
 319.8 268.2 265.9 269.8 300.5 287.4 211.2 277.2 139.0 243.3  صافي اإلقراض
 200.0 276.9 257.9 216.5 176.4 160.9 168.4 211.0 296.2 272.8 النفقات التطويرية

 569.5- 467.8- 401.3- 326.3- 730.0- 815.6- 1,099.2- 1,018.0- 1,080.8- 1,354.7- فائض/عجز الموازنة الكلي (قبل المنح)
 492.1 664.8 720.4 766.3 796.8 1,230.4 1,358.0 932.1 977.5 1,210.3 إجمالي المنح والمساعدات

 77.3- 197.0 319.1 440.0 66.8 414.8 258.7 85.9- 103.3- 144.4- المنح)فائض/عجز الموازنة الكلي (بعد 
  ).2019ول، األاإليرادات والنفقات ومصادر التمويل (كانون  –: العمليات المالية 2019 -2010المالية الشهرية لألعوام المصدر: 
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  42العجز المزدوج وفجوة الموارد 3-7
  

عن العجز الجاري في ميزان  )National Income Identityتعبر "متطابقة الدخل القومي" (
استثمار  :المدفوعات من خالل الفرق ما بين االدخار واالستثمار، ويتكون االستثمار من شقين

خار خاص، خار حكومي وادّ ادّ : شقين إلىخاص واستثمار حكومي، وكذلك االدخار يقسم 
عن العجز في  ويمكن استخدام المتطابقة التالية والمستخدمة في الحسابات القومية للتعبير

  43الميزان الجاري لميزان المدفوعات.
  

الصادرات + صافي دخل عوامل اإلنتاج  العجز/الفائض في الميزان الجاري لميزان المدفوعات =
  االستثمار -الواردات = االدخار –صافي دخل التحويالت من الخارج  + من الخارج

  
االرتفاع في عجز الموازنة يترافق إّن أي  ؛مفهوم "العجز المزدوج" إلىالمتطابقة السابقة تقود 

وفي حالة وجود عالقة سببية بين   مع االرتفاع في عجز ميزان المدفوعات، والعكس صحيح.
القضاء أجل من فإنه العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وبين العجز في الموازنة، 

الستيراد على قيمة الصادرات وصافي تدّفق الدخل والتحويالت على العجز الخارجي (أي فائض ا
الخارجية) يقتضي القضاء على عجز الموازنة (عبر تقليص اإلنفاق العام وتحسين الجباية 

قبل  في الموازنة تحديداً  الضريبية).  وبما أن بيانات مالية الحكومة أظهرت أّن هناك عجزاً 
هناك عجزًا في  أنبيانات ميزان المدفوعات  أظهرتلك المنح والمساعدات، وكذ إجماليإضافة 

هل هناك عالقة سببية ما  هو: الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فالسؤال الذي يطرح نفسه
  ؟بين العجزين في فلسطين

  
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) والتي حملت  أجراهاهذا ما حاولت الدراسة التي 

عدم  إلىوقد توصلت الدراسة  أن تجيب عنه.  عنوان "عجز مزدوج أم فجوة موارد مفروضة"
إذ  وجود عالقة سببية بين عجز الموازنة والعجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. 

 

الموارد الى وجود عجز مزمن في ثالثة موازين وهي: عجز الميزان التجاري (فائض االستيراد على التصدير)،  يقصد بفجوة   42
  وعجز االدخار المحلي (فائض االستثمار على االدخار) وعجز الموازنة الحكومية.

43  UNCTAD (2017): The Occupied Palestinian Territory: Twin Deficit or an Imposed Resource 

Gap? P 4. 
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المدفوعات في االقتصاد الفلسطيني لم يتأثر في عجز العجز في الحساب الجاري لميزان إّن 
لن يجد نفعًا تقليص عجز الموازنة في تقليص  ،بالتالي . 2014-1968الموازنة خالل األعوام 

العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وسوف يسبب تقليص عجز الموازنة عبر تقليل 
 إلىوليس  ،زيادة البطالة إلىصاد الفلسطيني الحكومي في الظروف التي يمر بها االقت اإلنفاق

أّن فجوة  إلىكذلك توصلت الدراسة  تقليص العجز في الحساب الجاري بميزان المدفوعات. 
والطلب بأكثر من  ،الموارد في االقتصاد الفلسطيني جاءت نتيجة التوسع في طاقة االستهالك

نتيجة فتح سوق  ،بدورها ،هذه جاءت وأّن توسع طاقة الطلب، التوسع في طاقة اإلنتاج المحلي
ي أمام العمال الفلسطينيين، بالتوازي مع فرض قيود صارمة على نمو اإلنتاج سرائيلالعمل اإل

  44.الزراعي والصناعي المحلي

  
زيادة العجز  إلىيؤدي  ،اإليراداتذلك كله، أن تقليل عجز الموازنة عبر زيادة  إلىيضاف 

تعتمد على التجارة  اإليرادات% من 65أكثر من ألن الجاري وعجز الميزان التجاري، وذلك 
قل عجز الموازنة (مع افتراض ثبات النفقات  ،الخارجية، أي على االستيراد، فكلما زاد االستيراد

يجدر الذكر أن   تزيد هذا العجز) وزاد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات. ،أيضاً  ،التي
لهذا العجز، فكلما قلت التبعية وانخفض االستيراد  األكبرهي المحدد  إسرائيلالعالقة التجارية مع 

  ، تحسن هذا العجز.إسرائيلمن 
  
أو  أهداف استراتيجية االنفكاك التدريجي في تغيير مفاصل العالقة بين االقتصادين 3-8

  ؟أعالهكيف يمكن الحد من المعضالت المذكورة 

  
 إلىالمحلية  اإليراداتنسبة  :تتغير نسبتها، مثل أنهناك العديد من المتغيرات التي يجب 

عبر  إسرائيلمن طرف ثالث غير  اإليرادات، زيادة اإلقراضصافي الكلية، تقليل  اإليرادات
هيكلة النفقات العامة، عدم االعتماد على المنح في التخطيط للموازنة،  إعادةاالستيراد المباشر، 

  المباشرة. اإليراداتوتحسين نسبة  اإليراداتهيكلة مصادر  إعادةالعمل على 
  

 
44  UNCTAD (2017): The Occupied Palestinian Territory: Twin Deficit or an Imposed Resource Gap. 
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تركيبة وأن أن المعضالت كبيرة ومتنوعة ومزمنة بسبب سياسات االحتالل،  ،يتضح مما سبق
الهوامش  أنالوضع الطبيعي لالقتصاد الفلسطيني، كما والنفقات ال تتناسب مع  اإليراداتمصادر 

يربط الكثيرون  إذمحدودة، ولكن غير مستحيلة،  المتاحة للتخلص من هذه المعضالت أيضاً 
من  إسرائيلحصرًا بإلغاء بروتوكول باريس، من قبيل تعديله أو منع  فكرة االنفكاك االقتصادي

أال وهو ؛ ليس أقل أهمية لتحقيق االنفكاك آخرَ  اً إال أن هناك بعد  االستمرار في خرق بنوده.
 ،بناء االقتصاد الفلسطيني وتعزيز عناصر قوته، ويتم ذلك عبر سياسات مالية وتجارية وصناعية

يتطلب  المذكورة أعاله، وأحياناً  كافة إلحداث تغيير هيكلي على المتغيرات ،وبشكل تدريجي
  عة السلعة، وبحسب أولويات محددة.بحسب الحالة وطبيآنية تدخالت مباشرة  األمر

  
 هماً م يعتبر عامالً  إسرائيلالتغيير في سلوك االستهالك الفلسطيني تجاه السلع المستوردة من 

باريس االقتصادي، وكذلك تغيير بروتوكول غير المرتبط بتغيير  اآلخريمكن تعزيزه ضمن البعد 
يخدم في تغيير شكل العالقة التجارية التي  ،أيضاً  ،وجهة االستيراد لسلع محددة وبشكل تدريجي

فاستهداف   الضريبية. اإليراداتتنتج العجز في الموازنة والميزان التجاري وترفع من مستوى 
وتشجيع الصادرات بالتزامن مع سياسة تغيير وجهة االستيراد عن  ،سياسة تعزيز المنتج الوطني

دم الحد من العجز في الميزان التجاري مع يخ ،المحلي أو لطرف ثالث اإلنتاجلصالح  إسرائيل
الناجمة عن االستيراد المباشر،  اإليراداتمن خالل زيادة  ،ويقلل العجز في الموازنة إسرائيل

  للتطبيق. كونه قابالً  ؛في رأينا األهموهذا هو 
  

ال بد من التعرض للحقائق والمبررات  ،قبل الخوض في طرح النموذج العملي لهذه السياسات
  وذلك كما يلي: ،التي تدعم وتؤيد هذا النموذج

  
  منه إسرائيلالتغير في وجهة االستيراد وحصة  .والً أ

من االستيراد الفلسطيني أعلى  إسرائيلية، فإن حصة سرائيلبغض النظر عن الممارسات اإل
التي طبقت نماذج "الجاذبية"  كافة الدراساتإن بكثير مما تبرره الشروط الموضوعية، إذ 

)gravity models (أن  إلىتوصلت  ،التي تم تصميمها لتقييم التجارة الخارجية الفلسطينية
وتوصل آخر نموذج تم تصميمه  . إسرائيلاألراضي الفلسطينية تستورد أكثر مما ينبغي من 



 100

 إسرائيلأن المستوى "العادي" لحصة  إلى، إسرائيللهذا الغرض، نشر في مجلة يصدرها بنك 
على الثلث، مقارنة تزيد من الواردات الفلسطينية (بما في ذلك البترول ومشتقاته) يجب أال 

يكون  أنإما  إسرائيلحصة  تقليصف  2010.45عام ال% قبل 73لية كانت تبلغ حوالي بحصة فع
وهذا  ،باتجاه التعويض عنها بمنتجات فلسطينية الصنع وٕاماباتجاه االستيراد من طرف ثالث، 
  يعزز القدرات اإلنتاجية الفلسطينية.

  
وباقي العالم (مليون دوالر أمريكي)،  إسرائيل): قيمة الواردات الفلسطينية من 8-3شكل (

  2018-2010الواردات الفلسطينية خالل الفترة  إجماليونسبة كل منهما من 
  

  
  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. -المصدر: بيانات التجارة الخارجية

  
) أن مصدر الواردات الفلسطينية لكل من 8-3في هذا الصدد، تشير البيانات الرسمية (شكل 

، بحيث بدأت حصة إسرائيل من الواردات 2014لضفة وغزة أخذ منحى مختلف منذ العام ا
% من إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية، واستمرت هذه النسبة 70الفلسطينية بالتراجع دون نسبة 

.  بالمقابل، أخذت نسبة االستيراد من طرف 2018% تقريبًا العام 55بالتراجع حتى وصلت إلى 

 

45  "Trade links between Israel and the Palestinian Authority". Recent Economic Development, Bank of 

Israel. October 2013-March 2014. 
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، 2010% من إجمالي الواردات الفلسطينية العام 27زايد، حيث كانت تشكل نسبة ثالث بالت
)، أيضًا، اتجاه الزيادة الواضحة 8-3.  يبين الشكل (2018% العام 45وأصبحت تشكل حوالي 

مليار  2.9إلى  2010في قيم االستيراد من باقي العالم (ارتفعت من مليار دوالر تقريبًا العام 
مليون دوالر للفترة نفسها، وهي  800) بينما كانت قيمة الزيادة من إسرائيل 2018دوالر العام 

  أقل من قيمة الزيادة من باقي العالم.
 

  مكاسب االستيراد من طرف ثالث (باقي العالم) .ثانياً 
زيادة االستيراد المباشر من الخارج، فإن  ،تحقيق هدف تقليل التبعية (االنفكاك) إلىإضافة  -

زيادة في إيرادات السلطة الفلسطينية، بسبب  إلى، يؤدي إسرائيلعلى حساب االستيراد من 
تقليص "التسرب المالي" من جهة، وٕامكانية تحصيل إيرادات جمركية إضافية على بعض 

التقييم لبعض السلع لتنظيم األسعار في السوق  إعادة إمكانيةهذه الواردات على األقل، مع 
على  عملياً  مثاالً  أدناه) ب 5 -3يبين الجدول ( المحلي، أو بهدف حماية المنتجات. 

مليون دوالر أمريكي لمجموعة قليلة من السلع بسبب  29بحوالي  اإليراداتالزيادة في 
 د االستيراد المباشر.هذا الرقم مرشح للزيادة كلما زا استيرادها المباشر، وطبعاً 

ية، سرائيلأسعار السلع من طرف ثالث تكون أقل من أسعار السوق اإلفإن  ،بشكل عام  -
 وهذا ينعكس على المستهلك الفلسطيني.

تشجيع االستيراد من الخارج، أو وضع سياسة جمركية للسلع األخرى المستوردة من إن  -
سوف يساهم في البدء في عملية فك االرتباط التدريجي (االنفكاك) مع  ،إسرائيلخارج 

ي من ناحية، وٕاعادة لحمة االقتصاد الفلسطيني مع اقتصاديات المنطقة سرائيلاالقتصاد اإل
 العربية من ناحية أخرى.

يمكن أن يساهم في فتح أسواق تصديرية  ،ن تطوير العالقات مع االقتصاديات الخارجيةإ -
 مستقبلية للبضائع الفلسطينية.

  
  المحلي اإلنتاجتعزيز  .ثالثاً 

، جماليمن حيث المساهمة في الناتج المحلي اإل أهميةبعض القطاعات الصناعية تكتسب 
المالحظات  إدراجيمكن  ،وبشكل مختصر أهمية من حيث التشغيل. يكتسب  اآلخروالبعض 

  التالية على القطاع الصناعي:



 102

أن نسبة مساهمة أنشطة الصناعة في إلى  2018تشير بيانات الحسابات القومية في العام  •
تشكل  اً نشاط 24%، وأن خمسة أنشطة من أصل 13بلغت حوالي  جماليالناتج المحلي اإل

 القيمة المضافة لألنشطة الصناعية، وأيضاً  إجمالي% من 67افة فيها نسبة القيمة المض
 الفلسطيني. جمالي% من الناتج المحلي اإل9تشكل هذه القطاعات نسبة 

% من 75فروع تشّغل أكثر من  5يوجد أنه ، 2016عام ال "ماس"بينت دراسة سابقة في  •
ناعة المعادن الالفلزية، العاملة، وهي مرتبة حسب األولوية في التشغيل بفرع ص ةالقو 

وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المالبس، وصناعة األثاث، وصناعة المعادن 
الصادرات  إجمالي% من 70هذه الصناعات الخمس شكلت صادراتها حوالي  ومنتجاتها. 

الفلسطينية، األمر الذي يعني أنها قطاعات واعدة ويمكن تنميتها من خالل وضع سياسة 
 46لتكون داعمة وحامية لها. مركية مدروسة جيداً صناعية ج

السعي نحو تعزيز هذه الحقائق من خالل وضع سياسات تجارية  إلىما تقدم أعاله يقودنا  •
 ،لتوسيع هذا النطاق، وهنا أولىكخطوة  ،وعلى نطاق محدود ،وصناعية لسلع ذات أولوية

سلعة يمكن استبدال استيرادها  15يمكن استهداف قائمة من  الحصر،على سبيل المثال ال 
، أو االستعاضة عن استيرادها بإنتاجها واستهالكها محلياً  ،من طرف ثالث إسرائيلمن 

 وضمن الشروط التالية: ،وذلك عبر اتباع سياسة معينة في اختيار السلع

  
 ، وسلع االستخدام المزدوج.إسرائيلمن إال  استبعاد السلع التي ال يمكن استيرادها حالياً  .1

في الترتيب  أولويتهاوبحسب  ،دوالر فأكثرماليين  5ارتفاع قيمة السلعة ابتداًء من  .2
 من حيث القيمة.

، وقد يكون استيرادها من نفسه ، ومستوردة في الوقتأن تكون السلعة منتجة محلياً  .3
 .االثنين معاً من  أو ،أو من طرف ثالث فقط ،فقط إسرائيل

لسوق ى الإويعاد تصديرها  ،يإسرائيلأن تكون هذه السلع في الغالب ليست ذات منشأ  .4
 الفلسطينية.

زادت التبعية، والمعيار  ،ارتفعت هذه النسبةكلما إذ  ؛إسرائيلنسبة استيراد السلعة من  .5
 أو لالستيراد من طرف ثالث. ،المحلي اإلنتاجهنا تقليل هذه النسبة لصالح 

 

  .2016 "ماس"تحليل بدائل التعرفة الجمركية والسياسات الصناعية،   46
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قابلية االقتصاد الفلسطيني إلنتاج السلعة ومدى التغطية للسوق المحلي، أو قابلية  .6
  هذه السلعة. نتاجإتوسيع االستثمار في 

  
ومن طرف ثالث، وقيمة  إسرائيل) قائمة السلع ونسبة االستيراد منها من 5-3يوضح الجدول (

  كل سلعة، حيث تبين أن:
  

مليون دوالر من طرف  147و، إسرائيلمليون دوالر من  776قيمة هذه السلع أكثر من  •
 .2018عام لالواردات الفلسطينية ل إجمالي% من 14ثالث، وهذا كله يشكل 

أو من  إسرائيل، وتستورد من محلياً  إنتاجهايمكن  ة سلعةعشر سلع من أصل خمس عشر  •
ولكن بشكل غير مباشر  ،لث (باقي العالم)طرف ثالث، وأربع سلع تستورد فقط من طرف ثا

 ، وتنتج محلياً إسرائيلسلعة واحدة تستورد فقط من وتوجد ي)، سرائيل(أي تأتي من السوق اإل
 .أيضاً 

%، ومنها عشر سلع تستورد 84أكثر من  إلىيصل  إسرائيلنسبة استيراد هذه السلع من  •
 %.99على بنسبة تزيد 

مثل  إسرائيلالمواد الخام التي تدخل في تصنيعها ال تنتج في  أوجزء كبير من هذه السلع  •
 والجلود. ،الشعير، واألخشابو الكاكاو، و السكر، و القمح، و الحيوانات الحية، واألعالف، 

% من 11( إسرائيلمليون دوالر من  93المياه المعدنية والغازية والعصائر والكوال تمثل  •
مليون دوالر من طرف ثالث، وهي سلع تنتج  29)، وإسرائيلالقائمة من  مستوردات هذه

بمكان  األهميةمن  ،لذلك  وتتوفر لديها مواد خام محلية. ،لتطويرها إمكانيةوهناك  ،محلياً 
 وتشجيع المقاطعة لهذه السلع. ،تغيير نمط االستهالك
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  )2018المحلي منها (بيانات  اإلنتاجوتعزيز  إسرائيلأ: قائمة سلع مختصرة قابلة لتحويل مصدر استيرادها من  5-3جدول 
  

  وصف السلعة رمز السلعة
القيمة من باقي 
  العالم باأللف دوالر

 إسرائيلالقيمة من 
  باأللف دوالر

من  استيراد السلعة
  (%) إسرائيل

 مصدر السلعة المتاح
  المستوردينعدد 

  غزة  الضفة

 0  4 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %99.6 241,844.0  1,042.0 أعالف بروتينية  23099000
 4  20 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %67.1 125,933.0  61,679.0 أسمنت 25232900
 -  - +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %76.0 93,187.0  29,414.0 مياه معدنية ومياه غازية وكوال وعصائر 22019000
 0  2 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %98.7 90,799.0  1,167.0 حيوانات حية من فصيلة األبقار 1022990

 5  13 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %84.8 43,517.0  7,828.0 أخشاب متنوعة 44129900
 33  195 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %55.1 36,050.0  29,321.0 كاكاو -مشروبات محتوية على حليب مثل الشوكو 22029000
 0  6 باقي العالم %99.8 30,429.0  66.0 دقيق من القمح 11010090
 0  3 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %96.4 27,871.0  1,031.0 حديد وصلب 72085400
 -  - +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %70.0 14,736.4  6,315.6 وذرةشوفان وحنطة  10059000
 1  1 +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %98.5 21,424.0  321.0 ـتفاح 8081000

 0  3 إسرائيلمحلي+ %100.0 11,393.0  5.0 رمال 25059000
 1  2 باقي العالم %99.9 11,280.0  7.0 سكر 17019100
 -  - باقي العالم %95.0 8,312.5  437.5 مثلجات 21050000
 -  - +باقي العالمإسرائيلمحلي+ %85.0 28,060.8  7,015.2 لألكلصالحة  وأحشاءقطع  2072700

 1  0 باقي العالم %100.0 6,478.0  0.0 شعير 10039000
 57 259   %84.0 791,314.7  145,649.3 المجموع
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  )2018المحلي منها (بيانات  اإلنتاجوتعزيز  إسرائيلب: قائمة سلع مختصرة قابلة لتحويل مصدر استيرادها من  5-3جدول 
  

معدل الجمارك  وصف السلعة  رمز السلعة
إيرادات في حال  إيرادات من إسرائيل  وضريبة الشراء %

 االستيراد المباشر
الزيادة في إيرادات 
 االستيراد المباشر

 3,095.6 9,286.8 38,695.0  %8.0 أعالف بروتينية  23099000
 0.0 3,223.9 20,149.3  %0.0 أسمنت 25232900
 1,192.8 3,578.4 14,909.9  %8.0 مياه معدنية ومياه غازية وكوال وعصائر 22019000
 0.0 2,324.5 14,527.8  %0.0 حيوانات حية من فصيلة األبقار 1022990

 0.0 1,114.0 6,962.7  %0.0 أخشاب متنوعة 44129900
 692.2 1,615.0 5,768.0  %12.0 كاكاو -مشروبات محتوية على حليب مثل الشوكو 22029000
 0.0 779.0 4,868.6  %0.0 دقيق من القمح 11010090
 356.7 1,070.2 4,459.4  %8.0 حديد وصلب 72085400
 2,687.9 3,065.2 2,357.8  %114.0 شوفان وحنطة وذرة 10059000
 15,013.9 15,562.4 3,427.8  %438.0 تفاح 8081000

 0.0 291.7 1,822.9  %0.0 رمال 25059000
 0.0 288.8 1,804.8  %0.0 سكر 17019100
 1,130.5 1,343.3 1,330.0  %85.0 مثلجات 21050000
 4,579.5 5,297.9 4,489.7  %102.0 لألكلصالحة  وأحشاءقطع  2072700

 0.0 165.8 1,036.5  %0.0 شعير 10039000
 28,749.2 49,006.8 126,610.4   المجموع

  .2018 ،المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانات التجارة الخارجية



 106

  التنفيذ الممكنة وآلياتالتدخالت  أوالسياسات  3-9
  

والمعابر، وصعوبة فرض سياسات تجارية للسلع المستوردة من بسبب صعوبة التحكم بالحدود 
باريس االقتصادي) فال بد بروتوكول بما فيها  ،ي (بحكم وجود اتفاقيات دوليةسرائيلالسوق اإل

 باع طرق غير مباشرة للتأثير على نمط استيراد واستهالك هذه السلع وتغييره، وهذه الطرقمن اتّ 
وأعداد البيانات الجمركية، حيث تفيد المعلومات  47،من خالل حصر أعداد المستوردين ،أوالً  ،تبدأ

المستوردين وأعداد البيانات الجمركية في كيفية التعامل مع المستوردين، فمعظم  أعدادحول 
السلع تستورد من قبل قلة قليلة من التجار، وفقط سلعتان تستوردان من قبل عدد أكبر، (مشروبات 

ثالث سلع فقط تستورد بأعداد بيانات جمركية كبيرة كما هو  )، وأيضاً 44، الكاكاو 151الحليب 
يعني سهولة التعامل مع البيانات الجمركية ضمن  األعدادحصر ومعرفة  . 1مبين في جدول 

وٕاخضاع سلع  ،أوضاع معينة، بمعنى أن يتم وضع تسهيالت وتشجيع استيراد بعض السلع
  التقييم والتدقيق.أخرى إلجراءات وسياسات 

  

على مسار  ،بشكل مباشر وغير مباشر ،ويمكن عرض آليات عملية للتنفيذ المباشر تؤثر
  والسياسات التالية:في الخطوات والتوجه نحو االستهالك المحلي، وتتمثل  ،االستيراد

  

االستيراد أن يتم تأسيس وحدة خاصة داخل وزارة االقتصاد تنحصر مهمتها في متابعة تطور  �
فتح قنوات اتصال  ،ومن بين أبرز مهام هذه اللجنة  المباشر وتذليل العقبات في وجهه.

وحوار مباشرة ومستمرة مع المستوردين بشكل عام، ومستوردي السلع المبينة في جدول 
قة للمشاكل ) وموثّ data baseويتوقع من هذه الوحدة أن تضع جداول متكاملة (  ).3-5(

 يواجهها المستوردون. والعقبات التي

من األفكار المبتكرة والجريئة التي تستحق أن تحظى بالدراسة المتأنية لتحديد  هناك عدد �
ومن بين هذه األفكار  مدى فائدتها وعمليتها في تشجيع تحويل مصادر االستيراد. 

 واالقتراحات التالي:

  
 

، وهذا بحاجة الى المنتجين الفلسطينيين أيضاً  أعدادخر بالمقارنة مع آتحليل  وٕاجراء ،المستوردين من إسرائيل أعدادهناك حاجة لحصر    47
الفلسطيني  والجهاز المركزي لإلحصاء، ولكن يمكن الحصول عليها من وزارة المالية وهذه البيانات غير متاحة حالياً  ،بيانات تفصيلية
  بعد معالجتها.
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 حوافز إضافية للصناعات المنتجة لسلع القائمة المختصرة التي تستخدم مواد  إعطاء -
محلية في الصناعة (مثل الجلود التي تستخدم في األحذية، أو مواد زراعية  اً خام

في محلية لصناعة العلف) ضمن استثناءات قانون تشجيع االستثمار كما تم عمله 
 الطاقة البديلة.مشاريع 

، مع إمكانية زيادة الخارج يترافق أحياناً  إلى إسرائيلستيراد من إن تحويل مصدر اال -
ويمكن للحكومة  إيرادات الخزينة الفلسطينية من إيرادات الجمارك وضرائب الشراء. 

التخلي عن جزء من هذه اإليرادات كحوافز وكدعم لصالح المشاريع الزراعية الموجهة 
 البشري واإلرشاد الزراعي. إلنتاج القمح والشعير، أو دعم تطوير الكادر

تشجيع القطاع الخاص على القيام بعمليات استيراد مشتركة، مثل تأسيس شركات  -
والتي يتم استخدامها  ،استيراد متخصصة بالسلع والمواد األولية التي تدخل في اإلنتاج

وذلك لمواجهة مشكلة شراء كل شركة لكميات ضئيلة وخسارة  كافة، من قبل المنتجين
رات و ات المهمة التي يمكن تحقيقها عند شراء كميات كبيرة، أي االستفادة من وفالوفور 

 الحجم.

أن يتم وضع السلع التي تنافس المنتجات المحلية ضمن قائمة ذات أولوية إلعادة  -
األمر الذي يعزز  ،تقييمها من الناحية الجمركية للسلع المستوردة من طرف ثالث

يتم  أنية، سرائيليخص السلع المستوردة من السوق اإلتنافسية اإلنتاج المحلي، وفيما 
وضع ملفات مستورديها كأولوية على طاولة الفحص والتدقيق في ضريبة القيمة 

وتقليل قيمة فواتير المقاصة لهذه السلع،  ،والتأكد من عدم التهرب الضريبي ،المضافة
 سعار في السوق.ويعمل على تنظيم األ ،يعزز منافسة المنتج المحلي ،أيضاً  ،وهذا

-  من هذه  اً وضع سياسات صناعية مشجعة للقطاع الخاص الفلسطيني الذي ينتج أي
السلع، وتتمثل هذه السياسات في المواصفات والمقاييس والرقابة على سالمة وجودة 
المنتجات المستوردة، وسياسات التمويل من قبل بنوك متخصصة، وسياسات الترخيص 

في تطوير وتأهيل الصناعات القائمة، وسياسات تشجيع الصناعي، وسياسات تساعد 
 .استثمار استثنائية لبعض السلع المنتجة محلياً 

هناك عدد من اإلجراءات والخطوات األخرى الصغيرة التي يمكن أن تساعد في مسار  -
أنفسهم بتوفير تسهيالت مالية المستوردين تحويل مصادر االستيراد، بدءًا من قيام 
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يون، مرورًا بقيام المؤسسات سرائيلموازية لما يقدمه البائعون اإل ،لصغار تجار المفرق
ر االعتمادات المصرفية وتسهيالت التأمين للمستوردات، توفيفي الحكومية بالمساعدة 

 بكسب ثقة القطاع الخاص بشفافية اإلجراءات الحكومية وتسهيالتها. وانتهاءً 

 ،ية التي لها بديل محليسرائيلكما أن الدور الشعبي واألهلي في مقاطعة البضائع اإل  -
 ويتكامل مع دور الحكومة وسياساتها.  ،أو يمكن استيرادها من طرف ثالث، أساسي

 .مزيد من حمالت التوعية للتجار وللمستهلكين أيضاً  إلىوهذا الدور الشعبي بحاجة 

  
  خالصة

عبر تشجيع اإلنتاج  إسرائيلفي تقليص االعتماد على  أولويات الحكومة حالياً إحدى تتمثل 
ستيراد المباشر من األسواق الخارجية، وذلك بهدف بدء عملية االنفكاك المحلي البديل واال

ي، ولكن في خضم ما تم استعراضه في سرائيلالتدريجي لالقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإل
 من الميزان التجاري السلعي، والحساب الجاري في ميزان  هذا الفصل من رصد اتجاهات كل

 اإليرادات، واعتماد مستداماً  موازنة، التي أظهرت جميعها عجزاً المدفوعات، والرصيد الكلي لل
ما هي السبل   لها. اإلجاباتدون توفر  األسئلةعلى التجارة الخارجية، كل ذلك يطرح العديد من 

المتاحة لالنفكاك المتدرج والمنشود؟ وما مدى نجاحها؟ وما هي السياسات التي يجب وضعها 
على المدى القصير وعلى المدى الطويل التي تخدم هذا الغرض؟ وما مدى تأثير تشجيع اإلنتاج 

الدور التي  المحلي البديل واالستيراد المباشر من األسواق الخارجية على هذه الموازين؟ ما مدى
ازدياد العجز في هذه الموازين؟ كيف سيتم التعامل  أوتلعبه إجراءات وقيود االحتالل في نقصان 

في فهم كيفية ارتهان االقتصاد الفلسطيني  ،بداية ،اإلجابة؟ تتركز إسرائيلمع العمالة في 
  تلك التبعية شبه المطلقة. إلىومفاصل العالقة معه التي أدت 

  
ما يتم استهالكه في االقتصاد أكبر مما يتم  أنفي الميزان التجاري السلعي يعني بدايًة، العجز 

االستهالك والطلب على السلع أكبر من الزيادة في اإلنتاج  الزيادة فيإّن محليًا، أي  إنتاجه
: أولهما، عن خيارانهناك  ،يسرائيلباتجاه تقليل التبعية لالقتصاد اإلولسد هذه الفجوة .  المحلي

تشجيع اإلنتاج المحلي البديل بهدف طريق االستمرار في االستيراد من طرف ثالث، ثانيهما، 
 األسهلمن  ،في الوضع الفلسطيني الراهن وعلى المدى القصير  تعويض جزء من االستيراد.
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قليص ، وذلك بغرض تإسرائيلالبدء بسياسة االستيراد المباشر من األسواق الخارجية عوضاً عن 
أعلى الواردات  إجماليمن  إسرائيلحصة الواردات من إن ية، "إذ سرائيلاالعتماد على السوق اإل

نماذج التجارة الدولية، فالوضع الطبيعي لحصة الواردات من آخر من الحصة التي توصل لها 
ى ال يتعدى الثلث، والمستوى الحالي يتعدأن يجب  ،الواردات الفلسطينية إجماليمن  إسرائيل

فلسطين  إلى إسرائيل% من الواردات من 38.8أن بعين االعتبار  األخذمع  48هذه النسبة بكثير"،
زيادة االستيراد المباشر  أن إلىإضافة  49،إسرائيل إلىهي عبارة عن منتجات مستوردة من الخارج 

تحصيل إيرادات جمركية إضافية على الواردات  إلىسوف يؤدي  ،إسرائيلعن  من الخارج عوضاً 
 50زيادة االستيراد من الخارج سوف يزيد من إيرادات الحكومة الفلسطينية،أن الخارجية، كما 

  51.وذلك بسبب تقليص التسرب المالي

  
بعنوان "نحو سياسات لتقليص واردات األراضي الفلسطينية من  2015 "ماسلـ"في دراسة 

استيرادها بشكل مباشر من دول  سلعة يمكن عملياً  50قائمة تضم  إلى"، تم التوصل إسرائيل
، ضمن الشروط التعاقدية واللوجستية المعمول بها، وقد بلغت حصة إسرائيلعن  أخرى عوضاً 

اإليرادات  أن إلىالدراسة  تولقد توصل.  إسرائيلردات من % من المستو 37هذه السلع ما يقارب 
تحققها الخزينة الفلسطينية جراء االستيراد الكامل لهذه السلع من طرف ثالث أن التي من الممكن 

المطبقة نفسها تحت شروط الضرائب  ذاتها مليون دوالر سنويًا، وذلك باستيراد الكميات 340تبلغ 
فرض رسوم جمركية منخفضة على قوائم السلع (أ، أن  إلىحليل وقد توصل الت  .إسرائيلفي 

على حساب االستيراد المباشر، كما  إسرائيلتحويل التجارة لصالح االستيراد من  إلىب) يؤدي و 
ولكن بشرط  ،حماية المنتج المحلي إلىيؤدي  ،فرض رسوم جمركية أعلى على بعض السلعأن 

  52.على اإلنتاج المحلي ملموساً و  مباشراً  ية، وهذا كله يترك أثراً سرائيلضبط التهريب من السوق اإل
  

 

  .2015مسيف جميل مسيف، ونعمان كنفاني: "نحو سياسات لتقليص واردات األراضي الفلسطينية من إسرائيل"، ماس،    48
49  UNCTAD (2019):The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: 

Cumulative Fiscal Costs، P 23. 

  2019االونكتاد،    50
لى السلطة الفلسطينية إوالتي تحتفظ بها إسرائيل وال تعيدها  ،التسرب المالي هو الضرائب التي يدفعها المستهلك الفلسطيني   51

  المقاصة.عبر حسابات 
 تحليل بدائل التعرفة الجمركية والسياسات الصناعية -تجارية وطنية لفلسطين : نحو سياسة2017ماس،   52
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يمكن بدء العمل عليها سلعة  15، تم حصر 2016عام ال "ماسعن "صدر آخر وفي تقرير 
ر، وضمن نموذج عملي لسياسات قابلة للتطبيق المباشر وغير المباش ،وبشكل تدريجي ومنظم

 ،سلعة، المهم هو البدء العملي في التطبيق 50 ـ، فليس بالضرورة البدء بأعالهكما هو موضح 
  .وهذا ممكن جداً 

 

يتم خوض معارك اقتصادية مع  أن، ليس بالضرورة األول: فاالنفكاك يمكن تبنيه عبر مسارين
كما تبين  فلسطينياً ، ولكن يمكن القيام بخطوات ذكية ومدروسة ضمن ما هو متاح إسرائيل
خاصة تلك الخروقات بو  ،الثاني، مسار المجابهة االقتصادية في بعض الحاالت  أعاله.

سياسية واقتصادية  اً ويتطلب جهودآخر ية لالتفاقيات وقواعد التجارة الدولية، فهذا مسار سرائيلاإل
  متواصلة.
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  ابعالفصل الرّ 
  
  

  ة ونتائجخالص 4-1
  

ي، ويبدو للبعض كما سرائيلهذه الدراسة موضوعة االنفكاك التدريجي عن االقتصاد اإل تناولت
، أن هذا األمر يصعب تحقيقه بسبب "ماس" تبين في جلسات النقاش البؤرية التي عقدها معهد

على الرغم من ارتفاع  ،السياسات االحتاللية والسيطرة االستعمارية على االقتصاد الفلسطيني
ويدلل التراجع المستمر للمؤشرات الكلية  باريس االقتصادي. بروتوكول اآلمال بعد توقيع 

على االقتصاد  إسرائيللالقتصاد الفلسطيني على اآلثار السلبية لحالة التبعية التي فرضتها 
عدة اإلنتاجية لقالتدمير ممنهج  إلىأدى وٕادامتها، خلق هذه العالقة إن الفلسطيني، حيث 

ية لم تتغير (توسع استيطاني، نهب سرائيلالسياسات اإلوأن الفلسطينية عبر سنوات طويلة، 
ذلك عدم جدية  إلىيضاف   وحتى يومنا هذا. 1967عام ال) منذ إلخ ... للموارد، قيود قسرية،

رسمية على الرغم من القرارات الف ،في هذا الموضوع صانع القرار الفلسطيني بالمضي قدماً 
إن هذه القرارات لم تمارس في، سرائيلوالتصريحات المتتالية حول االنفكاك عن االقتصاد اإل

  .عملياً 
  

بالمقابل، تأتي هذه الدراسة لتعزيز وجهة نظر المدرسة التي تطالب باالنفكاك وتقليل اعتماد 
ي، وتعتبر قرارات السلطة الفلسطينية سرائيلاالقتصادية والتجارية على االقتصاد اإل األنشطة

 مدرسة. في هذه الدراسة نقطة انطالق جيدة لتعزيز ما تطالب به هذه ال المتتالية التي ذكرت سابقاً 
العمل على التي تؤكد ضرورة تعالت أصوات الخبراء االقتصاديين  ،األخيرةعبر السنوات  أيضاً 
، مع العلم أن هذه إسرائيلحالة التبعية واالرتهان االقتصادي والمعيشي المعتمد على  إنهاء

  .2010عام الاألصوات لم تكن جديدة، ولكن تكثفت بعد 
  

م تناول مفهوم االنفكاك وتطبيقاته بشكل موسع ودقيق، ولم يتم لم يت ،حتى إصدار هذه الدراسة
وضع تعريف محدد لالنفكاك وتداعياته وكيفية البدء بتطبيقه، لذلك اجتهدت هذه الدراسة بوضع 
تعريف ومفهوم عملي لالنفكاك وآلية تنفيذه، من خالل ربطه بالمفهوم التدريجي، وما يمكن عمله 

خوض حروب ى لإ) دون الحاجة االقتصادي باريسبروتوكول ( في إطار االتفاقيات المبرمة
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اقتصادية مع االحتالل، ومجابهات تكون نتيجتها خاسرة أو ضارة، (مع خوضها في حالة 
 ، فمثالً الضرورة)، وذلك بالتركيز على المصالح الوطنية الفلسطينية ضمن ما هو متاح فلسطينياً 

للمصالح االقتصادية  مراعاةً  في المنظور القريب باً مطلو  االنفكاك في جانب العمالة ليس أمراً 
ولكن ال يمكن أن يتم التسليم الكامل لسياسات الفلسطينية المتمثلة في أهمية دخل هذه العمالة، 

 يمكن  االحتالل المناهضة للتنمية الفلسطينية، فالمضي في طريق االنفكاك التدريجي هو تحد
  تحقيقه عبر خطوات عملية وسياسات قابلة للتطبيق كما تبين في هذه الدراسة.

  

ومتوسط تبعية  مفاصل العالقات االقتصادية مع االحتالل إلىتعرضت الدراسة بالتفصيل 
وتحكمها بموارد ومنافذ التنمية  إسرائيلنت مدى سيطرة ، وبيّ يسرائيلاالقتصاد الفلسطيني لإل

وكيف تم إضعاف القدرات  . إلخ ...وأراٍض من مياه وكهرباء وطاقة وتجارة  ،كافة االقتصادية
يجب أن نبدأ من عالقات  ،الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، لذلك لتفكيك هذه العالقة بشكل تدريجي

الربط التي أسرت االقتصاد الفلسطيني، وأولى هذه السياسات هي تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد 
لتي أضعفها االحتالل، وكذلك تغيير في بعض السياسات التجارية والضريبة الفلسطيني ا

على أرض  داخلية يمكن تطبيقها عملياً  وٕاجراءاتضرورية  إضافيةوالجمركية، واتباع سياسات 
دور القطاع الخاص والدور الشعبي في تقليل االعتماد على االقتصاد  إلىإضافة  ،الواقع

واألرقام والمؤشرات التي تعزز وتشجع على  األمثلةراسة العديد من يتخلل متن الد ي. سرائيلاإل
وهنا يمكن عرض أهم النتائج  وكذلك بعض السياسات والتدخالت األخرى.  ،االنفكاك التدريجي

وتعمل على تغيير  ،وتعزز القدرة الذاتية ،والتوصيات التي من شأنها تحقيق االنفكاك التدريجي
  ح االقتصاد الفلسطيني، وذلك على النحو التالي:المؤشرات االقتصادية لصال

  
  المحلي وبناء القدرات الذاتية اإلنتاجتعزيز  4-1-1
 

أهمية خاصة من حيث التشغيل، وأخرى  تكتسب إنتاجيةتبين الدراسة أن هناك قطاعات   •
، حيث يوجد خمسة جماليتمثل أهمية نسبية من حيث المساهمة في الناتج المحلي اإل

العاملة، وتمثل ة % من القو 75تشغل أكثر من  اً نشاط 24صناعية من أصل أنشطة 
% من الناتج 9، وتشكل نسبة من حجم الصادرات الفلسطينية %70صادراتها أكثر من 

صناعة  :هذه القطاعات هي %). 13(قطاع الصناعة ككل يشكل  جماليالمحلي اإل
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يجدر الذكر أن هذه  ادن الالفلزية. المعادن، المنتجات الغذائية، المالبس، األثاث، المع
الصناعات تعاني من غياب سياسات حمائية وصناعية وضريبية، وتعاني من منافسة غير 

يز على هذه القطاعات كالتر  ،لذلك  عادلة بسبب غياب تطبيق المواصفات والمقاييس.
ية واإلنتاجية ويزيد من القدرة الذات ،يعزز اإلنتاج المحلي ،بموجب سياسات داخلية فلسطينية

 .إسرائيلأو االستيراد من طرف ثالث عبر  ،إسرائيلويقلل االعتماد على  ،الفلسطينية

ولكنها تستورد  ،سلعة ينتج معظمها محلياً  15حوالي أن  5-3ن الجدول ييب ،في هذا السياق •
مليون دوالر)، وبسبب غياب سياسة صناعية  792(حوالي  إسرائيلبكميات كبيرة من 

قد تكون الفرصة كبيرة  ،لذلك واالستهالك من هذه السلعة.  اإلنتاجلم يتم تعزيز  ،وحمائية
يعزز االنفكاك التدريجي والقدرة  ،أيضاً  ،المحلي، وهذا اإلنتاجلتقليل قيمة االستيراد لصالح 

 الذاتية الفلسطينية.

أو طرف  ،إسرائيل% من االستهالك الفلسطيني مصدره 46أن إلى كما تشير البيانات  •
المحلي (المعروض) لتلبية  اإلنتاجعدم كفاية  أهمهامن  عدة، عوامل إلىثالث، وهذا يرجع 

أو  اإلنتاجيةنا يمكن تعزيز البنية وه  الفلسطينية. اإلنتاجيةالطلب نتيجة ضعف البنية 
التي تآكلت عبر السنين الماضية بواسطة سياسات جديدة محفزة ومشجعة  اإلنتاجيةالقاعدة 

توجد حيث ، وتشجيع االستثمارات التي تغطي النقص في السلع المطلوبة ،لإلنتاج المحلي
ي الفلسطيني، وهذه % من االستهالك الكل30 بنسبة المحلي فقط اإلنتاجأنشطة يسهم فيها 

ويعزى سبب تراجع حصة المنتج المحلي  يمكن تعزيزها وزيادة نسبة مساهمتها.  األنشطة
ي، سرائيلاإلللمنتج  أطولأسباب يمكن التغلب عليها، وأهمها التهريب، ومدة صالحية  إلى

والمواصفات والمقاييس ذات العالقة بالجودة، والمنافسة غير العادلة، واألعباء الضريبية 
من شأنه أن يعزز القدرات  ،فالتغلب على هذه المشكالت الكبيرة على المنتجات المحلية. 

 الذاتية واالنفكاك التدريجي.

  
  والمالية العامة اإليراداتتعزيز  4-1-2
  

إعادة هيكلة، فإنه ال شك  إلىدون الخوض في سياسات الموازنة واإلنفاق التي تحتاج  •
تقليل : وتقليل النفقات التي ال تسهم في التطوير من خالل اإليراداتلتعزيز  إمكانيةبوجود 
، زيادة النفقات التطويرية، عدم التخطيط في الموازنة باالعتماد على المنح اإلقراضصافي 
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 اإليراداتالمتذبذبة والمتراجعة، التوجه نحو االستيراد المباشر الذي يعزز والمساعدات 
 الجمركية ويقلل التسرب المالي.

ية على حساب السلع المستوردة سرائيلكما أن تغيير السلوك االستهالكي تجاه السلع اإل •
زيادة في له آثار مالية إيجابية على الخزينة الفلسطينية من حيث الستكون  والمنتجة محلياً 

وبالتالي زيادة  ،وزيادة التشغيل ،وزيادة ضرائب الدخل ة،إيرادات الضرائب غير المباشر 
 االقتطاعات الضريبية من الرواتب الجديدة.

ويقلل من االعتماد على  ،في زيادة اإليرادات ،بشكل واضح ،االستيراد المباشر يساهم •
من خالل  ،اية المنتجات المحليةوحم ،، ويساعد في تنظيم األسواق الفلسطينيةإسرائيل

 ، حيث5-3الجدول  هفقد بين ،وخير مثال على ذلك الحقيقية.  الجمركي سياسات التقييم
بحوالي  اإليراداتزيادة  إلىيؤدي  ،سلعة فقط بشكل مباشر من طرف ثالث 15استيراد إن 
 .مليون دوالر سنوياً  29

  
  الزراعة 4-1-3
  

خاصة في انعكاسها على العجز في الميزان بمعضلة من نوع خاص، و يبدو أن الزراعة تمثل 
فعلى الرغم من مساهمة السلع الزراعية  التجاري الذي يتزايد بسبب زيادة الواردات الزراعية. 

 في تزايد.  ،أيضاً  ،إن نسبة الواردات الزراعيةف ،% من العرض الكلي80الفلسطينية بحوالي 
يد على السلع الزراعية التي ال يغطيها اإلنتاج المحلي، ففي حين الطلب المتزا إلىعزى وهذا يُ 
 ،ويجدر الذكر  %.9بمعدل  إسرائيل، ينمو االستيراد من % سنوياً 6المحلي بمعدل  اإلنتاجينمو 

% حسب 40-%10بأن المساحة المستغلة لالستثمار الزراعي في فلسطين تتراوح بين  ،هنا
كحد أدنى من األراضي الزراعية الصالحة للزراعة غير  %60حوالي  أنالمناطق، وهذا يعني 

  مستغل.
 

حيث تشكل ، ويشكل توفر المياه أحد أبرز التحديات التي يواجهها التوسع في اإلنتاج الزراعي
 ). 2009ألف دونم في  263األراضي المزروعة (قرابة  إجمالي% فقط من 14الزراعة المروية 
ففي حال توفر المياه الالزمة للري،  ،)Glover and Hunter 2010وهانتر ( وبحسب جلوفر

 % من األراضي القابلة للزراعة). 88ألف دونم (حوالي  745 إلىفإن هذه المساحة ستصل 
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فيما تسمح  53من المياه، متري سنوياً  مليون كوب 431 حوالي إلىوتحتاج زراعة هذه المساحات 
وهنا يأتي   .كافة الستخداماتل ن كوب متري سنوياً ييمال 109للفلسطينيين باستخدام  إسرائيل

السؤال الكبير: هل يمكن تحقيق االنفكاك دون استغالل هذه المساحات الشاسعة؟ الجواب سيكون 
سياسات  إلىالمستغلة، وهذا بحاجة  من الصعب تحقيقه ما لم يتم توسيع الرقعة الزراعية غير

والتوجه نحو أساليب الزراعة الحديثة، وبالتحديد الزراعة  ،زراعية وتكثيف الدعم لهذا القطاع
% مياه أقل من الزراعة 90 إلىؤكد الدراسات أن هذا النوع من الزراعة يحتاج تالمائية التي 

المياه السوداء، واستخدام المياه الرمادية في ري كما يجب إنشاء محطات لمعالجة  التقليدية. 
الذي سينعكس على تعزيز القدرات الذاتية  األمر ،المساحات المزروعة بالزراعة التقليدية

  .إسرائيلوالتشغيل وتعزيز السلة الغذائية وزيادة الصادرات، وبالتالي تقليل االعتماد على 
  

% 90 إلىوالخارج بنسبة تصل  إسرائيلاالستيراد من زال تعتمد على تفال  ،أما الثروة الحيوانية
من خالل تعزيز  ،التوجه نحو تقليل هذه النسبة ،أيضاً  ،لبعض المنتجات، وهذا يتطلب

فرض  إلى ،هنا ،وتبرز الحاجة  .اإلنتاجودعم مربي الحيوانات لتقليل تكاليف  ،االستثمارات
أن ذبح اإلناث هو  ،قانون يمنع ذبح اإلناث من الحيوانات، حيث يؤكد الخبراء في هذا القطاع

وٕانما في الوطن  فحسب، ليس فقط في فلسطين ،أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع
ة فإن التطورات التكنولوجية في هذا المجال تفتح الطريق لمربي الثروة الحيواني ،كذلك العربي. 

للتخلص من شراء األعالف من السوق، حيث تنتشر في العالم اآلن تقنيات استنبات العلف 
إن تعريف المزارعين والمربين   الحيواني كبديل أكثر صحية، وأقل تكلفة من األعالف التقليدية.

 بطرق استنبات العلف الحيواني، وتقديم الدعم الفني والمالي لهم، من شأنه تقليص االعتماد على
هم المرتبط باألمن الغذائي، حيث تبلغ الفاتورة السنوية الستيراد مفي هذا القطاع ال إسرائيل

  .مليون دوالر سنوياً  300حوالي  كافة أنواعهااألعالف الحيوانية ب
  
  الطاقة 4-1-4
  

من أجل ربط محطات اإلنتاج  ،استكمال بناء شبكة نقل وطنية للكهرباء ضمن التوتر العالي -
 بمراكز االستهالك، وربط فلسطين بشبكات الكهرباء في الدول العربية.

 

  ضمن أنظمة الري والزراعة الحالية. سنوياً  اً متري اً كوب 579 ـيقدر احتياج الدونم من الري ب   53
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إعادة هيكلة آلية التزود بالمشتقات النفطية من حيث تنويع مصادر التوريد، وبناء قدرة  -
 تنظيم قطاع بيع المشتقات النفطية. وٕاعادةللتخزين، 

، واستكمال تطوير وٕانفاذ القوانين كافة ي بمكوناتهالتخطيط الشامل لقطاع الطاقة الفلسطين -
 والتشريعات الناظمة لقطاع الطاقة.

تشجيع االعتماد على مصادر الطاقة  إلىإطالق المزيد من المبادرات والمشاريع التي تهدف  -
% من استهالك الطاقة 1من  أكثر مجتمعة ال تقدم هذه المصادر ،اآلنفحتى  المتجددة. 

تقديم حوافز للمنشآت كافة، وبخاصة وجوب  المبادرات الطموحةمن رغم على الفي فلسطين 
وتركيب أنظمة طاقة شمسية للمدارس ، الطاقة الشمسيةعلى السكنية التي تعتمد 

 .كافة والمستشفيات والجامعات والمباني الحكومية والمرافق الخدمية

 مكن نحو خيار توليد الطاقة من حرق النفايات.التوجه بأسرع وقت م -

كمصدر  الحيواناتتشجيع المنشآت الزراعية على استغالل الغاز الحيوي الناتج من روث  -
 ).مزرعة شركة الجبريني مثالً  (محطةلتوليد الطاقة 

 االستثمار في إنتاج الوقود الحيوي (البيوديزل). -

  
وتعزز  إسرائيلتقليل االعتماد على  إلىتهدف  إضافيةتوجهات سياساتية داخلية  4-2

  االنفكاك التدريجي
  

للقطاع الخاص دور كبير في تعزيز القدرات الذاتية، والمطلوب منه أن يعزز االستيراد  •
حتى لو كان في ذلك مصلحة أقل  ،يسرائيلوأن يبتعد قدر اإلمكان عن السوق اإل ،المباشر

التعسفية ضررها أكبر بكثير من ضرر التنازل عن بعض  وٕاجراءاتهله، فوجود االحتالل 
أهمها تمويل استيراد  ؛يجب أن يعزز هذا الموقف بتدخالت حكومية ،بالمقابل المصالح. 

القطاع الخاص عبر إنشاء بنك متخصص، وهذا بدوره يخلص القطاع الخاص من معضلة 
من  بمعنى أن يكون الدفع اآلجل لهذا البنك بدالً ؛ يسرائيلالسيولة والدفع اآلجل للمورد اإل

على المستورد  إضافيةيجب أن يتم ذلك دون تكاليف وبالطبع ي، سرائيلالمورد اإل
 وقد يكون من المفيد تأسيس شركات استيراد متخصصة للمواد األولوية بدالً   سطيني.الفل

، وهذا يخدم صغار األخرىوالصناعات  األدويةخاصة لشركات بو  ،من االستيراد المنفرد
 المستوردين بشكل مباشر.
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أن يتم وضع سياسات انتقائية مشجعة للقطاع الخاص للسلع المستهدفة، التي تستورد من  •
وهذا يتطلب التنازل المؤقت عن بعض العائدات الضريبية   .ويمكن إنتاجها محلياً  رائيلإس

 من هذه السلع.

المالحقة القانونية والدبلوماسية للموارد الطبيعية المنهوبة والمسروقة مثل الطاقة والمياه  •
 .إلخ ... واألراضي

تحديد و  ،لوزارات المعنيةجديدة وٕانشاء وحدات متخصصة في ا وٕاجراءاتتطوير آليات تنفيذ  •
نسبة مؤشر أدوات ومؤشرات لقياس مدى النجاح ومتابعة التغير في المؤشرات، مثل 

حصة المنتجات ومؤشر المحلية،  اإليراداتنسبة مساهمة ومؤشر ، إسرائيلاالستيراد من 
أي ... إلخ؛ التوسع في السلع الزراعية والمساحات المزروعة، ومؤشر المحلية من السوق، 

 طويلة من المؤشرات لمتابعتها ووضع السياسات المناسبة لكل مؤشر.  ةيمكن وضع قائمإنه 
 .وهذه المؤشرات وخطوات المتابعة الالحقة ليس موضوع هذه الدراسة

، وهذا يتطلب إسرائيلن يعتبر الدور الشعبي من أهم وأنجع الوسائل لتعزيز االنفكاك ع •
 توعية كبيرة وقناعات جديدة وبرامج متنوعة للعمل عليها.

 ،والوعي اإلرادةما توفرت  إذا ليس مستحيالً  هولكن ،االنفكاك التدريجي صعب تحقيق ،أخيراً و  •
  .تطبيق السياسات والتدخالت المذكورة أعالهوتم 
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  )1ملحق (

  54لبروتوكول باريس االقتصادياالنعكاسات االقتصادية 

  
  

لتعبر عن رفض الفلسطينيين الستمرار االحتالل  1987عام الاندلعت االنتفاضة األولى في نهاية 
، تم االتفاق بين منظمة 1993عام الوفي   إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. إلىوتطلعهم 

السلطة الفلسطينية كأحد أهم مخرجات ية على إنشاء سرائيلالتحرير الفلسطينية والحكومة اإل
منحت هذه االتفاقية، وما تالها من  إذ  اتفاقية إعالن المبادئ، التي باتت تعرف باتفاقية أوسلو.

واتفاقيات أخرى) الفلسطينيين والية إدارية وأمنية  ،واالتفاقية المرحلية ،أريحا-اتفاقيات (اتفاقية غزة
الضفة الغربية (ما يعرف بمناطق "أ") ووالية إدارية  % من أراضي18وحوالي  ،على قطاع غزة
% من المساحة الكلية للضفة 60فيما أبقت سيطرتها الكلية على حوالي   ."بعلى مناطق "

اتفاقية  ،ثم االتفاقية االنتقالية كملحق ،أريحا-وقد تضمنت اتفاقية غزة  الغربية (مناطق "ج").
مؤكدة  ،قات االقتصادية بينهما خالل الفترة االنتقاليةاقتصادية (بروتوكول باريس) لتحكم العال

األفراد داخل و أن الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة، بما يعني حرية حركة السلع 
واستخدام المعابر مع الدول  ،يةسرائيلالمعابر اإل إلىالمناطق الفلسطينية، مع حرية الوصول 

  .العربية
  

 ،أن ديباجة هذه االتفاقية قد أكدت أنها تؤسس لتعزيز االقتصاد الفلسطيني إلىومن المهم اإلشارة 
  وتمكين الفلسطينيين من تطبيق قراراتهم االقتصادية بما يتماشى مع أولوياتهم وخططهم التنموية.

وعلى الرغم من ذلك، حدت بنود هذه االتفاقية من قدرة السلطة الفلسطينية على رسم سياسات 
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.  فقد أبقت االتفاقية على ومصالحه ستقلة تتماشى مع أولويات الشعب الفلسطينياقتصادية م
وحولته من أمر واقع بقوة  ،نظام الغالف الجمركي الذي كان سائدًا قبل إنشاء السلطة الفلسطينية

حد بعيد، بالسياسات  إلىوألزمت السلطة الفلسطينية،  اتفاق تعاقدي بين الطرفين.  إلى ،االحتالل
لصياغة السياسات االقتصادية بحرية في جوانب ضيقة  اً ية، فيما تركت هامشسرائيلة اإلييبالضر 

، ألزمت االتفاقية السلطة فمثالً  ). ب(و) أ(ولعدد محدود من السلع، ضمن ما يعرف بقوائم السلع 
وأال تقل ضريبة القيمة  ،ية كحد أدنىسرائيلالفلسطينية بتطبيق مستوى التعرفة الجمركية اإل

ية مسؤولية سرائيلكما تركت للسلطات اإل  .إسرائيلالمضافة عن نقطتين من تلك المعمول بها في 
األمر ، يةسرائيلوجمع اإليرادات الضريبية عند مرورها عبر المعابر اإل ،التفتيش على البضائع

مالية وضبط التسربات ال ،الذي أفقد السلطة الفلسطينية القدرة على مراقبة األسواق الفلسطينية
كما أضحى االقتصاد   55).2014، األونكتادالناشئة عن االستيراد المباشر وغير المباشر (

وتغير سعر  ،يةسرائيلالفلسطيني عرضة للتقلبات الناتجة عن التغير في السياسات النقدية اإل
إيرادات ي جمع وتحويل سرائيلناهيك عن تخويل سلطات االحتالل اإل ية. سرائيلصرف العملة اإل

  وما يتبع ذلك من استخدام هذا التخويل كوسيلة لالبتزاز السياسي. ،المقاصة للسلطة الفلسطينية
  

باريس، بحسب العديد من االقتصاديين والمتابعين، أن تطبيقه بروتوكول على  ،أيضاً  ،ويعاب
ضحة وعدم وجود مرجعية دولية وا ،على حسن النوايا من قبل الطرفين ،بشكل جوهري ،يعتمد

 البروتوكول وكبديل لتلك المرجعية، نص  ).2013للفصل في النزاعات المحتملة (الشعيبي، 
ومعالجة المشاكل  ،ية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودهإسرائيل-على تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية

 من بنوده.  على تعديل أي  ،بشكل مسبق ،كما اشترط موافقة سلطات االحتالل ذات العالقة. 
قد جاء على أمل إنهاء الفترة االنتقالية  ،على عيوبهبهذا البروتوكول ويبدو أن قبول الفلسطينيين 

للسيادة  اً والتفاوض على اتفاقية تعكس في جوهرها استرجاع بعد خمس سنوات كما كان مخططاً 
  الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة على الصعيدين السياسي واالقتصادي.

  
، توقف عمل اللجنة االقتصادية واللجان الفرعية 2000عام الومع اندالع االنتفاضة الثانية نهاية 

باريس فأضحى بروتوكول  باريس. بروتوكول المنبثقة عنها، ما ساهم في تعطيل متابعة تنفيذ 

 
55  https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1034 
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 ،ي طوال السنين السابقةسرائيللمرجعية التي تحكم العالقة االقتصادية مع سلطات االحتالل اإلا
ومن  طالما أن فرص إحالل السالم العادل تكاد تكون معدومة.  ،وربما في المستقبل المنظور

ة قد فرضت على السلطة الفلسطيني ،يسرائيلالجدير ذكره، أن القوة الجبرية لسلطات االحتالل اإل
ومن أهمها إعادة  ،وأعفت نفسها من االلتزام بعدد منها ،باريسبروتوكول االمتثال لجميع بنود 

فكما وضح أعاله، أي اقتراح من قبل السلطة الفلسطينية لتعديل بنود  تفعيل اللجنة االقتصادية. 
د المتعلقة ت بالبنو قد أخلّ  إسرائيلأن  إلىهذا إضافة  ية. إسرائيليستوجب موافقة البروتوكول، 

غزة، وفرض حصار اقتصادي كامل قطاع بحرية الحركة، حيث تم فصل الضفة الغربية عن 
  .2007عام العلى قطاع غزة منذ 

  
باريس االقتصادي في تعزيز االستقاللية االقتصادية للسلطة يساهم بروتوكول من أن  وبدالً 

 عدة، ي في مناحسرائيلاالقتصاد اإلفقد تعمق االعتماد على  . الفلسطينية، ازداد األمر سوءاً 
، بلغت نسبة 2017عام لبما فيها التشغيل، فبحسب بيانات مسوح القوى العاملة الفلسطينية ل

 % من مجموع القوى العاملة في الضفة الغربية. 19 حوالي إسرائيلالعاملين الفلسطينيين في 
% من 35تشكل أكثر من  ،إسرائيلأن التحويالت المالية من العاملين في  ،ومن الجدير ذكره

، إذاً  ). 2017عام لفاتورة األجور لجميع العاملين بأجر (بحسب إحصاءات مسوح القوى العاملة ل
على التحويالت المالية  ،بشكل كبير ،في الضفة الغربية، يعتمدوبخاصة فاالقتصاد الفلسطيني، 

 إسرائيلانخفاض عدد العاملين في ويمكن االستنتاج أن  . إسرائيلمن العمال الفلسطينيين في 
على االقتصاد الفلسطيني، على األقل في المستوى المنظور، من جانب ارتفاع  سيؤثر سلباً 

  وانخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات (تأثير انخفاض التحويالت المالية). ،معدل البطالة
الة كساد، إن انخفض عدد ولنا أن نتصور كيف سيسوء الوضع االقتصادي، وربما يدخل في ح

انظر ( مستويات أدنى بكثير، كتلك التي سادت خالل فترة االنتفاضة الثانية إلىهؤالء العاملين 
  .ية أدناه)سرائيلقائمة الخروقات اإل

  
 باريس بروتوكول ت من إمكانية االستفادة من من ناحية عملية، فإن اإلشكاليات التي حد

واالنتهاكات المتكررة  إسرائيلمن قبل السيئ ألول، التطبيق ا: االقتصادي تتمثل في جانبين
الثاني، تلك القيود  ية). سرائيلاإل أدناه قائمة الخروقاتعلى أرض الواقع (انظر  هتطبيقو لبنوده 
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نذكر  ،والمتمثلة في العديد من الجوانب ،والحدود المفروضة على السياسة االقتصادية الفلسطينية
  أهمها:

  

ية فيما يتعلق سرائيليفرض البروتوكول على السلطة الوطنية االلتزام بالسياسات التجارية اإل -1
حظر استيراد بعض السلع  إلىبالجمارك والضرائب والمواصفات والشروط الصحية، إضافة 

ى، تلك التي تعرف بأنها مزدوجة ووضع سقوف عليا وضوابط مشددة على استيراد سلع أخر 
 االستخدام.

تزويد السلطة الوطنية ببيانات  إسرائيلالتسبب بخسائر في اإليرادات العامة، حيث ترفض  -2
من تحكم الجانب الفلسطيني بنسب الضرائب، البروتوكول حول الصفقات التجارية، كما يحد 

على البيانات التجارية، وذلك ي في الحصول سرائيلعلى الجانب اإل تماماً  ويجعله معتمداً 
أشكال بما يتسبب ، لعدم وجود موظفي الجمارك الفلسطينية في المعابر والموانئ التجارية

 مختلفة من التسرب المالي والتهرب الضريبي.

يجبر البروتوكول السلطة الوطنية على إبقاء ضريبة القيمة المضافة في فلسطين بنفس  -3
، ، بحيث ال يتجاوز الفرق بينهما نقطتين مئويتينإسرائيل مستوى ضريبة القيمة المضافة في

 على الرغم من الفرق الكبير في مستويات الدخل بين االقتصادين.وذلك 

واألصل أن تكون مرتبطة  ،% مرتفعة3والتي تشكل  ،إسرائيلرسوم التحصيل التي تخصمها  -4
 وليس نسبة ثابتة. ،بحجم التبادل التجاري

 ية.سرائيللوطنية بالغاز والبترول، وباألسعار اإلاحتكار تزويد السلطة ا -5

ما يتسبب  ،استبدال فائض عملتها في السوق الفلسطيني ،في أحيان كثيرة ،إسرائيلترفض  -6
 بأزمة للبنوك والقطاع المصرفي.

 .جداً  ةتاحة لرسم السياسات النقدية ضئيلفإن المساحة المُ  ،بغياب عملة وطنية -7
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  56ية لبروتوكول باريس االقتصاديسرائيلقائمة الخروقات اإل
  

  ية للموادسرائيلالخروقات اإل  فقرة رقم  المادة في بروتوكول باريس

المادة الثانية: اللجنة 
  االقتصادية المشتركة

، حيث لم تعقد أي اجتماعات باستثناء 2000عام الاللجنة غير مفّعلة منذ   2.4، 1
  عنه شيء.لم ينتج  2009اجتماع واحد في العام 

 1977إال مرة واحدة أواخر العام B وA2 و  A1مراجعة قوائم السلعتتم لم   16، 4، 3، 2  
مراجعتها وتعديلها بعد ذلك تتم ولم  ،في اجتماع للجنة االقتصادية في حينه

  .أبداً 
بالتزاماتها كعضو في اللجنة بالتشاور مع الفلسطينيين  إسرائيللم تلتزم   6  

تغييرات على سياسة االستيراد أو  ،وٕاعالمهم قبل إجراء أي تعديالت
  معدالت التعرفة التي تؤثر على الفلسطينيين. أو ،يةسرائيلاإل

ن اللجنة الفرعية ذلك أل ؛لم يتم التوصل ألي اتفاق حول قواعد المنشأ  8  
  الوضع القائم.في تغيير يين سرائيللعدم رغبة اإل المشتركة لم تجتمع نظراً 

المادة الثالثة: ضرائب 
  وسياسات االستيراد

 ،بشهادات المقاييس الفلسطينية وعالمات المطابقة إسرائيلعدم اعتراف   12
وحرمانها السلطة الوطنية الفلسطينية من حقها في وضع سياسة خاصة بها 

  لمنتجات البترول.
جسر دامية (جسر األمير محمد) على نهر األردن بين  إسرائيلإغالق   13  

  الضفة الغربية واألردن.
الكاملة في السيطرة حرمان السلطة الفلسطينية من حقها  إسرائيلتواصل   14  

سياسة االستيراد الخاصة بها على المعابر الحدودية الدولية في على تنفيذ 
  .الضفة الغربية وقطاع غزة

ية تواجد مسؤولي الجمارك الفلسطينية على جسر سرائيلتمنع السلطات اإل
  .الملك حسين

 .2010 إلى 2007عام المعبر رفح منذ  إسرائيلإغالق 

والمخلصين الفلسطينيين، ما ينتج ممارسة التميز العنصري ضد المستوردين 
  عنه تأخير المعامالت وتكاليف إضافية.

المادة الرابعة: المسائل المالية 
  والنقدية

ية عن رفد البنوك في قطاع غزة باألوراق النقدية بعملة سرائيلتوقف البنوك اإل  10
ولغاية اآلن، وتشديد القيود المفروضة على تحويل  2007عام الالشيكل منذ 

 قطاع غزة. إلىاألموال من الضفة الغربية 

 

  .2019(ماس) ) االنفكاك االقتصادي عن إسرائيل: التحديات ومتطلبات النجاح، 1جلسة طاولة مستديرة ( المصدر:   56



 130
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يشكل وقف عمل اللجنة االقتصادية المشتركة أحد أهم المعيقات أمام إصدار 
  عملة فلسطينية وطنية.

ي بتحويل الفائض النقدي بعملة الشيكل بالسوق سرائيللم يلتزم الجانب اإل  15، 14  
سمح البنك  ،2011في   عملة أجنبية. إلى إسرائيلبنك  إلىالفلسطيني 
) 120ي بتحويل مبالغ محدودة من البنوك الفلسطينية (سرائيلالمركزي اإل

  مليون شيكل شهريًا.
المادة الخامسة: الضرائب 

  المباشرة
بتحويل جميع الضرائب التي تستقطعها من العمال  إسرائيللم تلتزم   4

مساهماتهم في التأمين الصحي الوطني، و الفلسطينيين كضريبة المعادلة، 
  ومدفوعات التقاعد.

المادة السادسة: الضرائب غير 
  المباشرة وسياسة الواردات

ما تسبب  ،الجانبين بصورة كاملةلم يتم تفعيل نظام الخصم بالمصدر بين   5
  في تسرب إيرادات الخزينة.

، وهي عدة ية بتجميد عائدات المقاصة في مناسباتسرائيلقامت السلطات اإل
باريس االقتصادي، وانتهكت مبادئ بروتوكول بذلك تكون قد خرقت بنود 

تعسفية (أو  إجراءاتالتحويل المالية، واستخدمت قوتها كسلطة محتلة لفرض 
  ارسة ضغط سياسي) على السلطة الفلسطينية.لمم

تعسفية على حركة العمال وتنقلهم بين األراضي  قيوداً  إسرائيلفرضت   1  المادة السابعة: العمل
  .ٕاسرائيلالفلسطينية المحتلة و 

 ،العديد من القيود على الصادرات الزراعية الفلسطينية إسرائيلفرضت     المادة الثامنة: الزراعة
 وٕاما ،بذرائع أمنية ماإ، إسرائيل إلىدخول المنتوجات الفلسطينية  وأعاقت

الفلسطينية بشكل حر  األسواق إلىية سرائيلفنية، بينما تدخل المنتوجات اإل
ية بعمليات تفتيش سرائيلفي بعض الحاالت، تقوم الجهات اإل ودون قيود. 

ما قد  ،إدخالهامكثفة للمنتوجات الفلسطينية وتأخيرها على الحواجز قبل 
بنود  10 إسرائيلتنتهك  ية. سرائيلتلفها قبل وصولها للسوق اإل إلىيؤدي 

 في هذه المادة. 17من أصل 

معايير مختلفة للنباتات والحيوانات والمنتجات الحيوانية  إسرائيلتطبق 
عن تلك التي تعتمدها أو توصي بها المنظمات الدولية ذات والبيولوجية 

وبين الفلسطينيين  ،العالقة، ما أوجد عوائق تجارية بين الطرفين من جهة
 .وبقية العالم من جهة أخرى فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية
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 إلىمنع دخول منتجات األلبان واللحوم الفلسطينية ى لإجاهدة  إسرائيلتسعى 
القدس الشرقية، التي تشكل جزءًا من األراضي الفلسطينية المحتلة واألسواق 

  ية.سرائيلاإل
ية تسيطر على المواقع األثرية والمعالم السياحية سرائيلال تزال السلطات اإل  2  المادة العاشرة: السياحة

 ؛يةإسرائيلفي الضفة الغربية، وتقوم بتطويرها والترويج لها على أنها مواقع 
موقع جبل الفريديس  ،مثال على ذلك  كونها تقع في المنطقة "ج".

(هيروديون) في بيت لحم، السامري الصالح في الخان األحمر، موقع 
  في نهر األردن. المعمودية (المغطس)

الحافالت التابعة لشركات النقل السياحي الفلسطيني من دخول  إسرائيلتمنع   6، 4  
  ية.سرائيلالمناطق اإل

وال تمنحهم  ،السياحيين ءاألدالّ ية برخصة عمل سرائيلال تعترف السلطات اإل  7  
  .إسرائيلتصاريح لدخول 

: قضايا الحادية عشرةالمادة 
  التأمين

3 ،4 ،5 ،6 ،
7 ،10  

بالقوانين الفلسطينية  إسرائيلنتجت خروقات هذه المادة عن عدم اعتراف 
بروتوكول  اعدم التزامها بمسؤولياتها كما ينص عليه إلىوتطبيقاتها، إضافة 

  ).ج(خاصة في المنطقة بو  ،باريس

  


