




 يةـــمـنـارة والتـــدة للتجـــم املتحــر األمــــمـؤتـم

 األرض الفلسطينية المحتلة:
 ؟عجز موارد قسري أم حالة عجز مزدوج

 األمم املتحدة
 ٢٠١٧نيويورك وجنيف، 

 



 

 مالحظة
 يف عـــــرض املـــــادة الـــــواردة فيهـــــا وال املســـــتخدمة يف هـــــذه الوثيقـــــةلـــــيس يف التســـــميات  

 ينطوي على التعبري عن أي رأي كان من جانب األمم املتحـدة بشـأن املركـز القـانوين ألي بلـد ما
 ختومها. أو تعيني حدودهابشأن  أو لسلطات أي منها أو منطقة أو مدينة أو إقليم أو

 عنهــا يف هــذا موضــوع البحــث. واآلراء املعــربَّ هــذه الدراســة حفــز النقــاش بشــأن تتــوخى  
ا  تعكس بالضرورة آراء األمم املتحدة. وال املنشور هي آراء أصحا

إعــادة طبعهــا، لكــن ينبغــي التنويــه بــذلك  أو ميكــن اقتبــاس املــادة الــواردة يف هــذا املنشــور 
نــة األونكتــاد علــى املعــاد طبعهــا إىل أما أو مــع إرســال نســخة مــن املنشــور تتضــمن املــادة املقتبســة
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اد إلـى دراسـة أعـدها لألونكتـاد السـيد أعدت أمانة األونكتاد هذه الدراسة باالسـتن 
 االقتصاد بجامعة واترلو، كندا.كلية النقيب، أستاذ االقتصاد،  فضل 
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 موجز تنفيذي
فتئـت إســرائيل تنفــذها يف  مــا إن التـدابري األمنيــة والعسـكرية والسياســية واالقتصــادية الـيت 

القــــدس الشــــرقية) منــــذ بدايــــة فيهــــا  مبــــا األرض الفلســــطينية احملتلــــة (قطــــاع غــــزة والضــــفة الغربيــــة،
قــد أدت، إىل حــد كبــري، إىل تشــويه االقتصــاد الفلســطيين وحرفــه عــن  ١٩٦٧ عــام االحــتالل يف

مســاره. وتــنعكس نتــائج ذلــك يف حــدوث عجــز هائــل يف املــوارد، حيــث يبلــغ االســتيعاب احمللــي 
اج احمللـي مبقـدار  (االستهالك واالستثمار احملليان، العامان واخلاصان) مستوى يفوق مستوى اإلنتـ

كبــري. وتتجلــى فجــوة املــوارد هــذه يف ثالثــة اخــتالالت هــي: عجــز جتــاري يف ميــزان املــدفوعات، 
وعجـز يف املـدخرات (االسـتثمار الـوطين يتجــاوز املـدخرات الوطنيـة)، وعجـز يف ميزانيـة احلكومــة. 

مــن ، بلغــت متوســطات حــاالت العجــز الــثالث هــذه، كنســبة مئويــة ٢٠١٤-٢٠١٠ففــي الفــرتة 
يف املائة، على التوايل. وقد ركزت بعض  ٨يف املائة، و ٣٣يف املائة، و ٤٠الناتج احمللي اإلمجايل، 

املنظمــات الدوليــة والدراســـات األكادمييــة تركيـــزاً يكــاد يكــون كـــامًال علــى العجـــز األصــغر ضـــمن 
 -ع أي دليــــل مقنــــأن تقــــّدم مــــن دون  -واعتربتــــه ، عجــــز امليزانيــــةحــــاالت العجــــز الــــثالث، أي 

املشــكلة الرئيســية القتصــاد األرض الفلســطينية احملتلــة. وهــذا الرتكيــز علــى العجــز املــايل قــد احتــل 
املشـــكلة اعتـــربت أنـــه مكانـــة بـــارزة وأُعطـــي أمهيـــة كبـــرية يف عـــدد مـــن الدراســـات األكادمييـــة الـــيت 

الرئيســـية يف عـــدة بلـــدان عربيـــة. وقـــد ُأجـــري معظـــم هـــذه الدراســـات ضـــمن إطـــار فرضـــية العجـــز 
 عجزاً جتارياً (أو عجزاً يف احلساب اجلاري).عجز امليزانية يسبب املزدوج اليت تعترب أن 

بيـــد أن هـــذه الدراســـة تبـــني أن العجـــز التجـــاري الفلســـطيين لـــيس ناشـــئاً عـــن عجـــز يف  
 ٢٠١٤-١٩٦٨يكــن يف أي وقــت مــن األوقــات خــالل الفــرتة  مل امليزانيــة، وأن العجــز التجــاري

هــو مفــرض يف إطــار فرضــية العجــز املــزدوج. وعــالوًة علــى  كمــا  ز امليزانيــةنتيجــة للتغــريات يف عجــ
صــحة الفرضــية الــيت تعتــرب أن  يُفّنــد) للعالقــة الســببية Grangerذلــك، فــإن تطبيــق اختبــار غراجنــر (

 التغريات يف عجز امليزانية.تنشأ عن التغريات يف العجز التجاري 
حــــدى احلــــالتني يســـبب عجــــزاً يف احلالــــة وبـــدًال مــــن تقـــدمي تعليــــل يعتــــرب أن العجـــز يف إ 

األخرى، تـذهب هـذه الدراسـة إىل أن كـال العجـزين قـد اقرتنـا ليصـبحا مسـة مـن السـمات الدائمـة 
لالقتصـــاد الفلســـطيين نتيجـــة للهيكـــل االقتصـــادي الـــذي فرضـــته ســـلطة االحـــتالل. أي أن كـــال 

كلة نفســـها، أي العجـــز يف املـــدخرات عـــرض ثالـــث) مـــن أعـــراض املشـــو العجـــزين مهـــا عرضـــان (
مشــكلة فجــوة املــوارد، وهــي فجــوة يُعــزى نشــوؤها واســتمرارها بصــورة رئيســية إىل املمارســات ذات 

ظروف تدفع العمـال الفلسـطينيني إىل البحـث عـن فـرص نشوء الصلة باالحتالل اليت أفضت إىل 
زيـادة  عمل يف إسرائيل حيث يتقاضون أجـوراً أعلـى منهـا يف االقتصـاد احمللـي. وقـد أحـدث ذلـك 

الوقت نفسـه، قيّـد االحـتالل قـدرة الشـركات الفلسـطينية  ويف كبرية يف الطلب الكلي الفلسطيين.
علـــى االســـتثمار املـــربح، وخباصـــة يف قطـــاعي الزراعـــة والصـــناعة. وبالتـــايل فـــإن الزيـــادة يف الطلـــب 

 تكن مصحوبة بزيادات مكافئة يف الناتج احمللي. مل الكلي
 يلي: ما جلة هذا العجز يف املوارد الفلسطينية تتطلبويشري التحليل إىل أن معا 
إعــــادة تأهيــــل القــــدرة اإلنتاجيــــة الفلســــطينية وتوســــيع احليــــز السياســــايت املتــــاح  (أ) 
الــدخل الــذي حيصــل عليــه الفلســطينيون والــدخل الناشــئ عــن اإلنتــاج إمجــايل بــني الفــرق لتقلــيص 

 القومي املتاح والناتج احمللي اإلمجايل؛الفلسطيين احمللي، أي الفرق بني إمجايل الدخل 
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بــــــني جممــــــوع عــــــدد قــــــوة العمــــــل الفلســــــطينية وعــــــدد العمــــــال الفــــــرق تقلــــــيص  (ب) 
املستخدمني يف االقتصاد احمللي، وهو معادل لعدد العاطلني عن العمل باإلضافة إىل عدد أولئك 

 احملتلة. املستوطنات اإلسرائيلية يف األرض الفلسطينية ويف العاملني يف إسرائيل
ظــل األوضــاع الــيت أنشــأها وعززهــا االحــتالل، ُتالحــظ  ويف وانطالقــاً مــن هــذا املنظــور، 

 النتيجتان التاليتان:
 أن احملاوالت الرامية إىل خفض عجز املوارد من خالل تقليص أحد الفرقني قد (أ) 

بينمـا اتسـع  يف الـدخل الفـرقتكون فعالة. فالتـاريخ يـدل علـى أنـه، يف ظـل االحـتالل، تقلـص  ال
 العمل، والعكس بالعكس؛ الفرق يف
بـــالنظر إىل القيـــود االقتصـــادية القائمـــة، يتمثـــل التـــأثري الرئيســـي خلفـــض عجـــز  (ب) 

 امليزانية الفلسطينية يف حدوث زيادة يف البطالة، وليس يف اخنفاض يف العجز التجاري.
مــن خـــالل  كــن أن ُتســـدّ مي ال وتشــري األدلــة التحليليـــة واإلحصــائية إىل أن فجـــوة املــوارد 

 تعـيش يف حـاالت نـزاع أو السياسات التقليدية املنتهجـة يف بلـدان أخـرى غـري خاضـعة لالحـتالل
بعــد انتهــاء النــزاع. وبــالنظر إىل هــذا الســياق، تقــرتح هــذه الدراســة انتهــاج اســرتاتيجية مــن  مــا أو

إىل وضـع االقتصـاد علـى   لإلصالح وحتقيق النمو من أجل سد فجوة املوارد. وينبغي النظرشقنيَّ 
مســار التنميــة املســـتدامة يف الســياق الفلســطيين باعتبـــاره عمليــة ختتلــف اختالفـــاً جــذرياً عنهـــا يف 

كانت تعيش فيه من أوضاع غري  مما بلدان خرجت أو بلدان أخرى تعيش يف ظل أوضاع طبيعية
ين يتمثــل يف عمليــة طبيعيـة. ومثــة شــرط مســبق إلجــراء اإلصـالحات التقليديــة يف الســياق الفلســطي

تفكيــك للهيكـــل االقتصــادي الـــذي فرضــه وأدامـــه االحــتالل. وهـــذا يتطلــب إزالـــة مجيــع احلـــواجز 
املرتسخة اليت تعوق التقدم والتطور يف مجيع أنشطة اإلنتـاج والتجـارة، فضـًال عـن القضـاء الكامـل 

 ب املوارد الضريبية الفلسطينية إىل إسرائيل.على تسرُّ 
قيــق النمــو مــن خــالل انتهــاج اســرتاتيجية مصــممة علــى حنــو مــتقن وينبغــي الســعي لتح 

 تشمل العناصر الثالثة التالية:
توسـيع القطـاع الزراعـي مـن خـالل اعتمـاد برنـامج إنعـاش يشـمل مجيـع جوانـب  (أ) 

يف ذلــك املــوارد البشــرية، واملهــارات التقنيــة، واألراضــي وامليــاه والبنيــة التحتيــة،  مبــا البيئــة الزراعيــة،
 طر املؤسسية والقانونية، والتجارة يف املدخالت واملنتجات الزراعية؛واأل

باعتمـاد اســرتاتيجية حتـول هيكلـي تبــدأ مبرحلـة تصــنيع الصــناعي قطـاع التوسـيع  (ب) 
 الصادرات؛ لتعزيزتقوم على استبدال الواردات، تليها مرحلة 

ني التــــاليتني: اعتمــــاد اســــرتاتيجية وطنيــــة للتطــــوير التكنولــــوجي تشــــمل املــــرحلت (ج) 
قـدرة علـى الـتعلم التكنولـوجي املسـتقل مـن خـالل إنشـاء ورعايـة مؤسسـة علميـة حمليـة الاكتساب 

املعــارف التكنولوجيــة املســتوردة؛ وبنــاء قــدرة مســتقلة  عقــادرة علــى فهــم ومعاجلــة واعتمــاد وتطويــ
ـــا مـــن أجـــل متكـــني األوســـاط العلميـــة احملليـــة مـــن االضـــطالع بأنشـــ طة حبـــث البتكـــار التكنولوجي

 وتطوير مستقلة والسعي للحصول على املعارف املتطورة.
دام االحتالل يواصل منع الشعب الفلسطيين من انتهـاج اسـرتاتيجيات إمنائيـة  ما بيد أنه 
يكون من املتوقع أن يتسـىن سـد فجـوة املـوارد. ولـذلك ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن  ال قدفجمدية، 
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جتــاه الشــعب الفلســطيين مــن خــالل ممارســة الضــغط السياســي ويفــي بالتزاماتــه  تهيضــطلع مبســؤولي
يكفـي مـن احليـز السياسـايت  مـا على سلطة االحـتالل لكـي تسـمح بـأن يُتـاح للشـعب الفلسـطيين

يكفـي مـن املسـاعدة املاليـة الالزمـة لتمويـل العجـز  مـا تقـدميو  ،لتنفيذ االسـرتاتيجية املـذكورة أعـاله
يف املــوارد الفلســطينية. وينبغــي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية أيضــاً أن تبــذل كــل جهــد ممكــن مــن 
أجل االستفادة الكاملة من احلد األدىن من احليـز السياسـايت واملـوارد املتاحـة هلـا يف ظـل األوضـاع 

 مع تفادي تعميق شرك االعتماد على املعونة.احلالية لتحقيق أهدافها اإلمنائية، 
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  الفصل األول
 مقدمة

فيهــا القــدس  مبــا ال يــزال اقتصــاد األرض الفلســطينية احملتلــة (قطــاع غــزة والضــفة الغربيــة، 
ـــــة االحـــــتالل يف  ـــــة مخســـــة عقـــــود. ومنـــــذ بداي الشـــــرقية) خيضـــــع لالحـــــتالل اإلســـــرائيلي منـــــذ قراب

، ظلت السمة الرئيسية لالقتصاد الفلسطيين تتمثل يف وجود عجز هائـل يف ١٩٦٧حزيران/يونيه 
املوارد، حيث يبلغ االسـتيعاب احمللـي (االسـتهالك واالسـتثمار العامـان واخلاصـان) مسـتوى يفـوق 

العجـــز  :اإلنتـــاج احمللـــي مبقـــدار كبـــري. وتتجلـــى هـــذه الفجـــوة املتســـعة يف ثالثـــة اخـــتالالت، هـــي
االســـتثمار (حيـــث يبلـــغ االســـتثمار الـــوطين  -التجـــاري يف ميـــزان املـــدفوعات، وعجـــز املـــدخرات 

املدخرات الوطنية)، والعجـز يف ميزانيـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية. ووفقـاً مستوى يفوق مستوى 
لبيانــــات اجلهــــاز املركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطيين، كانــــت متوســــطات حــــاالت العجــــز الــــثالث يف 

 ٤٠يلي: العجز التجـاري،  كما  ، كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل،٢٠١٤-٢٠١٠ الفرتة
 .)١(يف املائة ٨، وعجز امليزانيةيف املائة،  ٣٣جز املدخرات، يف املائة؛ وع

ــــثالث مجيعهــــا، فقــــد تركــــز االهتمــــام العــــام   ــــة حــــاالت العجــــز ال ــــرغم مــــن أمهي وعلــــى ال
أصغر حاالت العجز الثالث، أي على ، عجز امليزانيةوالسياسايت بصورة تكاد تكون كاملة على 

يسـية يف االقتصـاد الفلسـطيين. وهـذا الرتكيـز الـذي لـيس املشـكلة الرئ اعتُـرب أنـه مـا وهو عجز كثـرياً 
 يف حمله يُعزى أساساً إىل ثالثة عوامل.

الكامـل، للـدفع  أو تكـون األزمـة املاليـة املزمنـة مرتبطـة بـالتعليق املتكـرر، اجلزئـي مـا فأوالً، كثرياً  
ملشــقة االقتصــادية الــيت مبالغــة يف التشــديد علــى حالــة ا وال العــاملني يف القطــاع العــام. لرواتــبالشــهري 

 .)٢(حتدثها هذه االنقطاعات املتكررة اليت حترم قرابة ربع السكان من مصدر دخلهم الرئيسي
حتتجـز إسـرائيل اإليـرادات الضـريبية الفلسـطينية الـيت ختضـع آلليـة املقاصـة.  ما ثانياً، كثرياً  

وهــذه اإليــرادات مــن الضــرائب علــى الــواردات الفلســطينية حتصــلها إســرائيل بالنيابــة عــن الســلطة 
يف  ٣الوطنيــة الفلســطينية مث حتوهلــا إىل الســلطة الفلســطينية بعــد اســتقطاع مبلــغ مبــالغ فيــه نســبته 

 ، شــكلت هــذه اإليــرادات٢٠١٤ عــام . ففــيالتجهيــزصــيل الضــرائب وإجــراءات املائــة مقابــل حت
يف املائة من إمجـايل اإليـرادات العامـة الفلسـطينية. وهـذا املبلـغ غطـى فـاتورة األجـور  ٧٥نسبته  ما

العقــدين  ويف يف املائــة مــن النفقــات اجلاريــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية. ٥٠نســبته  مــا أو العامــة
 أ). وهذا٢٠١٥حتجزت إسرائيل هذه اإليرادات ست مرات على األقل (األونكتاد، األخريين، ا

ا من قبل إسرائيل فحسـب، وإمنـا  ال جعل السلطة الوطنية الفلسطينية معرضة ما الحتجاز إيرادا
أيضــاً لتهديــد مســتمر باحتجــاز هــذه اإليــرادات، فضــًال عــن أنــه أدى يف أحيــان كثــرية إىل تفــاقم 

أن الضـــغط السياســـي املقـــرتن حبـــاالت  كمـــا  لفلســـطيين وهـــدد بتحويلـــه إىل أزمـــة.الوضـــع املـــايل ا
 احتجاز اإليرادات يسلط الضوء على مدى إحلاح املشاكل املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

__________ 
االســـتثمار وعجـــز امليزانيـــة مســـاوياً  -وفقــاً لنظـــام احلســـابات القوميـــة، ينبغــي أن يكـــون جممـــوع عجـــز املــدخرات  )١(

اختالف ضئيل يف املتوسـطات الـواردة أعـاله، وذلـك يرجـع إىل دائماً للعجز التجاري (انظر الفصل الثاين). ومثة 
يف املائـة، بينمـا  ٤٠,٣االسـتثمار + عجـز امليزانيـة =  -اخلطأ االعتيـادي يف القيـاس. وهـو أن: عجـز املـدخرات 

 يف املائة. ٤٠,١العجز التجاري = 
كـل واحـد مـنهم يعيـل مخسـة   شـخص. فـإذا كـان ١٦٠ ٠٠٠يبلغ عدد موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية حنـو  )٢(

شـــخص، أي قرابـــة ربـــع الســـكان  ٨٠٠ ٠٠٠أشـــخاص، فـــإن تعليـــق دفـــع الرواتـــب الشـــهرية يـــؤثر بالتـــايل علـــى 
 الفلسطينيني.
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تتناول املنظمات الدولية اليت هلا وجود هـام يف األرض الفلسـطينية احملتلـة،  ما ثالثاً، كثرياً  
عجــــز ميزانيــــة الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية باعتبــــاره يشــــكل، مســــألة مــــن تقــــارير، ه عــــدّ تُ  مــــا يف

غـــــريه، املصـــــدر الرئيســـــي للمـــــأزق االقتصـــــادي الفلســـــطيين (انظـــــر، مـــــثًال، صـــــندوق النقـــــد  دون
). فهــذه التقــارير تشــدد بصــورة متكــررة علــى احلاجــة ٢٠١٣ ،أ، والبنــك الــدويل٢٠١٤ الــدويل،

طريق ضبط أوضاع املاليـة العامـة وخفـض اإلنفـاق احلكـومي، مـع  امللحة خلفض عجز امليزانية عن
تقرتح هذه التقـارير تقلـيص اإلنفـاق مـن خـالل  كما  العمل يف الوقت نفسه على زيادة الضرائب.

خفــض اإلعانــات وجتميــد التوظيــف يف القطــاع العــام، وزيــادة الضــرائب مــن خــالل حتســني كفــاءة 
ـــة الثغـــرات الضـــريبية، حتصـــيل الضـــرائب، وتشـــديد العقوبـــات يف حـــا الت التهـــرب الضـــرييب، وإزال

باعتباره  ال ،تناول عجز امليزانية وحدهوحتديث عمليات حتصيل الضرائب. وُيضاف إىل ذلك أن 
، بل باعتباره املشكلة الرئيسية يف االقتصاد الفلسطيين هـو أمـر روجـت أعراض املشكلةعرضاً من 

املشكلة الرئيسية يف عدة بلـدان هو تؤكد أن هذا العجز  دراسات عديدةله وأعطته بعداً أكادميياً 
عربية. وقد ُأجري معظم هذه الدراسات لتحليل عجز امليزانيـة ضـمن إطـار فرضـية العجـز املـزدوج 

عجــز احلســاب اجلــاري). فعلــى  هــو الــذي يســبب العجــز التجــاري (أو إلثبــات أن عجــز امليزانيــة
مـــن نتـــائج إحصـــائية الدراســـة توصـــلت إليـــه  ملـــا ســـبيل املثـــال، جـــاء يف دراســـة حديثـــة أنـــه وفقـــاً 

عجــز امليزانيــة العامــة مببلــغ مليــون دوالر إىل الزيــادة يف باالقتصــاد الفلســطيين، تــؤدي  يتعلــق فيمــا
 ).El-Namrouty and Saidam, 2015ماليني دوالر ( ٣,٠٨احلساب اجلاري مببلغ  عجززيادة 

الدراســـــات والتقـــــارير و"وصـــــفات" وتتـــــوخى هـــــذه الدراســـــة، آخـــــذة يف االعتبـــــار تلـــــك  
 السياسة العامة اليت تنطوي عليها إىل حتقيق األغراض الثالثة التالية.

عـن عجـز امليزانيـة فهـذه الدراسـة  لـيس ناشـئاً أوًال، إثبات أن العجز التجاري الفلسـطيين  
الـذي  يف اهليكل االقتصاديتكمن يف االقتصاد الفلسطيين كلتيهما حاليت العجز  جذور تبني أن 

فرضه االحتالل وقد أصبحتا تشكالن حالياً مستـني دائمتـني مـن مسـات هـذا اهليكـل االقتصـادي، 
وهو هيكل قد جعل االقتصـاد الفلسـطيين أسـري مسـار مـن التبعيـة وحـاالت االخـتالل الـيت تتسـم 

 فوق كثرياً مستوى اإلنتاج احمللي.ياستيعاب حملي مبستوى 
نفـاق والنــاتج تـرتبط حبكــم طبيعتهـا مبســتوى مـن الــواردات ثانيـاً، بيــان أن الفجـوة بــني اإل 

مـن مسـتوى االسـتثمار. ولـذلك فـإن أدىن أكرب من مستوى الصـادرات، ومبسـتوى مـن املـدخرات 
التشـــديد، يف حالـــة األرض الفلســـطينية، علـــى عجـــز امليزانيـــة والتقليـــل مـــن أمهيـــة العجـــز التجـــاري 

قتصـــاد الفلســـطيين وقـــد يكـــون مضـــلًال. وبعبـــارة يعـــاجل املشـــكلة احلاليـــة لال ال وعجـــز املـــدخرات
ـــة، ـــاً، أو أخـــرى، فـــإن خفـــض عجـــز امليزاني ـــه كلي يـــؤدي بالضـــرورة إىل ســـد فجـــوة  ال الـــتخلص من

املـــوارد عجـــز اإليـــرادات، بـــل إنـــه قـــد يفضـــي حـــىت إىل تفاقمهـــا. وتستقصـــي هـــذه الدراســـة حالـــة 
ن عجــز امليزانيــة لــيس ســوى عــرض باعتبارهــا مشــكلة اقتصــادية فلســطينية رئيســية، بينمــا تعتــرب أ

 واحد من أعراض هذه املشكلة.
ســياق اإلصــالح املؤسســي، وهــو أمــر مهــم يف ثالثــاً، التمييــز بــني ترشــيد اإلنفــاق العــام،  

ومفيد؛ وخفض اإلنفاق العام كجزء مـن برنـامج تقشـف، وهـو أمـر ميكـن أن يكـون مضـراً بـالنمو 
ة املاليـــة الصـــرفة. ومـــن شـــأن انتهـــاج اســـرتاتيجية االقتصـــادي ومســـبباً ألذى ذايت حـــىت مـــن الناحيـــ

تعطي النمو االقتصادي أولوية على التقشف املايل أن يفضي بدرجة أكرب إىل خلق فرص العمـل 
وإىل ســد فجــوة املــوارد. وينبغــي الســعي بقــوة لتطبيــق هــذه االســرتاتيجية علــى جبهتــني مهــا: تنفيــذ 

برنـامج لتنفيذ طاعي الزراعة والصناعة والسعي برنامج شامل للتحول اهليكلي يهدف إىل إنعاش ق
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على تفكيك اهليكـل االقتصـادي  -وهذا هو األهم  -إصالح قوي للتخلص من اهلدر؛ والعمل 
 الذي فرضه وأدامه االحتالل.

ــــذي ميكــــن ضــــمنه حتليــــل فرضــــية العجــــز املــــزدوج.   ــــاين اإلطــــار النظــــري ال ويبــــني الفصــــل الث
ـذا املوضـوع. ويعـرض الفصـل الرابـع ويستعرض الفصل الثالث بعض الدراس ات التجريبية ذات الصلة 

يسـبب العجـز التجـاري  عجـز امليزانيـةد صـحة الفكـرة الـيت تعتـرب أن فنّـنتـائج التحليـل اإلحصـائي الـيت تُ 
بتحليـــــل البيانـــــات، تؤكـــــد الدراســـــة أن اهليكـــــل  يتعلـــــق فيمـــــايف اقتصـــــاد األرض الفلســـــطينية احملتلـــــة. و 

ه االحــتالل قــد جعــل االقتصــاد الفلســطيين يعتمــد قســراً علــى الــدخل الناشــئ االقتصــادي الــذي أنشــأ
أحــدث ومــّول قــد عــن عمــل الفلســطينيني يف إســرائيل والبلــدان العربيــة املصــدرة للــنفط. وهــذا االعتمــاد 

العجـــز التجـــاري وعجـــز املـــدخرات اللـــذين أصـــبحا يشـــكالن مســـة دائمـــة مـــن مســـات اقتصـــاد األرض 
)، بينمـا نشـأ عجـز امليزانيـة كمسـألة ١٩٩٤-١٩٦٧ل فـرتة االحـتالل املباشـر (الفلسـطينية احملتلـة خـال

اخلتـــام، يتـــوخى الفصـــل اخلـــامس  ويف .١٩٩٤ عـــام اقتصـــادية عقـــب إنشـــاء احلكـــم الـــذايت احملـــدود يف
بتدابري التقشف واإلصالح والفرق بـني اإلصـالح يف ظـل  يتعلق فيماتوضيح تكوين السياسات العامة 

 واإلصالح يف ظل بيئة من االحتالل والنزاع املستمرين. ،النزاعبعد  ما بيئات
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 الفصل الثاني
 الخلفية النظرية

املتعلـــــق  احلســـــايبينطلـــــق اإلطـــــار النظـــــري لفرضـــــية العجـــــز املـــــزدوج عـــــادًة مـــــن اإلطـــــار  
 ، على النحو التايل:القوميالدخل  ومطابقةباحلسابات القومية 

Y = C + I + G + (X - M) + NFI + NCT      (1) 

متثل  Iمتثل إمجايل االستهالك اخلاص؛ و Cمتثل إمجايل الدخل الوطين املتاح؛ و Yحيث  
 NFIمتثـل الـواردات؛ و Mمتثـل الصـادرات؛ و Xمتثل النفقات احلكومية؛ و Gاالستثمار الوطين؛ و

متثـــل صـــايف  NCTيف ذلـــك دخـــل العـــاملني يف إســـرائيل؛ و مبـــا متثـــل صـــايف دخـــل عوامـــل اإلنتـــاج،
يف ذلــك الــدعم املقــدم مــن املــاحنني، واملعونــة األجنبيــة والتحــويالت املاليــة  مبــا لتحــويالت اجلاريــة،ا

 من اخلارج. 
 يلي: كما  ولذلك ميكن التعبري عن املدخرات الوطنية 

 S = Y - C - G        

 :يلي كما  احلساب اجلاريرصيد وميكن التعبري عن  
 CAB = X - M + NFI + NCT      

 يلي: كما  وميكن أيضاً التعبري عن رصيد احلساب اجلاري 
 CAB = S - I        (2) 

) بينمـا متثـل Sp = Y - C - Tومبـا أن املـدخرات الوطنيـة متثـل جممـوع املـدخرات اخلاصـة ( 
  )٢(املطابقــة ميثــل الضــرائب، وميكــن التعبــري عــن  T)، حيــث Sg = T - Gاملــدخرات العامــة (

 يلي: كما
 CAB = Sp + Sg -I        (3) 

)، وإذا كـان البلـد، يف الوقـت Sg = T - G = 0وإذا كانت لدى احلكومـة ميزانيـة متوازنـة ( 
)، فسينشـأ Sp - I < 0يكفـي مـن املـدخرات اخلاصـة لتمويـل االسـتثمار الـوطين ( ما يولِّد ال نفسه،

الدراســات املتعلقــة بفرضــية العجــز املــزدوج،  ويف ).CAB < 0عنــدها عجــز يف احلســاب اجلــاري (
ــــنعكس  تــــدل هــــذه احلالــــة علــــى أن االخــــتالل الــــداخلي يســــبب اخــــتالًال خارجيــــاً. وميكــــن أن ي

الــدين العــام، بينمــا يــنعكس االخــتالل  أو التضــخم أو البطالــةاالخــتالل الــداخلي يف مســتويات 
أنـه مـن وجهـة نظـر حماسـبية، قـد  اخلارجي يف عجز احلساب اجلاري ورمبا يف الدين اخلارجي. بيـد

يكون منشأ االختالالت أيضاً يف القطاع اخلـارجي. أي أن اخنفـاض الصـادرات، ألي سـبب مـن 
يـؤدي، إذا كانـت العوامـل  مـا عجـزاً يف رصـيد احلسـاب اجلـاري، وهـوُحيـدث األسباب، ميكن أن 

دخرات الوطنيـة إىل إحداث اختالل داخلي، حيث ميكن أن يكون حجم امل -األخرى متساوية 
 .)٣(أقل من حجم االستثمار الوطين

__________ 
وغريمهــا مــن خــرباء  M Cordonو T Swanيُنســب حتليــل حــاالت االخــتالل الــداخلي واالخــتالل اخلــارجي إىل  )٣(

 ).Metaxas and Weber, 2013االقتصاد األسرتاليني (انظر 
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إىل انتهاج سياسة تقوم علـى متويـل العجـز، فـإن هـذا يـنعكس يف  ما وإذا جلأت حكومة 
) ٣( املطابقة)، ومن مث فإن منطق Sg < 0اخنفاض يف مدخرات احلكومة وزيادة يف عجز امليزانية (

 التالية:التغريات جمموعة من  أو حدوث واحديعين 
 زيادة يف املدخرات اخلاصة؛ (أ) 
 اخنفاض يف االستثمار الوطين؛ (ب) 
 اخنفاض رصيد احلساب اجلاري. (ج) 
وهــذه التغــريات تنشــأ بصــورة مباشــرة عـــن اإلطــار احملاســيب املتعلــق باحلســابات القوميـــة،  

علــــى أســــاس افــــرتاض أن يكــــون النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل الثابــــت (عــــادًة) علــــى مســــتوى العمالــــة 
فرضــية حمــددة ومفّصــلة خــرباء االقتصــاد عــرض الكاملــة. بيــد أنــه بــالنظر إىل احلــوافز االقتصــادية، 

النيوكالســـيكي  النمـــوذجاملـــذكورة. وعلـــى غـــرار (التغـــريات) بكـــل بـــديل مـــن البـــدائل  يتعلـــق فيمـــا
 يلي: ما إىل الفرضيات)، تذهب هذه واملذهب النقدي(الكالسيكية اجلديدة 

مــا عجــز  تعتــرب هــذه الفرضــيةالريكــاردي. التعــادل  (أ)  أن الطــريقتني اللتــني ينشــأ 
هلمــا األثــر  -اإلنفــاق احلكــومي مــن خــالل االقــرتاض  زيــادة أو أي اخنفــاض الضــرائب -امليزانيــة 

إىل أن األســــر  تــــذهب هــــذه الفرضــــيةكلتــــا احلــــالتني،  ويف نفســــه (أثــــر معــــادل) علــــى االقتصــــاد.
 املســـتقبل تـــدرك أنـــه ســـيتعني علـــى احلكومـــة أن تزيـــد الضـــرائب يف املعيشـــية الرشـــيدة املتطلعـــة إىل

ــــة، ومــــن مث فــــإن هــــذه األســــر ســــتخفض اســــتهالكها  ــــل العجــــز احلــــايل يف امليزاني املســــتقبل لتموي
ا كي تستطيع أن تدفع يتعني عليها أن تدفعه نتيجة ألي زيـادة  ما (إنفاقها) احلايل وتزيد مدخرا

رصـيد احلسـاب اجلـاري عرضـًة للتـأثر بعجـز  وال يكون االستثمار لن مرتقبة يف الضرائب. وبالتايل
 ؛)٤(امليزانية، بل إن اآلثار تنحصر يف زيادات يف املدخرات اخلاصة

إىل فكـــــرة مفادهـــــا أن زيـــــادة اإلنفـــــاق  هـــــذه الفرضـــــيةالتـــــزاحم. يشـــــري عنـــــوان  (ب) 
س بــني القطــاعني العــام احلكــومي املمــول عــن طريــق االقــرتاض مــن األســواق املاليــة يــؤدي إىل تنــاف

يـــؤدي إىل التـــزاحم واالســـتبعاد يف ســـوق  مـــا واخلـــاص علـــى مقـــدار حمـــدود مـــن املـــدخرات، وهـــو
ــــدوره إىل  ــــذي يفضــــي ب ــــؤدي إىل رفــــع ســــعر الفائــــدة ال تراجــــع األمــــوال املتاحــــة لإلقــــراض وقــــد ي

اخنفــاض  تمثــل يفاالســتثمار اخلــاص. وبالتــايل فــإن األثــر املرتتــب علــى حــدوث عجــز يف امليزانيــة ي
 االستثمار الوطين؛

يف الفقــرة (ب) بتلــك املعروضــة الفرضــية  هرتبط هــذتــحــاالت العجــز املــزدوج.  (ج) 
تـذب املسـتثمرين األجانـب. وهـذا يفضـي إىل تـدفقات جيسعر الفائدة  ارتفاع حيث إن أعاله من

ــــذي ُحيــــ ــــداخل، األمــــر ال ــــة إىل ال ــــؤدي إىل عجــــز رأمسالي يف دث فائضــــاً يف حســــاب رأس املــــال ي
احلساب اجلاري. ويـؤدي تـدفق رؤوس األمـوال إىل الـداخل إىل رفـع سـعر الصـرف احلقيقـي الـذي 

اخنفـــاض الصـــادرات وزيـــادة الـــواردات. وهـــذا األثـــر الناشـــئ عـــن ارتفـــاع ســـعر إىل يفضـــي بـــدوره 
الصرف يتعزز من جراء تركيز اإلنفاق احلكومي على السلع غري القابلة للتداول التجاري، ومن مث 

 الزيادة يف اإلنفاق احلكومي تؤدي إىل رفع األسعار النسبية هلذه السلع.فإن 

__________ 
يُنســب مفهــوم التعــادل الريكــاردي إىل خبــري االقتصــاد ريكــاردو الــذي عــاش يف القــرن التاســع عشــر والــذي طــرح  )٤(

إحياء هـذا املفهـوم يف  R. Barroيعتقد أن له أمهية عملية كبرية. وقد أعاد  هذا املفهوم كاحتمال نظري ولكنه مل
أخذ هذا املفهوم حيتل منذئذ مكانًة أبرز يف اإلطار النظري الكالسـيكي  فرتة الثمانينيات من القرن املاضي، وقد

 ).Barro, 1991اجلديد (انظر 
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أن عجــز امليزانيــة الــذي تســببه زيــادة مفادهــا فكــرة مشــرتكة  الفرضــيات الــثالثويف هــذه  
). وقـد يتكيـف S = Y - C - Gاإلنفـاق احلكـومي يـؤدي تلقائيـاً إىل اخنفـاض املـدخرات الوطنيـة (

مـــن خـــالل  الفرضـــيتني األوىل والثانيـــةاالقتصـــاد مـــع هـــذا االخنفـــاض يف املـــدخرات حمليـــاً يف إطـــار 
مســتويات االســتثمار يف إطــار  ويف ،الفرضــية األوىلتغــري يف املــدخرات اخلاصــة، يف إطــار حــدوث 

احلقيقــــي  ، مــــن خــــالل تغــــري ســــعر الصــــرفةالثالثــــ الفرضــــية، وخارجيــــاً يف إطــــار الفرضــــية الثانيــــة
ــــدوره إىل تغــــري يف احلســــاب اجلــــاري. بيــــد أن اخنفــــاض  مــــا وحســــاب رأس املــــال، وهــــو يــــؤدي ب

يتغـري نتيجـًة حلـدوث زيـادة يف  ومل حيدث إذا ظل الناتج احمللـي اإلمجـايل ثابتـاً  ال املدخرات الوطنية
الفرضــيات اإلنفــاق احلكــومي. وبنــاًء علــى ذلــك، مثــة افــرتاض أساســي ضــمين يكمــن خلــف هــذه 

أي جيــري إغفالــه يف معظــم الدراســات الــيت تتنــاول هــذا املوضــوع،  مــا افــرتاض كثــرياً وهــو ، الــثالث
. ففــي حالـــة البلـــدان الـــيت )٥(افــرتاض ثبـــات النـــاتج احمللــي اإلمجـــايل عنـــد مســتوى العمالـــة الكاملـــة

 ني:تالتاليالفرضيتني يعمل اقتصادها دون مستوى العمالة الكاملة، من املمكن متييز 
هــذه شــري تالنتيجــة اجلزئيــة املتعلقــة حبالــة العجــز املــزدوج وفقــاً للنظريــة الكينزيــة.  (أ) 
إىل عجز يف امليزانية يسبب توسعاً يف األنشطة االقتصادية مـن خـالل عمليـات مضـاِعفة الفرضية 

ومسـارِعة تـؤدي إىل زيـادة يف الـدخل الـوطين. وهــذا يفضـي بـدوره إىل حـدوث زيـادة يف الــواردات 
حبالــة العجــز علــى مســتوى  ةاملتعلقــهــذه الفرضــية وتلــك احلســاب اجلــاري. والفــرق بــني وعجــز يف 

تحقـــق يف تو  ةمباشـــر الفرضـــية األوىل العمالـــة الكاملـــة (علـــى النحـــو الـــذي نـــوقش أعـــاله) هـــو أن 
نتقــــل بصــــورة غــــري مباشــــرة مــــن حســــاب رأس املــــال إىل ت ةاحلســــاب اجلــــاري، يف حــــني أن الثانيــــ

 ؛احلساب اجلاري
النتيجـــــة اجلزئيـــــة العكســـــية وفقـــــاً للنظريـــــة حـــــاالت العجـــــز املـــــزدوج يف  فرضـــــية (ب) 
إىل حالـة تسـري فيهـا العالقـة السـببية يف االجتـاه املعـاكس، مـن عجـز هذه الفرضـية شري تالكينزية. 

هــذه احلالــة، يــؤدي اخنفــاض مســتوى الصــادرات،  ويف احلســاب اجلــاري إىل عجــز يف امليزانيــة.يف 
إىل اخنفــــاض يف الــــدخل الــــوطين واإليــــرادات الضــــريبية وبالتــــايل إىل عجــــز يف ألســــباب خارجيــــة، 

ميكن أن تتحقق يف وضع تكون فيه العمالة كاملة. ذلك ألنـه  ال امليزانية احلكومية. وهذه النتيجة
إذا كــان االقتصــاد يعمــل دون مســتوى العمالــة الكاملــة، فيــؤدي اخنفــاض الصــادرات إىل حــدوث 

عنـــدها ميكـــن اســـتخدام التـــدفقات و ي وفـــائض يف حســـاب رأس املـــال. عجـــز يف احلســـاب اجلـــار 
ظــــل العمالــــة الــــذي يتحقــــق يف الرأمساليــــة الــــواردة لزيــــادة االســــتثمار وصــــوًال إىل مســــتوى النــــاتج 

 تتغري. لن عجز يف امليزانية ألن مستويات املدخرات الوطنيةعندئٍذ حيدث  ولن الكاملة،
ناقشــــة النظريــــة والبــــدائل احملتملــــة دلــــيًال ُيسرتشــــد ويف الفصــــول التاليــــة، ســــتكون هــــذه امل 

 -تقييم وتفسري عملية حتليل عملي حلاالت العجز يف احلساب اجلـاري، وعجـز املـدخرات  يف به
 االستثمار، وعجز امليزانية.

__________ 
إن افــــرتاض ثبــــات النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل عنــــد مســــتوى العمالــــة الكاملــــة يــــرد صــــراحة يف منــــوذج بــــارو للتعــــادل  )٥(

األخـريني، حيـث إن الفكـرة الـيت تعتـرب أن ). ويـرد هـذا االفـرتاض ضـمناً يف الفرضـيتني Barro, 1991الريكـاردي (
االقرتاض احلكومي يسبب ارتفاعاً يف سعر الفائدة من املستبعد جداً أن تتحقق يف اقتصـاد يعـاين مـن بطالـة اليـد 

 العاملة وعدم استخدام رأس املال استخداماً منتجاً.
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 الفصل الثالث
 اختبارات عملية لفرضية العجز المزدوج

أوائل الثمانينيـات مـن القـرن املاضـي، أدى الركود االقتصادي يف البلدان املتقدمة يف لقد  
فضــًال عــن توســع عجــز امليزانيــة وعجــز احلســاب اجلــاري يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وتطــور 

فرضــية حالــة العجــز  ظهــوراألحــداث االقتصــادية العامليــة يف فــرتيت الثمانينيــات والتســعينيات، إىل 
همـــا يف الواليـــات املتحـــدة وغريهـــا مـــن العجـــزين كليتزايـــد املـــزدوج، مـــن أجـــل املســـاعدة يف فهـــم 

أعقاب إضفاء الطابع الرمسي على اإلطار النظري حلالـة العجـز املـزدوج، ُأجـري  ويف االقتصادات.
عدد من الدراسات التجريبية الختبار مدى صحته. ويستقصي هذا الفصل عدداً مـن الدراسـات 

 التجريبية الدولية واإلقليمية والفلسطينية.

 ات التجريبية الدوليةالتقييم -ألف 
خــرباء االقتصــاد يف الواليــات املتحــدة يف أوائـل فــرتة الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي  حبـث 

مفهـوم حالــة العجــز املــزدوج وذلــك يف أعقــاب األحــداث الــيت شــهدها اقتصــادا اليابــان والواليــات 
هــبط خالهلــا ، شــهد اقتصــاد الواليــات املتحــدة حالــة ركــود ١٩٨٢-١٩٨١املتحــدة. ففــي الفــرتة 

، ســــجل ١٩٨٤-١٩٨٣الفــــرتة  ويف مســــتوى كــــل مــــن املــــدخرات الوطنيــــة واالســــتثمار الــــوطين.
حــدثت زيـادة يف عجـز امليزانيــة نتيجـًة للتخفيضـات الضــريبية. وانـتعش االســتثمار و االقتصـاد منـواً، 

الـــوطين الـــذي مولتـــه تـــدفقات رأمساليـــة واردة ضـــخمة دفعـــت احلســـاب اجلـــاري إىل حالـــة عجــــز 
الوقت نفسه، سجل احلسـاب اجلـاري لليابـان فائضـاً قياسـياً مصـحوباً بـتقلص عجـز  ويف .قياسي

امليزانية. وأدى هذا التزامن بني حدوث تدفقات واردة من رؤوس األموال األجنبية وحدوث زيـادة 
يف عجـــز ميزانيـــة الواليـــات املتحـــدة، مـــن جهـــة، وأداء يف االجتـــاه املعـــاكس يف اليابـــان، مـــن جهـــة 

إىل جعــل بعــض خــرباء االقتصــاد البــارزين جيــادلون بقــوهلم إن التغــريات يف وضــع امليزانيــة يف  ثانيــة، 
كــال البلــدين قــد ســببت التغــريات الــيت لوحظــت يف امليــزانني التجــاريني، أي أن عجــز امليزانيــة يف 

 .ب فائضاً جتارياً الواليات املتحدة قد سبب عجزاً جتارياً وأن فائض امليزانية يف اليابان سبّ 
بيد أن العجز التجاري يف الواليات املتحدة تقلص يف أواخر فرتة الثمانينيات، مع تزايـد  

، ُتالحــظ نظريــة حالــة العجــز املــزدوج خــالل مرحلــة ١هــو مبــني يف اجلــدول  وكمــا عجــز امليزانيــة.
ــع دورة األعمــال، وهــي مرحلــة تتســم بتشــدد السياســة النقديــة وارتفــاع ســعر الفائــدة.  أنــه إال توسُّ

خــالل مرحلــة الــتقلص، قــد تســري حالتــا العجــز يف اجتــاهني عكســيني؛ فالزيــادة يف عجــز امليزانيــة 
ميكــن أن تقــرتن باخنفــاض يف العجــز التجــاري إذا أدى انتهــاج سياســة نقديــة توســعية إىل خفــض 

 يفضي إىل عجز يف حساب رأس املال وفائض يف احلساب اجلاري. ما سعر الفائدة، وهو
أنه حـىت عنـدما تظهـر البيانـات وجـود أدلـة علـى حالـة عجـز مـزدوج ظة مالحومن املهم  

)، ١٩٨٨-١٩٨٧، و١٩٨٦-١٩٨٥، و١٩٨٥-١٩٨٤، و١٩٨٣-١٩٨١(يف الفـــــــــــــــرتات 
ا تظهر أيضاً وجود أدلـة علـى أثـر التـزاحم واالسـتبعاد الـذي حيدثـه اخنفـاض االسـتثمار. وهـذا  فإ

مانينيـات وأوائـل فـرتة التسـعينيات قـد جنـم االخنفاض يف االستثمار الذي حدث يف أواخـر فـرتة الث
تظهر وجود أي دليـل  ال الطلب الكلي. وبالتايل فإن بيانات فرتة السنوات العشرحالة ركود عن 

كنســـبة مئويــة مـــن النــاتج احمللـــي   ،فرضـــية التعــادل الريكـــاردي، ذلــك ألن املـــدخرات اخلاصــةيؤيــد 
ــــة، يف حــــني أن فرضــــية  ١٢,٨إىل  ١٩,١اإلمجــــايل، اخنفضــــت خــــالل هــــذه الفــــرتة مــــن  يف املائ

يتعــني  مــا التعــادل الريكــاردي تتطلــب حــدوث زيــادة يف املــدخرات اخلاصــة للمســاعدة علــى دفــع
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مكـن توقـع أن تعمـل هـذه الفـرتة، كـان مـن امل ويف زيـادات يف الضـريبة.بسبب الدفعه يف املستقبل 
ا نتيجـــة للزيـــادة يف عجـــز  األســـرة الرشـــيدة واملتطلعـــة إىل املســـتقبل علـــى رفـــع مســـتويات مـــدخرا

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف الفرتة نفسها. ٣,٠إىل  ١,٠امليزانية من 
  ١اجلدول 

 ١٩٩١-١٩٨١حاالت العجز المزدوج في اقتصاد الواليات المتحدة، 
 الناتج احمللي اإلمجايل)املئوية من بالنسبة (

 املدخرات اخلاصة االستثمار عجز امليزانيةرصيد احلساب اجلاري 
١٩,١ ١٨,٢ ١,٠ ٠,٢ ١٩٨١ 
١٩,٤ ١٥,٨ ٣,٤ ٠,٤- ١٩٨٢ 
١٨,٧ ١٥,٩ ٤,١ ١,٢- ١٩٨٣ 
١٩,٥ ١٨,٩ ٢,٩ ٢,٦- ١٩٨٤ 
١٨,٢ ١٧,٦ ٣,١ ٣,٠- ١٩٨٥ 
١٦,٩ ١٦,٨ ٣,٤ ٣,٤- ١٩٨٦ 
١٦,١ ١٦,٥ ٢,٥ ٣,٦- ١٩٨٧ 
١٦,٤ ١٦,٢ ٢,٠ ٢,٦- ١٩٨٨ 
١٥,٨ ١٦,٠ ١,٥ ١,٩- ١٩٨٩ 
١٥,٤ ١٤,٥ ٢,٥ ١,٦- ١٩٩٠ 
١٢,٨ ١٢,٨ ٣,٠ ٠,١- ١٩٩١ 
 .Krugman and Obstfeld, 1994 املصدر:

تكـون الزيـادة يف عجـز امليزانيـة مرتبطـًة بالضـرورة بزيـادة  ال ،١ يف اجلـدول وكما هو مبّني  
ففـــي أوائـــل فـــرتة التســـعينيات، كانـــت الزيـــادة يف عجـــز امليزانيـــة يف الواليـــات يف العجـــز التجـــاري. 

 يــدل علــى أن العالقــة بــني العجــزين مــا املتحــدة مرتبطــة باخنفــاض كبــري يف العجــز التجــاري، وهــو
 ثابتة. فهذه العالقة تتوقف على عوامـل عديـدة تـؤثر يف النشـاط االقتصـادي، وال تكن بسيطة مل
النقديــة، حيــث يُــرجح أن تكــون السياســة النقديــة املتشــددة مؤاتيــة لتحقيــق  يف ذلــك السياســة مبــا

 نتيجة التزاحم وليس نتيجة العجز املزدوج. 

والتربيــر النظــري هلــذه النتــائج التجريبيــة هــو أنــه، خــالل فــرتات االنكمــاش االقتصــادي،  
يف اإلنفـــاق  هـــو ممكــن، ولـــذلك فـــإن حــدوث زيـــادة مــا يكــون النـــاتج احمللــي اإلمجـــايل عـــادة دون

 مثــل هــذه احلالــة، ويف ؤدي إىل زيــادة النــاتج احمللــي اإلمجــايل.يــاحلكــومي ميوهلــا العجــز ميكــن أن 
تشري إليه نظرية العجز املزدوج) افرتاضـاً  ما يعود افرتاض ثبات الناتج احمللي اإلمجايل (على حنو ال

 صحيحاً.
ــَر االهتمــام بفرضــية العجــز املــزدوج مــع بدايــة   الركــود الــذي حــدث يف أوائــل ة فــرت وقــد فتُـ

التســعينيات. وعــاد االهتمــام إىل الظهــور مــرة أخــرى كنتيجــة مــن نتــائج أزمــة العمــالت الــيت عقــد 
، حيـث نشـأ عجـز يف )٦(اندلعت يف فرتة التسعينيات، فضًال عن تزايد االخـتالالت املاليـة العامليـة

عـدالت املـدخرات يف شـرق آسـيا. احلساب اجلاري للواليات املتحدة جنباً إىل جنب مع ارتفاع م
__________ 

يـــات املتحـــدة، واألزمـــات الـــيت حـــدثت يف أزمـــة املـــدخرات والقـــروض يف فـــرتيت الثمانينيـــات والتســـعينيات يف الوال )٦(
 .١٩٩٩ ، واألرجنتني يف عام١٩٩٨ ، واالحتاد الروسي يف عام١٩٩٤ املكسيك يف عام
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إىل أن عجــز احلســاب اجلــاري يف الواليــات املتحــدة قــد بلــغ ) ٢٠٠٦( Eichengreenوقــد أشــار 
ميكـــن حتملـــه وأن مـــن شـــأن هـــذا الوضـــع أن يـــؤدي إىل انقطـــاع التـــدفقات الرأمساليـــة  ال مســـتوى

ة، وإىل تبـــاطؤ يفضـــي إىل اخنفـــاض حـــاد يف احلســـاب اجلـــاري للواليـــات املتحـــد مـــا الـــواردة، وهـــو
 اية املطاف. عاملي يف
وقد رأى العديد من خرباء االقتصاد يف بلدان شـىت أن إعـادة النظـام إىل األسـواق املاليـة  

ا اجلـــاري. وقـــد  العامليــة تقتضـــي أن حتــد الواليـــات املتحــدة مـــن حـــاالت العجــز الكبـــري يف حســا
ح مـــن خـــالل خفـــض اإلنفـــاق إذا كـــان مـــن املمكـــن إجنـــاز هـــذه املهمـــة بنجـــا  مـــا باتـــت مســـألة

احلكـــومي يف الواليـــات املتحـــدة، حســـبما تنطـــوي عليـــه نظريـــة العجـــز املـــزدوج، مســـألة هامـــة مـــن 
إذا كــــان يتعــــني زيــــادة اإلنفــــاق  مــــا ســــياق نظــــر بلــــدان أخــــرى يف ويف مســــائل السياســــة العامــــة.

ا اإلجراء قـد الركود، شعرت هذه البلدان بالقلق أيضاً من أن مثل هذحالة احلكومي للخروج من 
ا اجلارية أكثر سـوءاً. وقـد بـدأ خـرباء االقتصـاد يف دراسـة العالقـة بـني عجـز  جيعل أرصدة حسابا

 امليزانية وعجز احلساب اجلاري وعجز امليزان التجاري، واستقصاء اجتاه العالقة السببية.
ايــــة كمــــا   ــــالت املتخصصــــة يف  فــــرتة نُشــــرت مقــــاالت عديــــدة حــــول هــــذه املســــألة يف ا
ز بعــض هــذه املقــاالت علــى فــرادى البلــدان رّكــو أوائــل العقــد األول مــن هــذه األلفيــة،  ويف التســعينيات

منـاطق مثـل آسـيا، وأمريكـا الالتينيـة، والشـرق  أو بينما تناول بعضها اآلخـر الوضـع يف االحتـاد األورويب
ه الدراسـات بشـأن العالقـة األوسط ومشال أفريقيا. وعلى العموم، كانت النتائج اليت خلصـت إليهـا هـذ

) ٢٠٠٢) (Francis) وفرانســــــيس (Leachmanليخمــــــان (وجــــــد بــــــني العجــــــزين غــــــري حامســــــة. فقــــــد 
فرضـية العجـز املـزدوج حيـث يـؤدي تزايـد عجـز امليزانيـة إىل تؤيـد ) أدلـة ٢٠٠٢) (Piersantiوبريسانيت (

ـــــر ( ـــــادة العجـــــز يف احلســـــاب اجلـــــاري. ووجـــــد وين ) وحســـــن Evans()، وإيفـــــانز ١٩٩٣) (Winnerزي
)Hasan ()وكوفمـــــــــان (١٩٩٤ ،(Kaufmann) ـــــــــة ٢٠٠٢) وآخـــــــــرون ـــــــــد ) أدل فرضـــــــــية التعـــــــــادل تؤي

الريكــاردي، وهــي تبــني أن الــوزن الكامــل لتمويــل العجــز يــؤثر يف االســتهالك واملــدخرات دون حــدوث 
) Vansteenkiste) وفانستينكيســـــت (Nickelتغـــــري ملحـــــوظ يف امليـــــزان التجـــــاري. وقـــــد درس نيكـــــل (

البلـــدان الـــيت حالـــة إىل أن  اوخلصـــ ٢٠٠٥-١٩٨١بلـــداً صـــناعياً يف الفـــرتة  ٢٢ ) احلالـــة يف٢٠٠٨(
ظهــر وجــود عالقـــة يف املائــة مـــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل) تُ  ٩٠لــديها عــبء ديــون معتــدل (يصــل إىل 

قــة ظهــر وجــود عالالبلــدان الــيت لــديها مســتوى ديــون مرتفــع تُ حالــة إجيابيــة بــني العجــزين، يف حــني أن 
) Bartoliniدراســة أخــرى للبلــدان الصــناعية، خلــص بــارتوليين ( ويف ســلبية وإن كانــت ضــئيلة األمهيــة.

العجــز املــزدوج، ولكــن هــذه الدراســة أكــدت  يؤيــد فرضــية مــا ) إىل أن مثــة٢٠٠٦) (Lahiriوالهــريي (
يكـون خلفـض  ال حبيـثأن "آثار السياسة املالية على املدخرات ورصيد احلساب اجلاري ضعيفة للغاية 

 العجز يف الواليات املتحدة دور حموري يف تصحيح اختالالت احلساب اجلاري مع بقية العامل.
أيــدت الــرأي الــذي يعتــرب أن العالقــة  وباإلضــافة إىل ذلــك، هنــاك بعــض الدراســات الــيت 

لالجتــاه السـببية متتـد مــن عجـز يف احلســاب اجلـاري إىل عجــز يف امليزانيـة، أي يف االجتــاه املعـاكس 
يُعــرف يف املؤلفــات حــول هــذا املوضــوع  مــا الــذي تشــري إليــه فرضــية العجــز املــزدوج. وضــمن إطــار

) إىل ٢٠٠٠( Alkswaniو) ١٩٩٨( Summersاحلســـاب اجلـــاري"، حيـــث أشـــار  اســـتهداف"  ب
احلســاب اجلــاري. تســتهدف أن هــذه العالقــة تنشــأ عنــدما تتخــذ الســلطة املاليــة إجــراءات ماليــة 

 يلي: كما  )٣(املطابقة ح ذلك بإعادة صياغة وميكن توضي
 CAB = (Sp - I) + (T - G)       (4) 

ــــا ( ويعــــين اســــتهداف  ) كــــأداة T - Gاحلســــاب اجلــــاري أن تســــتخدم احلكومــــات ميزانيا
ا اجلاريــة مــن خــالل  لتعــديل ميــزان احلســاب اجلــاري. أي أن احلكومــات قــد حتقــق تــوازن حســابا
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ــا  تعــديل الفــرق بــني املــدخرات اخلاصــة واالســتثمار. فعلــى ســبيل املثــال، إذا كــان  ملراعــاةميزانيا
ا عـن طريـق خفـض  االستثمار أكرب من املـدخرات اخلاصـة، جيـب علـى احلكومـة أن تزيـد مـدخرا
إنفاقهــا و/أو زيــادة الضــرائب. بيــد أنــه إذا كانــت املــدخرات اخلاصــة أكــرب مــن االســتثمار، جيــب 

 عجز ميزانيتها.أن تزيد  عندئذٍ على احلكومة 
) أدلًة علـى وجـود عالقـة سـببية ثنائيـة االجتـاه، ٢٠٠٢( Shukurو Hatemiوأخرياً، وجد  

 حيث ميكن أن يكون كل عجز من العجزين متوقفاً على اآلخر.
 يتعلـق فيمـاتؤيد وجود عالقـة سـببية متجانسـة  ال وهكذا فإن املؤلفات اليت تتناول هذا املوضوع 

 يلي: كما بفرضية العجز املزدوج. وعلى العموم، يوجد سببان للتوصل إىل هذه النتيجة، مها
يف الفصــل  وردلــيس هنــاك أســاس نظــري قــوي لفرضــية العجــز املــزدوج. فكمــا  (أ) 
تشكل حاالت العجز املزدوج سوى احتمـال واحـد مـن بـني مخسـة احتمـاالت بالنسـبة  ال الثاين،

متزايــد ناشــئ عــن زيــادة يف اإلنفــاق العــام، وعــالوًة علــى ذلــك،  عــام القتصــاد يواجــه حالــة عجــز
تتوقف البيئة االقتصادية اليت ميكن أن حتدث فيها حاالت العجز املزدوج على وجود دخل وطين 

 أثـر علـى املـدخرات اخلاصــة ايكـون هلـ ال ثابـت عنـد مسـتوى معـني وعلـى زيـادة يف اإلنفـاق العـام
يؤدي وجود بيئة اقتصادية خمتلفـة إىل تغيـري اجتـاه العالقـة السـببية  على االستثمار اخلاص. وقد أو

 إىل إضعاف هذه العالقة؛ أو بني العجزين
بالطريقــة الصــحيحة لقيــاس عجــز  يتعلــق فيمــاال يوجــد اتفــاق فيمــا بــني البــاحثني  (ب) 

يصـحح بعضـهم الضـرائب، بينمـا باإلنفـاق و فيمـا يتصـل يسـتخدمون أرقامـاً إمسيـة امليزانية. فبعضـهم 
اآلخـــر األرقـــام ملراعـــاة التضـــخم ويســـتخدمون أرقامـــاً حقيقيـــًة، ويشـــري الـــبعض إىل عجـــز احلســـاب 
اجلاري من دون تصحيح األرقام ملراعاة دورات األعمـال، بينمـا يشـري الـبعض اآلخـر إىل عجـز علـى 

علــى وجــود  يشــكل برهانــاً  مــا يوجــد توافــق يف اآلراء حــول حتديــد ال كمــا  مســتوى العمالــة الكاملــة.
االرتــداد، حيــث يشــكل العجــز لنتــائج حتليــل يعتــرب الــبعض أن املغــزى اإلحصــائي  إذ عالقــة ســببية.

العجز العام املتغري املستقل، برهاناً علـى وجـود عالقـة سـببية متتـد يشّكل التجاري املتغري التابع بينما 
 للعالقة السببية. Grangerبار البعض اآلخر اختيؤيد من املتغري األخري إىل املتغري األول، بينما 

 التقييمات التجريبية اإلقليمية -باء 
إن املوقــف غــري الواضــح للمؤلفــات الــيت ُنشــرت حــول هــذا املوضــوع والــيت تتنــاول اجتــاه  

حبــاالت العجــز املــزدوج يــربز أيضــاً يف دراســات تبحــث العالقــة بــني  يتعلــق فيمــاالعالقــة الســببية 
وسط. والنتـائج الـيت خلصـت إليهـا هـذه الدراسـات ليسـت غـري العجزين يف اقتصادات الشرق األ

 Zamanzadehحامسة فحسب ولكنها متناقضة يف بعض األحيان أيضاً. فعلى سبيل املثال، وجد 
وجــد فرضــية العجــز املــزدوج يف مجهوريــة إيــران اإلســالمية، بينمــا تؤيــد ) أدلــة ٢٠١١( Mehraraو

Merza ) سـية يف الكويـت، حيـث اعتـربوا أن اجتـاه العالقـة فرضية عكتؤيد ) أدلة ٢٠١٢وآخرون
امليزانيـة. وعـالوًة علـى ذلـك، فـإن األدلـة يف احلسـاب اجلـاري إىل عجـز يف السببية ميتـد مـن عجـز 

املســتقاة مــن اململكــة العربيــة الســعودية تشــري إىل وجــود عالقــة ســببية ثنائيــة االجتــاه بــني العجــزين 
)Alkswani, 2000توصــــلت إليــــه مــــن نتــــائج إىل  مــــا هــــذه الدراســــات ). وتعــــزو كــــل دراســــة مــــن

 السمات الفريدة لالقتصادات املصدرة للنفط.
وقد خلصـت دراسـة أعـم تناولـت العالقـة بـني العجـزين يف األردن وتركيـا ومجهوريـة إيـران  

اإلســالمية واجلمهوريــة العربيــة الســورية وُعمــان والكويــت ومصــر واملغــرب والــيمن إىل عــدم وجــود 
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). واســتنتجت الدراســة أن Hashemzadeh and Wilson, 2006منهجــي بــني العجــزين (تــرابط 
يف  مــا الــرتابط يتوقــف علــى عوامــل دوليــة وحمليــة خمتلفــة هلــا دور هــام يف الوضــع االقتصــادي لبلــد

البيئــات اإلقليميــة والعامليــة. وهــذه العوامــل تشــمل النظــام الضــرييب، وأمنــاط التجــارة، وأنظمــة ســعر 
 سياسة النقدية.الصرف، وال

 التقييمات التجريبية الفلسطينية -جيم 
باالقتصـاد الفلسـطيين، العالقـة بـني عجـز امليزانيـة  يتعلق فيماإحدى الدراسات،  تناولت 

تتصل بأي من اآلليات اليت  ال وجود عالقة مباشرة بني العجزين وخلصت إىلوالعجز التجاري، 
اهليكلــي واالخـــتالالت  حالــة التشـــوهمــن مظـــاهر  نوقشــت يف الفصــل الثـــاين ولكنهــا متثـــل مظهــراً 

). El-Jafari and Al-Ardah, 2002أمــده ( يف ظــل االحــتالل اإلســرائيلي الــذي طــالاملرتســخة 
 تظهر الدراسة أن العالقة بني العجزين تقوم على أساس احلقائق الثالث التالية:و 

اإليـرادات احلكوميـة  يف املائة من جمموع ٦٠التعريفات اجلمركية هي منشأ حنو  (أ) 
 احمللية؛

يف املائـــة مـــن جممـــوع اإلنفـــاق  ٦٠نســـبته حنـــو  مـــا ُخيصـــص للرواتـــب واألجـــور (ب) 
 احلكومي اجلاري؛

يف املائة من األجور والرواتب على السلع االستهالكية  ٦٠نسبته حنو  ما يُنفق (ج) 
 اليت ُيستورد ثلثاها من إسرائيل.

بــني العجــزين ختتلــف اختالفــاً تامــاً عــن تلــك العالقــة الــيت ظهــر هــذه احلقــائق وجــود عالقــة وتُ  
يــرتبط بــذلك مــن  ومــا زيــادة يف التــدفقات الرأمساليــة الــواردة ال تشــري إليهــا فرضــية العجــز املــزدوج: أي

يــؤدي إىل خفــض الصــادرات وزيــادة الــواردات. وبــدالً مــن ذلــك،  مبــا ارتفــاع يف ســعر الصــرف احلقيقــي
تعمــالن نتيجــة للزيــادة يف  وكلتامهــاكــل منهمــا األخــرى يف الوقــت نفســه،   توجــد آليتــان تعمــالن وتعــزز

) و/أو التحـويالت NFIالدخل الناشئ عـن األجـور الـيت يتقاضـاها الفلسـطينيون العـاملون يف إسـرائيل (
). واالسـتجابة األوىل واملباشـرة هلـذه التـدفقات الـواردة تتمثـل يف حـدوث NCTاملالية واملعونـة األجنبيـة (

ألن الــواردات أرخــص نســبياً بــل  ال يف الــواردات،بــدوره لزيــادة يفضــي  مــا زيــادة يف االســتهالك، وهــو
تسـمح لالقتصـاد احمللـي  ال ألن البدائل احمللية ليست متاحة نتيجة للقيود الـيت يفرضـها االحـتالل والـيت

 ملباشـرة فتتبـع عمليـة مماثلـةاالسـتجابة الثانيـة غـري ا أمـا زيادة الطلب علـى السـلع املسـتوردة.لباالستجابة 
يفضـــي  مــا ، حيــث تــؤدي الزيـــادة يف الــدخل إىل زيــادة يف الطلـــب، وهــواهلولنـــديُيســمى بــاملرض  ملــا

إىل رفــع أســعار الســلع غــري القابلــة للتــداول التجــاري بالنســبة إىل أســعار الســلع القابلــة للتــداول بــدوره 
قيقـــي يـــؤدي بـــدوره إىل زيـــادة الـــواردات التجـــاري، األمـــر الـــذي يســـبب ارتفاعـــاً يف ســـعر الصـــرف احل

) خبفـــض ٢٠٠٢( Al-Ardahو El-Jafari تــوِص دراســة مل واخنفــاض الصــادرات. وطبقــاً هلــذه احلجــة،
مـا شـددا، بـدالً مـن ذلـك، علـى احلاجـة امللحـة ااإلنفاق احلكومي كأد ة خلفض العجز التجـاري بـل إ

 السلع القابلة لالسترياد. أو ردات،النتهاج اسرتاتيجية تشجع اإلنتاج احمللي لبدائل الوا
ســــيما تلــــك الــــيت أجراهــــا األونكتــــاد واملعهــــد الفلســــطيين  وال وهنــــاك دراســــات أخــــرى، 

)، تناولــت بالبحــث خمتلــف جوانــب عجــز امليزانيــة والعجــز MASألحبــاث السياســة االقتصــادية (
مـــن لـــتخلص العمـــل علـــى اإطـــار يف التجـــاري، وأوصـــت بســـبل ووســـائل خلفـــض كـــال العجـــزين 

 التشوهات اليت سببها االحتالل.
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فرضــية وقــد ابتعــدت البحــوث احلديثــة عــن املنظــور النظــري املــذكور أعــاله واعتمــدت إطــار  
) تعــرض فرضــيتني نظــريتني ٢٠١٥( Saidamو El-Namroutyفالدراســة الــيت أعــّدها العجــز املــزدوج. 

جلــاري والعجــز التجــاري، أي بــأثر عجــز امليزانيــة علــى العجــز يف احلســاب ا يتعلــق فيمــاني تمتعارضــ
تشـــري إىل أي أثـــر، ووجهـــة النظـــر الكينزيـــة الـــيت تؤكـــد وجـــود أثـــر   ال فرضـــية التعـــادل الريكـــاردي الـــيت

امليزانية إىل عجز يف احلساب اجلاري وعجز جتـاري. يف كامل، حيث متتد العالقة السببية من عجز 
تؤيـــد وجهـــة النظـــر األخـــرية، أي  ٢٠١٢-١٩٩٦ويســـتنتج املؤلفـــان بـــأن البيانـــات الفصـــلية للفـــرتة 

فرضـــية العجـــز املــــزدوج، وأن الزيـــادة يف عجــــز امليزانيـــة العامــــة تـــؤدي إىل زيــــادة العجـــز يف احلســــاب 
)، حيـث تبـني املعادلـة ٢٠١٤( Saidamيستند إىل العمـل الـذي أجنـزه  الرأياجلاري. ويبدو أن هذا 

) TBDFقـف علـى إمجـايل عجـز امليزانيـة () كمتغري يتو CAارتداد احلساب اجلاري (حتليل ) نتائج ٢(
 )، على النحو التايل:IP) واالستثمار اخلاص (IGواالستثمار احلكومي (

CA = -3.529 + 3.086 * TBDF + 4.643 * IG - 5.996 * IP 

) إىل أن العالمـــــــة اإلجيابيــــــة املرتبطـــــــة بعجـــــــز ٢٠١٥( Saidamو El-Namroutyويشــــــري  
جـــز امليزانيـــة تــــؤدي إىل زيـــادة يف عجـــز احلســــاب اجلـــاري. بيــــد أن امليزانيـــة تعـــين أن الزيــــادة يف ع

ينظـــرا يف حقيقـــة أن إمجـــايل عجـــز امليزانيـــة واالســـتثمار احلكـــومي يشـــكالن جـــزءاً مـــن  مل املـــؤلفني
اإلنفـــاق احلكـــومي الـــذي يشـــكل بـــدوره جـــزءاً مـــن إمجـــايل عجـــز امليزانيـــة. ويثـــري اســـتخدام هـــذين 

املتغريين ومـدى الثقـة هذين بني مسألة الرتابط اخلطي املتعدد املتغريين باعتبارها متغريين مستقلني 
 El-Namroutiة كــل معامــل مقــّدر. ومــن املهــم أيضــاً مالحظــة اســتنتاجني اثنــني يف دراســة يف قيمــ

 )، على النحو التايل:٢٠١٥( Saidamو
إن عجـــز امليزانيـــة لـــيس املتغـــري األقـــوى أثـــراً علـــى عجـــز احلســـاب اجلـــاري، بـــل  (أ) 

ادة املــــؤثر األقـــــوى هـــــو االســـــتثمار اخلـــــاص. وتـــــدل النتـــــائج علـــــى أن مـــــن شـــــأن حـــــدوث زيـــــ إن
ماليــني دوالر يف عجــز  ٦مبقــدار مليــون دوالر أن يــؤدي إىل زيــادة مبقــدار االســتثمار اخلــاص  يف

 ؛احلساب اجلاري
على الرغم من كون العجز التجاري أكرب بكثري من عجـز احلسـاب اجلـاري يف  (ب) 

يف املائـــة مـــن  ٥٣كـــل ســـنة مـــن ســـنوات الفـــرتة املشـــمولة بالدراســـة (يبلـــغ متوســـط العجـــز األول 
يف املائـة)، فـإن األثـر املرتتـب علـى  ٢٣,٨الناتج احمللي اإلمجايل، بينما يبلغ متوسط العجز الثاين 

االرتــداد علــى أن حــدوث حتليــل حــدوث زيــادة يف عجــز امليزانيــة يكــون أقــل بكثــري. وتــدل نتيجــة 
عجـــز يف ال دوالرات ٠,٦٥يف عجـــز امليزانيـــة يـــؤدي إىل زيـــادة مبقـــدار واحـــد زيـــادة مبقـــدار دوالر 

 يف عجز احلساب اجلاري. اتدوالر  ٣,٠٨التجاري و
بيد أن التحليل الوارد يف التـذييل يتنـاقض مـع االسـتنتاجات الـواردة يف دراسـة النمروطـي  
) لفرضـية العجـز املـزدوج يف االقتصـاد Grangerم. فالتذييل يتناول نتائج اختبارات غراجنـر (اوصيد

تســتخدم  وال الســببية بــني عجــز امليزانيــة والعجــز التجــاري.الفلســطيين، وهــي ختتــرب اجتــاه العالقــة 
االختبــــــارات ســــــوى البيانـــــــات الرمسيــــــة املتاحـــــــة عــــــن هــــــذين املتغـــــــريين، أي البيانــــــات الفصـــــــلية 

 .٢٠١٤-١٩٩٥والبيانـــات الســـنوية للفـــرتة الربـــع الرابـــع : ٢٠١٤-الربـــع األول: ٢٠٠٧ للفـــرتة
إىل عدم وجود عالقة سببية قائمـة علـى اختبـار ، تشري النتائج ٢-هو مبني يف اجلدول ألف وكما

ا تدعم األدلة على صحة الفرضـية الـيت تعتـرب أن عجـز  ال غراجنر بني هذين املتغريين، وبالتايل فإ
 امليزانية يسبب العجز التجاري يف اقتصاد األرض الفلسطينية احملتلة.
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بواقـــع االقتصـــاد  ويبحـــث الفصـــل الرابـــع األدلـــة علـــى عـــدم صـــلة فرضـــية العجـــز املـــزدوج 
ويتنـاول  الفلسطيين ويشكك يف طرائق االقتصاد القياسي املستخدمة لتأييد صـحة هـذه الفرضـية.

املـوارد يف اقتصـاد األرض الفلسـطينية احملتلـة ويركـز علـى حـاالت العجـز فجـوة الفصل نفسه أيضاً 
 وعجز امليزانية.االستثمار،  -الثالث يف هذا االقتصاد، أي العجز التجاري، وعجز املدخرات 
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  الفصل الرابع
 الثالثسبب حاالت العجز هي الموارد فجوة 

أسـاس تقـوم علـى  ال العجـز املـزدوجفرضـية  االستقصاء الوارد يف الفصـل الثالـث أن بّني يُ  
يعــين أن انطبــاق هــذا املفهــوم علــى االقتصــادات العربيــة  ممــا أســاس عملــي واٍف،علــى  وال نظــري

 علــى األقــل أن هــذا املفهــوم أو لفلســطيين خصوصــاً أمــر مشــكوك فيــه،عمومــاً وعلــى االقتصــاد ا
ينطبـــق علـــى مجيـــع االقتصـــادات العربيـــة. ويقـــدم هـــذا الفصـــل صـــورة أوضـــح لواقـــع احلــــال يف  ال

 االقتصاد الفلسطيين.

 ١٩٩٣-١٩٦٧حالتا عجز،  -ألف 
د الفلســـطيين ، كـــان االقتصـــا١٩٩٤إىل أيار/مـــايو  ١٩٦٧يف الفـــرتة املمتـــدة مـــن حزيران/يونيـــه  

خاضــعاً لســيطرة اإلدارة املدنيــة التابعــة لــوزارة الــدفاع اإلســرائيلية، وكانــت السياســة املاليــة هلــذه اإلدارة مماثلــة 
 ١٩٤٨-١٩٢٢لسياســة امليزنــة الــيت كانــت تنتهجهــا ســلطات االنتــداب الربيطــاين يف فلســطني يف الفــرتة 

). وقـــد ســـادت آنـــذاك سياســـة ماليـــة متشـــددة، حيـــث كانـــت امليزانيـــة ٢٠٠٤وآخـــرون،  Adamانظـــر (
يكن يُسمح لإلنفـاق بـأن يتجـاوز مسـتوى اإليـرادات الضـريبية. وكـان مسـتوى  مل إذ متوازنة بصورة دائمة،

ــــاورة وغريهــــا مــــن البلــــدان الــــيت كانــــت  فيهــــا اإلنفــــاق العــــام متــــدنياً مقارنــــًة مبثيلــــه يف البلــــدان العربيــــة ا
، بلـــغ متوســـط اإلنفـــاق اإلمجـــايل يف األرض ١٩٩١-١٩٨٧الفـــرتة  ويف دخـــل الفـــرد مماثلـــة. مســـتويات

ـــدفاع،  ـــةً  ٢٣,٦الفلســـطينية احملتلـــة، باســـتثناء اإلنفـــاق علـــى ال ـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل مقارن  يف املائ
املائــة يف األردن (البنــك  يف ٣٠,٥يف إســرائيل، ويف املائــة  ٣٦,٨يف املائــة يف مصــر، و ٣٧,٢نســبته  مبــا

 أ).١٩٩٣الدويل، 
وكان السبب الرئيسي هلذا الوضع املايل هو أن حنو ثلث اإليرادات الضريبية احملصـلة مـن  

يف ذلك اإليرادات املتأتية من الضـرائب والرسـوم اجلمركيـة  مبا الفلسطينيني كان ُحيول إىل إسرائيل،
الضــرائب علــى التجــارة مــع إســرائيل، واإليــرادات  علــى الــواردات مــن إســرائيل وعربهــا، وإيــرادات

املتأتية من ضريبة القيمة املضافة، وضريبة الوقود وضريبة املشرتيات وضريبة الكهرباء. وقد أشارت 
  ١٩٩١ عــام أ) إىل أن اإليــرادات املتأتيــة مــن هــذه الضــرائب يف١٩٩٣تقــديرات البنــك الــدويل (

وميكن التشديد علـى  .)٧(لناتج احمللي اإلمجايل الفلسطيينيف املائة من ا ٨نسبته  ملا كانت معادلة
جانبني اثنني من جوانب هذه السياسـة املاليـة. فـأوًال، بـالنظر إىل الضـرائب اإلضـافية احملصـلة مـن 
الفلســــطينيني واحملولــــة إىل إســــرائيل، فــــإن امليزانيــــة املتوازنــــة لــــإلدارة املدنيــــة اإلســــرائيلية يف األرض 

كان له أثر ضـار ميكـن التنبـؤ بـه علـى  ما ة كانت فعلياً ميزانية ذات فائض، وهوالفلسطينية احملتل
الطلب الكلي. وقد ترتبت على ذلك معدالت منـو يف النـاتج تراجع النمو االقتصادي من خالل 

دون املســتوى األمثــل، وكانــت هــذه املعــدالت مســؤولة جزئيــاً عــن ظهــور كانــت احمللــي اإلمجــايل  
وثانيـــــاً، بـــــالنظر إىل أن األمـــــن كـــــان األولويـــــة األوىل لـــــإلدارة املدنيـــــة  .)٨(نـــــةمشـــــكلة البطالـــــة املزم

يُنفق عليهـا  ومل يُوجه سوى القليل من االهتمام إىل البنية التحتية واخلدمات العامة مل اإلسرائيلية،

__________ 
تضمنت دراسات أخرى تقديرات مماثلة للموارد الفلسطينية احملولة إىل إسـرائيل، وتوصـلت إىل اسـتنتاجات مماثلـة  )٧(

 ).١٩٩٩، Dumas، و١٩٩٦، Naqibحبجم هذا التحويل (انظر، مثًال،  يتعلق فيما
تكن معدالت البطالـة بـنفس القـدر مـن احلـدة، حيـث كـان الفلسـطينيون يعملـون  ، مل١٩٩٤-١٩٦٨يف الفرتة  )٨(

 يف إسرائيل، ولكن مستوى البطالة ارتفع بعد أن بدأت إسرائيل تقيد عدد هؤالء العمال.
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ســـوى القليـــل مـــن املـــوارد. وهـــذا يســـاعد يف تفســـري رداءة نوعيـــة البنيـــة التحتيـــة املاديـــة واخلـــدمات 
 .)٩(لعامة والتعليم والصحة وخدمات الرعايةا

وباإلضــــافة إىل تشــــدُّد السياســــة املاليــــة ونقــــص االســــتثمار يف القطــــاع العــــام، اعتمــــدت  
إســرائيل ممارســات أفضــت إىل حــدوث تغيــريات يف هيكــل االقتصــاد الفلســطيين. وخضــعت مجيــع 

كــل مبــادرة اقتصــادية تتطلــب األنشــطة االقتصــادية لــتحكم اإلدارة العســكرية اإلســرائيلية وكانــت  
 كانـــت خطـــط جمتمـــع األعمـــال الفلســـطيين املتعلقـــة بإقامـــة مشـــاريع جديـــدة مـــا موافقتهـــا. وكثـــرياً 

نتيجــــة لــــرفض  أو التــــأخريات يف إصــــدار الرتاخــــيص بســــببحتســــني املشــــاريع القائمــــة ُحتــــبط  أو
شـطة املتصـلة حبيـازة جبميـع األن يتعلـق فيمـاإصدارها كليـاً. وكـان احلصـول علـى الرتاخـيص ضـرورياً 

 األراضي، وإنشاء املباين، ونقل البضائع، فضًال عن مجيع أنشطة التصدير واالسترياد.
وكـان فــرض الضـرائب علــى نشـاط األعمــال الفلسـطيين عــامًال مناوئـاً أيضــاً. فقـد كانــت  

رب الشـــركات الفلســـطينية مطالبـــة بـــدفع ضـــريبة القيمـــة املضـــافة علـــى الـــواردات مـــن املـــواد اخلـــام عـــ
ــذه الضــريبة يســبب للشــركات  إســرائيل. وكــان التــأخري يف اســرتداد املبــالغ املدفوعــة فيمــا يتصــل 

بالتدفق النقدي وكان يتسبب يف تكبد خسائر سنوية كبرية بالنسبة إىل قيمة تتعلق مشاكل كبرية 
عــدم  بســببتزايــد تراجــع االســتثمار  كمــا  ب).١٩٩٣منتجــات هــذه الشــركات (البنــك الــدويل، 

وســـاطة ماليـــة فعالـــة يف االقتصـــاد الفلســـطيين. وقـــد جتلـــى ذلـــك يف إقفـــال مجيـــع عمليـــات د وجـــو 
علـى نطـاق صـغري يف  إال تُفتح هذه املصارف من جديـد ومل املصارف العربية يف بداية االحتالل.

 منتصف فرتة الثمانينيات.
ركات ُيســـمح للشـــ مل إذ ومثـــة قيـــد آخـــر يتصـــل بـــالتغري التكنولـــوجي وعمليـــة التحـــديث، 

ـا قـد  الفلسطينية باسترياد اآلالت واألدوات القائمة على استخدام أحـدث التكنولوجيـات، بـل إ
 ُأجربت بدًال من ذلك على شراء اآلالت املستعملة من إسرائيل.

وعالوًة على ذلك، شّكلت الرتتيبات التجاريـة املفروضـة علـى األرض الفلسـطينية احملتلـة  
ـــاً غـــري متنـــاظر، أتـــاح للمنتجـــات اإلســـرائيلية املدعومـــة أن تـــدخل حبريـــة إىل  مـــا وهـــو نظامـــاً جتاري

 األســــواق الفلســــطينية ولكنــــه حــــال دون دخــــول املنتجــــات الفلســــطينية إىل األســــواق اإلســــرائيلية
). وهـذه العالقـة ٢٠١٥، Naqibو، ٢٠٠٤، Bulmerو Dessus(على أسـاس انتقـائي حمـدود  إال

جراءات اإلدارية املعقدة اليت أعاقـت الصـادرات الفلسـطينية إىل التجارية غري املتكافئة، مقرتنة باإل
 بقية العامل، قد جعلت التجارة الفلسطينية معتمدة على إسرائيل اعتماداً كامًال.

ــــود املفروضــــة علــــى اســــتخدام املــــوارد وأنشــــطة األعمــــال   ــــر الرتاكمــــي للقي وقــــد أدى األث
إىل حـــد كبـــري، ومـــن مث فقـــد حـــدثت عمليـــة والتجـــارة الدوليـــة إىل إضـــعاف القطاعـــات اإلنتاجيـــة 

حتول هيكلـي كبـرية يف اقتصـاد األرض الفلسـطينية احملتلـة. وكـان االقتصـاد يعـاين مـن حـاليت عجـز 
مستمرتني تعكس كل منهما األخرى، ومها: عجز جتـاري وعجـز يف املـدخرات. أي أن االقتصـاد 

وكـــان يـــدخر أقـــل بكثـــري مـــن  الفلســـطيين كـــان ينـــتج أقـــل بكثـــري مـــن مســـتوى االســـتهالك احمللـــي،
مستوى استثماره. وكان هـذا العجـز يف املـوارد ُميـوَّل مـن خـالل تـدفق الـدخل اخلـارجي املتـأيت مـن 

) والتحويالت املالية من العاملني NFIمصدرين اثنني مها دخل الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل (
). NCTعونـة املقدمـة مـن بلـدان أخــرى (يف البلـدان العربيـة املصـدرة للـنفط، فضـًال عـن اهلبـات وامل

__________ 
يف املائــة مــن خــدمات  ٨٠نســبته  تشــري التقــديرات إىل أن مــا يف فــرتيت الثمانينيــات والتســعينيات مــن القــرن املاضــي، )٩(

 ).١٩٩٦يف املائة من خدمات التعليم كانت تُوفر خارج القطاع العام (األونكتاد،  ٥٠الرعاية الصحية و
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حبــاالت العجـــز (علـــى النحـــو املبـــني يف  يتعلـــق فيمـــاوميكــن تســـليط الضـــوء علـــى نقطتــني هـــامتني 
 ):٢اجلدول 

كــــان العجــــز  ،)١٠(علــــى الــــرغم مــــن أنــــه كــــان هنــــاك دائمــــاً فــــائض يف امليزانيــــة (أ) 
 احمللي اإلمجايل.يف املائة من الناتج  ٥٠يقارب  ما التجاري كبرياً، حيث وصل إىل

كـــان تـــدفق الـــدخل اخلـــارجي كبـــرياً. وقـــد عـــوَّض عـــن العجـــز التجـــاري الكبـــري  (ب) 
 إىل عجز ضئيل فيه. أو وأدى إىل توازن احلساب اجلاري

  ٢اجلدول 
 ١٩٩١-١٩٨٧حالتا عجز في األرض الفلسطينية المحتلة، 

 من الناتج احمللي اإلمجايل)بالنسبة املئوية (
 ١٩٨٧/٨٨١٩٨٨/٨٩١٩٨٩/٩٠١٩٩٠/٩١

 ٠,٠ ٠,٩ ٠,١ ١,٠- عجز امليزانية 
 ٤٧- ٤٠- ٤٣- ٥١- العجز التجاري

 ٣٨ ٤٠ ٤٣ ٤٨ الدخل اخلارجي: دخل عوامل اإلنتاج + التحويالت اجلارية
 ٩,٠- ٠,٠ ٠,٠ ٣,٠- رصيد احلساب اجلاري
 ٤٧- ٤٤- ٤٣- ٥٢- عجز املدخرات اخلاصة

 أ.١٩٩٣باالستناد إىل البنك الدويل، ونكتاد حسابات أمانة األ املصدر:
التاليـــة ضـــمن  املطابقـــة. وهـــذه املعادلـــة جيـــب أن تســـتويف GDP/(IP-Sp)عجـــز املـــدخرات اخلاصـــة =  مالحظة:

وهـذه املطابقـة مسـتوفاة . (M - X) = (G - T) + (IP - Sp)القومية: اإلطار احملاسيب املتعلق باحلسابات 
يعـادل املطابقـة ، حيث يظهر اخـتالف بـني جـانيب ١٩٩٠-١٩٨٩ة السنوات املبينة باستثناء الفرت يف 

 يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل. ٢حنو 

 ٢٠١٤-١٩٩٤ثالث حاالت عجز،  -باء 

 احلكــــم الــــذايت احملـــدود يف أجــــزاء مــــن قطــــاع غـــزة والضــــفة الغربيــــة يف أيــــار/منـــذ إنشــــاء  
ــا السياســية واالقتصــادية  ، كانــت هنــاك أربــع فــرتات تارخييــة خمتلفــة لكــل١٩٩٤ مــايو منهــا مسا

 املختلفة. ويلخص هذا الفرع السمات اليت كان هلا تأثري مباشر على األوضاع املالية الفلسطينية.
أدى إنشـــاء احلكـــم الـــذايت احملـــدود املتـــوخى لفـــرتة انتقاليـــة إىل حـــدوث حتســـن جزئـــي يف  

قتصــادية مــن اإلدارة املدنيــة الوضــع االقتصــادي. فقــد أفضــى نقــل الســلطة علــى بعــض الشــؤون اال
التابعة للجيش اإلسرائيلي إىل السلطة الوطنية الفلسطينية إىل إزالة بعـض القيـود املباشـرة املفروضـة 

؛ فأصبح مبقدور الشركات الفلسطينية أن تعمل يف ظل قدر الفلسطينية على األنشطة االقتصادية
لتصـاريح والرتاخـيص الـيت كانـت اإلدارة أقل من اآلثار املوهنة النامجـة عـن وجـوب احلصـول علـى ا

املدنيــة اإلســرائيلية تشــرتط احلصــول عليهــا ســابقاً. بيــد أن هنــاك قيــوداً كبــرية أخــرى، مباشــرة وغــري 
ودوائــر مباشــرة، ظلــت مفروضــة علــى النحــو املفصــل يف العديــد مــن تقــارير ودراســات األونكتــاد 

فــروض علــى األرض الفلســطينية احملتلــة تغــري األحبــاث الفلســطينية. فالنظــام التجــاري الالمتنــاظر امل
يف اجتـاهني يف ظــل احلكـم الــذايت احملــدود. فـأوًال، أُزيــل العديـد مــن عناصــر هـذا الالتنــاظر، حيــث 

__________ 
، فقـــد ُســـجِّل فـــائض يف تلـــك الســـنة إذا ُأخـــذت يف ١٩٨٨-١٩٨٧بينمـــا يبـــني اجلـــدول وجـــود عجـــز يف الفـــرتة  )١٠(

ئب احملصـــلة مــن قبـــل إســـرائيل، وبالتـــايل فإنــه ميكـــن أن تكـــون قــد ُســـجلت يف الســـنوات األخـــرى االعتبــار الضـــرا
 هو مذكور. فوائض أعلى مما
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النتهــــاج سياســــات جتاريــــة واقتصــــادية حمــــدود حصــــلت الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية علــــى حيــــز 
حــــرة مبقتضــــى أحكــــام بروتوكــــول  مســــتقلة. وثانيــــاً، تــــوفرت بعــــض عناصــــر إقامــــة منطقــــة جتاريــــة

الختيــار معــدالت تعريفتهــا سياســاتياً الــيت أتاحــت للســلطة الوطنيــة الفلســطينية حيــزاً  )١١(بــاريس
عـرب  أو فيهـا البضـائع الـيت ميكـن اسـتريادها مـن مبـا بثالث قوائم من البضائع، يتعلق فيمااجلمركية 

 مصر واألردن.
املتـوخى خفـض حتـويالت املـوارد إىل إسـرائيل. فوفقـاً ويف ظل احلكم الذايت احملدود، كـان مـن  

يف املائـــة مـــن  ٧٥نســـبته  مـــا لربوتوكـــول بـــاريس، كـــان يتعـــني أن ُحيـــول إىل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية
يف املائــــة مــــن ضــــريبة الــــدخل  ١٠٠ضــــريبة الــــدخل احملصــــلة مــــن الفلســــطينيني العــــاملني يف إســــرائيل و

أن حتـول بـيف املسـتوطنات اإلسـرائيلية. وكانـت إسـرائيل مطالبـة أيضـاً احملصلة من الفلسـطينيني العـاملني 
الـــيت تســـتوردها علـــى البضـــائع إىل الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية مجيـــع إيـــرادات ضـــريبة القيمـــة املضـــافة 

يــؤدِّ إىل اإللغــاء الكامــل  مل الرتتيــب اجلديــدهــذا عربهــا. بيــد أن  أو الشــركات الفلســطينية مــن إســرائيل
تـزال هنـاك قنـوات شـىت يتواصـل  وال املـوارد مـن اقتصـاد األرض الفلسـطينية احملتلـة إىل إسـرائيل.لتحويل 

هــــذا التحويــــل مــــن خالهلــــا، مثــــل قنــــاة التســــرب املــــايل الــــيت نوقشــــت بالتفصــــيل مــــن قبــــل األونكتــــاد 
مـن ). ومن األمثلة على هذا التسرب الرسـوم اجلمركيـة املفروضـة علـى البضـائع الـيت يسـتوردها ٢٠١٤(

يــدخلون الــواردات الفلســطينية ضــمن الــواردات إىل إســرائيل  مــا بقيــة أحنــاء العــامل جتــار يف إســرائيل عــادة
ولـــيس إىل األرض الفلســـطينية احملتلـــة، والنتيجـــة الـــيت ترتتـــب علـــى ذلـــك هـــي أن الرســـوم اجلمركيـــة الـــيت 

ســــطينية حســــبما هــــو ُحتــــول إىل الســــلطة الوطنيــــة الفل وال يــــدفعها الفلســــطينيون تــــذهب إىل إســــرائيل
تــزال هنــاك عــدة أوجــه تســرب أخــرى يُقــدر أن يتمثــل أثرهــا اإلمجــايل يف تكبُّــد االقتصــاد  وال مطلــوب.

 ).٢٠١٠، El-Hodhadوأ، ٢٠١٥الفلسطيين خسائر كبرية (انظر األونكتاد، 
وقـــــد واجهـــــت الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســـــطينية بعـــــد إنشـــــائها حتـــــديات ماليـــــة متعـــــددة.  

نفـــاق، كانـــت هنـــاك حاجـــة ملحـــة لزيـــادة توريـــد و/أو إنتـــاج الســـلع واخلـــدمات باإل يتعلـــق فيمـــاف
عقـود مـن اإلمهـال يف ظـل الضـائقة املاليـة ونقـص األوضـاع السـائدة علـى مـدى العامة، لتصـحيح 

يف مجيـع جوانـب قصـور جعل االقتصاد الفلسطيين يعاين من  ما االستثمار يف القطاع العام، وهو
أن اقتصــاد األرض الفلســطينية احملتلــة متخلــف  ٣العامــة. ويبــني اجلــدول البنيــة التحتيــة واخلــدمات 

مرافـق الطاقـة الكهربائيـة وخـدمات إمـدادات بتوفري البنيـة التحتيـة، وخباصـة  يتعلق فيماعن الركب 
ة. بيد أن اإليرادات الضريبية   اورة ذات األوضاع املشا الصرف الصحي، مقارنًة باالقتصادات ا

. ونتيجـة لـذلك، بـدأت السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية املمكنـةضاً ودون املستويات كانت ضئيلة أي
ـا انطالقـاً مــن مسـتوى إيــرادات ضـريبية  يقــل  -كنســبة مئويـة مــن النـاتج احمللــي اإلمجـايل   -عمليا

 .٤عن نصف مثيله يف األردن وثلث مثيله يف إسرائيل، على النحو املبني يف اجلدول 

__________ 
كانـــت العالقـــات االقتصـــادية بـــني االقتصـــاد الفلســـطيين واالقتصـــاد اإلســـرائيلي خـــالل الفـــرتة االنتقاليـــة ختضـــع  )١١(

بــني حكومــة دولــة إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية التفــاق بعنــوان "بروتوكــول بشــأن العالقــات االقتصــادية 
، وهــو بروتوكــول ١٩٩٤ املمثلــة للشــعب الفلســطيين" (املعــروف بربوتوكــول بــاريس)، وقــد مت التوقيــع عليــه يف عــام

حدد "االتفاق التعاقدي الذي سـيحكم العالقـات االقتصـادية بـني اجلـانبني وسيشـمل الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة 
الفلســـطيين املؤقـــت بشـــأن  -، مت التوقيـــع علـــى االتفـــاق اإلســـرائيلي ١٩٩٥ عـــام االنتقاليـــة". ويف خـــالل املرحلـــة

 ، مت التوقيع على اتفاق واي ريفر.١٩٩٨ عام الضفة الغربية وقطاع غزة (املعروف باتفاق أوسلو الثاين). ويف
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  ٣اجلدول 
 ١٩٩٤-١٩٩٢ة التحتية في األرض الفلسطينية المحتلة، البنيقصور 

 األردن مصر 
األرض 

 لبنانالفلسطينية احملتلة
ــــــــــــــــــــــــــــــة  اجلمهوري
 إسرائيل العربية السورية

 -البلــدان املنخفضـــة 
 املتوسطة الدخل

 ١ ١٥٢,٦ ٥,١ ١٣,٠ ٤,٠ ٢,٤ ٣,٩ ٥٥,٠ السكان (باملاليني)
 ١ ٦٢٠ ١٣ ٥٠٠ ٢ ٨٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ ٤٥٠ ١ ١٢٠ ٦٥٠ (بالدوالرات)دخل الفرد 

(كيلـــو إمـــدادات الكهربـــاء 
 شخص) ١٠٠واط لكل 

٢١,٥ ٨٢,٠ ٣٠,٠ ٣٢,٠ ١٣,٠ ٢٥,٠ ٢١,٠ 

خســــــــــارة شــــــــــبكة الطاقــــــــــة 
 (نسبة مئوية)الكهربائية 

١٢,٤ ٤,٠ .. .. ٣٠,٠ ١٩,٠ ١٤,٠ 

األســـــــــر املعيشـــــــــية املـــــــــزودة 
مبرافــــــق خــــــدمات الصــــــرف 

 (نسبة مئوية) الصحي

١٠٠ ٦٣ .. ٢٥ ١٠٠ ٥٠ .. 

 ١٠٠(لكــل عــدد اهلواتــف 
 شخص)

٧,٩ ٣٧,١ ٤,١ ٩,٣ ٣,١ ٧,٠ ٤,٣ 

(لكــل أمتــار الطــرق املعبــدة 
 شخص) ١٠٠

 .. ٢٦٦ ١٨٠ ال ينطبق ٨٠ ١٧٠ ٥٩

 .Diwan and Shaban, 1999 املصدر:

  ٤اجلدول 
 مجموع اإليرادات الضريبية، بلدان وسنوات مختارة

 (نسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل)
 جمموع اإليرادات الضريبية السنة البلد

 ٣١,٤١ ١٩٩٣ إسرائيل
 ٢٣,٣٠ ١٩٩٢ األردن
 ١٨,٥٤ ١٩٩٢ مصر

 ١٠,٥٠ ١٩٩٥ األرض الفلسطينية احملتلة
 ١٨,١٠ ١٩٨٧ متوسط البلدان النامية

 .١٩٩٤صندوق النقد الدويل،  املصدر:

يكـــن النظـــام  مل فـــأوالً،وقـــد كـــان هنـــاك ســـببان عامـــان لتـــدين مســـتوى اإليـــرادات الضـــريبية.  
الضــرييب الــذي فرضــته الســلطة اإلســرائيلية مناســباً لالقتصــاد الفلســطيين. فــدخل الفــرد يف إســرائيل كــان 

مــــرة منـــه لــــدى الفلســــطينيني، ومـــع ذلــــك فـــإن معــــدالت الضــــريبة املفروضـــة علــــى الــــدخل  ١٤أعلـــى 
ة املفروضـــة علـــى الشخصـــي وعلـــى أربـــاح الشـــركات كانـــت أعلـــى عمومـــاً مـــن معـــدالت تلـــك الضـــريب

). وثانيــاً، ١٩٩٤، Taziو Abedالفلسـطينيني، وكــان معــدل الضـريبة املضــافة متطابقــاً يف كـال البلــدين (
ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاماً ضـريبياً يـرتبط يف أذهـان املـواطنني بالتـدابري الـيت فُرضـت خـالل 

)، فرضـت السـلطة ١٩٩١-١٩٨٧األوىل ( أثنـاء االنتفاضـة ويف االحتالل وُيسـتخدم أداة لالحـتالل.
اإلســــرائيلية ضــــرائب ورســــوماً جديــــدًة أشــــد وطــــأة وقامــــت حبمــــالت واســــعة النطــــاق جلــــيب الضــــرائب 

 ).١٩٩٠، واألونكتاد، ١٩٨٩، واألونكتاد، ١٩٨٨(األونكتاد، 
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إىل الضرائب، كـان علـى وزارة املاليـة املواطنني ومن أجل التخلص من هذه الرتكة وتغيري نظرة  
يكـن  مل الفلسطينية املنشأة حديثاً أن تشرع يف عملية إصالح كامـل للنظـام الضـرييب. غـري أن هـذا أمـر

بإدخـال تغيـريات علـى ضـرائب الـدخل  إال يكن يسـمح مل مسموحاً به مبوجب بروتوكول باريس الذي
ملاليـــــة د، جنحـــــت وزارة اوالرســــوم اجلمركيـــــة علــــى بضـــــائع معينــــة وضـــــمن هـــــذا احليــــز السياســـــايت املقيَّــــ

الفلســـطينية يف إرســـاء الوضـــع املـــايل للســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية علـــى أرض صـــلبة خـــالل الســـنوات 
الــــذي يعــــرض الســــمات الرئيســــية للوضــــع املــــايل يف  ٥اخلمــــس األوىل علــــى النحــــو املبــــني يف اجلــــدول 

 منخفضـاً  ٢٠٠٠-١٩٩٥عجـز امليزانيـة املتكـرر يف الفـرتة مسـتوى . وقـد كـان ٢٠١٤-١٩٩٥ الفرتة
حيجــب متوســط  أال يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل. وعــالوًة علــى ذلــك، ينبغــي ٢,٢حيــث بلــغ 

يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل،  ٥,٤بلغ  ١٩٩٦ عام السنوات اخلمس هذا حقيقة أن العجز يف
  اإلمجــايل.يف املائــة مــن النــاتج احمللــي  ١,٣إىل فــائض بلغــت نســبته  ١٩٩٩ عــام ولكنــه حتــول حبلــول

يف ذلـك النفقـات الرأمساليـة،  مبـا ُسجل اخنفاض يف امليزانيـة اإلمجاليـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية، كما
. ١٩٩٩ عـــام يف املائـــة يف ٥,٩إىل  ١٩٩٦ عـــام يف املائـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل يف ١٢,١مـــن 

عونــة املاحملليــة، بينمــا اســُتخدمت وقــد مت متويــل معظــم النفقــات املتكــررة مــن خــالل اإليــرادات الضــريبية 
 .)١٢(املاحنني بصورة رئيسية لتمويل النفقات الرأمسالية ومشاريع التنميةاملقدمة من 

  ٥اجلدول 
 ٢٠١٤-١٩٩٥ثالث حاالت عجز في األرض الفلسطينية المحتلة، 

 من الناتج احمللي اإلمجايل)بالنسبة املئوية (
 ٢٠١٤-٢٠٠٧ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ ٢٠٠٣-٢٠٠١ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 

     عجز امليزانية
 ٧,٣- ٢,٣- ١٤,٧- ٢,٢- متكرر

 ١٦,٧- ١٩,٢- ١٩,٠- ٩,٣- المجموع
 ٤٦- ٥٩- ٥١- ٥٦- العجز التجاري

الــدخل اخلــارجي: دخــل عوامــل اإلنتــاج 
 + التحويالت اجلارية

٣٣ ٢٩ ٣٠ ٢٦ 

 ١٤- ٣٠- ٢١- ٣٠- رصيد احلساب اجلاري 
 ٣٩- ٥٦- ٣٦- ٥٣- عجز املدخرات اخلاصة

اجلهـــاز املركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطيين وبيانـــات وزارة بيانـــات حســـابات أمانـــة األونكتـــاد، اســـتناداً إىل  املصدر:
 املالية الفلسطينية بشأن احلسابات القومية.

، إنشـــاء الســـلطة الوطنيـــة ٢٠٠٠-١٩٩٥متثـــل كـــل فـــرتة وضـــعاً سياســـياً خمتلفـــاً، علـــى النحـــو التـــايل:  مالحظة:
، ٢٠١٤-٢٠٠٧؛ إغاثـــة، فـــرتة ٢٠٠٦-٢٠٠٤، االنتفاضـــة الثانيـــة؛ ٢٠٠٣-٢٠٠١الفلســـطينية؛ 
 فرتة انتعاش.

 ، ُســــــــــجل حتســــــــــن مطــــــــــرد يف األوضــــــــــاع املاليــــــــــة يف٥وكمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــني يف اجلــــــــــدول  
ســائداً  الوضــع املــايل الـذي كــانللعـودة إىل يكــن كافيــاً  مل لكــن هــذا التحسـن .٢٠١٤-٢٠٠٤الفـرتة 
للحصـول علـى صـورة  ٢. وميكن مقارنة البيانات املعروضة مع تلك الـواردة يف اجلـدول ١٩٩٩ عام يف

 يلي: ما مقارنة للوضع املايل قبل وبعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وميكن مالحظة
__________ 

ملبادئ املتعلقـة برتتيبـات احلكـم الـذايت ُعقد مؤمتر دويل للماحنني يف واشنطن العاصمة عقب التوقيع على إعالن ا )١٢(
مليـار دوالر لتمويـل اجلهـود الفلسـطينية املبذولـة مـن  ٢,٤مت التعهد خالله بتقدمي مبلـغ  ١٩٩٣ االنتقايل يف عام

 أجل اإلعمار والتنمية.
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يف  ٥٣زاد عن نصف الناتج احمللـي اإلمجـايل ( إذ تجاري ضخماً،ظل العجز ال (أ) 
 يف املائة يف الفرتة الالحقة)؛ ٥٠نسبته  مبا املائة يف الفرتة السابقة مقارنة

، ُســــجل عجـــــز يف )١٣(بينمــــا ُســــجل فــــائض يف امليزانيــــة يف الســــنوات الســــابقة (ب) 
يف املائــة  ٦,٦امليزانيــة يف كــل ســنة مــن ســنوات الفــرتة التاليــة، حيــث بلــغ متوســط امليزانيــة املتكــررة 

 .يف املائة من إمجايل عجز امليزانية ١٥,١ومن الناتج احمللي اإلمجايل 
ســيما  وال أدلــة مناقضــة لفرضــية العجــز املــزدوج، ٥وتقــدم البيانــات املعروضــة يف اجلــدول  

) شـهدت حـدوث زيـادة يف عجـز امليزانيـة ٢٠٠٣-٢٠٠١دلة اليت تشري إىل أن الفرتة الثانيـة (األ
لفرضـية ). وهـذا يسـتتبع بالضـرورة، وفقـاً ٢٠٠٠-١٩٩٥املتكررة مقارنة بفرتة السنوات اخلمس (

حــــدث هــــو العكــــس. وميكــــن  مــــا العجــــز املــــزدوج، حــــدوث زيــــادة يف العجــــز التجــــاري. بيــــد أن
) ٢٠٠٦-٢٠٠٤ة هلـــذه الفرضـــية يف الفرتتـــني الثالثـــة (ضـــد مـــن األدلـــة املناقاملزيـــوجـــود مالحظـــة 
 ).٢٠١٤-٢٠٠٧والرابعة (
يكـن مقرتنــاً بــإحراز تقـدم علــى اجلبهــة  مل غـري أن النجــاح يف ضــبط أوضـاع املاليــة العامــة 

جتعـــل الفلســــطينيني واإلســـرائيليني أقــــرب إىل  مل )١٩٩٩-١٩٩٤السياســـية. فـــالفرتة االنتقاليــــة (
التوصــــل إىل حــــل للصــــراع. والتــــدابري الــــيت كــــان االحــــتالل ينفــــذها قبــــل إنشــــاء الســــلطة الوطنيــــة 
الفلسطينية ظلت تُنفذ دون هوادة خالل الفرتة االنتقالية. وقـد تواصـلت، بـل تسـارعت يف بعـض 
ــــــات بنــــــاء املســــــتوطنات اإلســــــرائيلية وتوســــــيع املســــــتوطنات القائمــــــة يف األرض  احلــــــاالت، عملي

 .)١٤(، ومصادرة األراضي الفلسطينية، وهدم املنازل واهلياكل الفلسطينيةاحملتلة الفلسطينية
يف كامب دافيـد، الواليـات املتحـدة،  ٢٠٠٠فشل املؤمتر الذي عقد يف متوز/يوليه أسفر وقد  

 أيلــــــــول/ ٢٨ ويف تزايـــــــد شــــــــعور الفلســـــــطينيني باإلحبـــــــاط.عـــــــن مـــــــن أجـــــــل التوصـــــــل إىل اتفــــــــاق، 
أعقــاب ذلــك، فرضــت إســرائيل إغالقــاً تامــاً لــألرض  ويف تفاضــة الثانيــة.، انــدلعت االن٢٠٠٠ ســبتمرب

الفلســطينية احملتلــة أحــدث تصــدعاً خطــرياً يف االقتصــاد الفلســطيين وتســبب يف تكبــد خســائر هائلــة يف 
إىل جـــزر صـــغرية معزولـــة احملتلـــة . وهـــذا اإلغـــالق الطويـــل األجـــل قطَّـــع األرض الفلســـطينية )١٥(الـــدخل

اجليش اإلسرائيلي واملستوطنات اإلسـرائيلية وبنيتهـا التحتيـة، وأعـاق حركـة السـلع وعوامـل تطوِّقها قوات 
اإلنتــاج وأحــدث تراجعــاً هــائالً يف النشــاط االقتصــادي. فقــد اخنفــض نصــيب الفــرد مــن النــاتج احمللــي 

 ١٩٩٩ عــــــــام يف املائــــــــة بــــــــني ٤٠اإلمجــــــــايل يف األرض الفلســــــــطينية احملتلــــــــة بنســــــــبة بلغــــــــت حنــــــــو 
 يف املائــــة يف ٤١يف املائــــة مــــن قــــوة العمــــل إىل  ١٠، وارتفــــع معــــدل البطالــــة مــــن ٢٠٠٣ امعــــ وأوائــــل
يف املائــــة مــــن جممــــوع  ٥٠يف املائــــة إىل أكثــــر مــــن  ٢٠، بينمــــا ارتفــــع معــــدل الفقــــر مــــن ٢٠٠٢ عــــام

يف  ٦٨يف املائة من قوة العمل، وارتفع مسـتوى الفقـر إىل  ٤٦غزة، جتاوز معدل البطالة  ويف السكان.
(البنــــــــــك  ٢٠٠٢و ٢٠٠١ يائــــــــــة. واخنفــــــــــض االســــــــــتثمار اخلــــــــــاص اخنفاضــــــــــاً هــــــــــائالً يف عــــــــــامامل

وكــانون  ٢٠٠٠إىل ذلــك أنـه يف الفــرتة املمتــدة بـني تشــرين األول/أكتــوبر  أ). ويضــاف٢٠٠٤ الـدويل،
يصــل إىل مليــار  مبــا ، قُــدرت اخلســائر املاديــة الــيت تشــمل تــدمري البنيــة التحتيــة٢٠٠٢األول/ديســمرب 

 ب).٢٠٠٤بنك الدويل، دوالر (ال
__________ 

 .١١انظر احلاشية  )١٣(
 .١٩٩٤ الذايت احملدود يف عاماكتسب التوسع يف بناء املستوطنات زمخاً أكرب يف أعقاب إنشاء احلكم  )١٤(
ُيسـمح للفلســطينيني للــدخول إىل  تتـألف عمليــات اإلغـالق مــن نــوعني. ففـي إطــار عمليـات إغــالق احلــدود، ال )١٥(

يــؤدي فعليــاً إىل عــزهلم عــن بقيــة  بالســفر إىل مصــر واألردن، وهــو مــا إســرائيل (مبــا يف ذلــك القــدس الشــرقية) أو
ُيســـمح للفلســـطينيني بالتنقـــل بـــني الضـــفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة  الـــداخلي، الإطـــار عمليـــات اإلغـــالق  العـــامل. ويف

اورة. بني املراكز احلضارية داخل الضفة الغربية أو أو  بالتنقل من وإىل القرى ا
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د هــذا الوضــع األمــل يف التوصـــل إىل ميزانيــة متوازنــة وختصــيص كــل املعونــة اخلارجيـــة وقــد بــدَّ  
لإلنفــــاق علــــى التنميــــة، وإعــــادة تأهيــــل البنيــــة التحتيــــة وبنــــاء القــــدرات اإلنتاجيــــة. وقــــد زاد العجــــز يف 

 ١٤,٧إىل  ١٩٩٩-١٩٩٥ الفــرتة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل يفيف املائــة  ٢,٢النفقــات املتكــررة مــن 
يف املائة يف السنوات الثالث التالية الندالع االنتفاضة الثانية وباإلضافة إىل ذلـك، أوقفـت إسـرائيل يف 

حتويـــل اإليـــرادات الضـــريبية الـــيت حتصـــلها بالنيابـــة عـــن الســـلطة الوطنيـــة  ٢٠٠١تشـــرين األول/أكتـــوبر 
يف  ٦٠حـرم السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية مـن قرابـة  مـا والفلسطينية وفقاً ألحكام بروتوكـول بـاريس، وهـ

ـا الضـريبية ـه معظـم املعونـة اخلارجيـة حنـو متويـل النفقـات  ويف .)١٦(املائة من إيرادا ظـل هـذا الوضـع، وجِّ
، ١٩٩٩ عــام صصــت كــل املعونــة املقدمــة مــن املــاحنني لتمويــل مشــاريع التنميــة يفاملتكــررة. وبينمــا خُ 

، حيــث ارتفعــت حصــة النفقــات املتكــررة مطــردة، تغــري الوضــع بصــورة ٦ اجلــدول علــى النحــو املبــنيَّ يف
 يف املائـــــــة يف ٦١، و٢٠٠٠ عـــــــام يف املائـــــــة يف ١٢مـــــــن املعونـــــــة املقدمـــــــة مـــــــن املـــــــاحنني لتصـــــــل إىل 

 .٢٠٠٣ عام يف املائة يف ٧٧، و٢٠٠٢ عام يف املائة يف ٨٣، و٢٠٠١ عام
  ٦اجلدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٩تعهدات المانحين ومدفوعاتهم، 
 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ 

النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل (مباليــــني 
 الدوالرات)

٣ ٥١٨ ٣ ١٢٧ ٣ ٤٨٦ ٣ ٦٨٦ ٤ ٠٦٣ 

مجمـــــوع التعهـــــدات (كنســـــبة 
ــــــي  ــــــاتج المحل ــــــن الن ــــــة م مئوي

 اإلجمالي)

٣٩,٩ ٤٨,٨ ٣٥,٢ ٢٦,٤ ١٧,٠ 

 ٩,٣ ٨,٣ ١٣,٦ ٢٣,١ ١٧,٠ التنمية
 ٣٠,٦ ٤٠,٥ ٢١,٧ ٣,٣ صفر الطوارئ ودعم امليزانية

مجمــوع المــدفوعات (بماليــين 
 الدوالرات)

٨٨٣ ١ ٠٢٦ ٩٢٩ ٥٤٩ ٤٨٢ 

ـــــــن النـــــــاتج  كنســـــــبة مئويـــــــة م
 المحلي اإلجمالي

٢٥,١ ٣٢,٨ ٢٦,٦ ١٤,٩ ١١,٩ 

 بيانات وزارة التخطيط الفلسطينية واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. املصدر:

 مقياسان لعجز الموارد -جيم 
الســابقة إىل أن عجــز املـــوارد يف األرض الفلســطينية احملتلــة قــد نشــأ عنـــد تشــري املناقشــة  

نتيجــة للسياســات الــيت تســمح للفلســطينيني بالعمــل يف  ١٩٦٧بدايــة االحــتالل يف حزيران/يونيــه 
دث زيــادة كبــرية يف ُحيــ مــا أعلــى نســبياً مــن األجــور احملليــة، وهــو اً إســرائيل حيــث يتقاضــون أجــور 

ــــت نفســــه، تُ الوقــــ ويف الطلــــب الكلــــي. د هــــذه السياســــات قــــدرة الشــــركات الفلســــطينية علــــى قّي
__________ 

تتـألف ضــرائب املقاصــة الــيت حتوهلــا إســرائيل إىل الســلطة الوطنيـة الفلســطينية مــن التــدفقات الثالثــة التاليــة: ضــريبة  )١٦(
يمـة املضــافة الـيت حتصــلها إسـرائيل عــن البضـائع املســتوردة مـن إســرائيل إىل األرض الفلسـطينية احملتلــة؛ والرســوم الق

اجلمركيــة وضــرائب املشــرتيات الــيت حتصــلها إســرائيل عــن البضــائع املســتوردة مــن بقيــة العــامل وتــدخل إىل األرض 
ائـــة مـــن ضـــريبة الـــدخل الـــيت يـــدفعها الفلســـطينيون يف امل ١٠٠يف املائـــة و ٧٥الفلســـطينية احملتلـــة عـــرب إســـرائيل؛ و

، زاد جممـــوع ٢٠٠٠-١٩٩٦الفـــرتة  املســـتوطنات اإلســـرائيلية، علـــى التـــوايل. ويف الــذين يعملـــون يف إســـرائيل ويف
يف املائــــة مــــن إمجــــايل إيــــرادات الســــلطة الوطنيــــة الفلســــطينية (انظــــر:  ٦٣يف املائــــة إىل  ٥٤هــــذه الضــــرائب مــــن 

Adam ،٢٠٠٤، وآخرون(. 
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سـيما يف قطـاعي الزراعـة والصـناعة. واآلثـار املشـرتكة الـيت ترتتـب علـى هـذه  وال االستثمار املربح،
السياسات كفيلة بأال تقابل الزيادة يف الطلب الكلي يف األرض الفلسطينية احملتلة زيـادٌة مماثلـة يف 

لي. ونتيجة لذلك، نشأت فجوة كبرية بني اإلنتـاج احمللـي والـدخل يف االقتصـاد العرض الكلي احمل
 الفلســـــطيين، حيـــــث جتـــــاوز مســـــتوى الـــــدخل مســـــتوى اإلنتـــــاج مبقـــــدار كبـــــري يف كـــــل ســـــنة منـــــذ

(دخــــل  NFIمــــن فئتــــني مــــن املــــوارد مهــــا صــــايف الــــدخل اخلــــارجي الفــــرق . ويتــــألف ١٩٦٨ عــــام
(التحــــويالت املاليــــة مــــن  NCT التحــــويالت اجلاريــــة يف إســــرائيل) وصــــايف نيالفلســــطينيني العــــامل

 الفلسطينيني العاملني يف البلدان العربية املصدرة للنفط واملعونة الدولية الرمسية).
 األثـر املشـرتك للسياسـات اإلسـرائيلية بـالنظر إىل الفجـوة بـني قـوة العمـل كما ميكن تبنيُّ  

م مالحظــة أن العمالــة يف األرض الفلســطينية ومســتوى العمالــة يف ســوق العمــل احملليــة. ومــن املهــ
تتـألف مـن فئتـني بـل مـن ثـالث فئـات، علـى النحـو  ال احملتلة، خبالف احلالة يف البلدان األخرى،

املســتوطنات اإلســرائيلية؛ والبطالــة.  ويف والعمالــة يف إســرائيل ؛التــايل: العمالــة يف االقتصــاد احمللــي
والعمالـة احملليـة يف األرض الفلسـطينية احملتلـة يسـاوي عـدد وبناء عليه، فـإن الفـرق بـني قـوة العمـل 

 املستوطنات. ويف العمال املستخدمني يف إسرائيل + عددالعمال العاطلني عن العمل 
 مثة طريقتان لتصور عجز املوارد. ،وتبعاً لذلك 
وتركز الطريقـة األوىل علـى الـدخل، حيـث يكـون عجـز املـوارد مسـاوياً للفـرق بـني إمجـايل  

خـل العمـال الفلســطينيني والـدخل املتــأيت مـن اإلنتــاج احمللـي. وهــذا الفـرق يســاوي جممـوع صــايف د
)، ويشــار إليــه يف احلســابات القوميــة NCTالتحــويالت اجلاريــة ( وصــايف) NFIالــدخل اخلــارجي (

ويشــار الفلسـطينية باعتبـاره ميثـل الفـرق بــني النـاتج احمللـي اإلمجـايل وإمجــايل الـدخل الـوطين املتـاح، 
إليــه يف هــذه الدراســة باعتبــاره الــدخل اخلــارجي. وتعــرف هــذه الفجــوة يف الــدخل باعتبارهــا متثــل 

 .٧الدخل اخلارجي كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل، على النحو املبني يف اجلدول 
  ٧اجلدول 

  ٢٠١٤-١٩٧٢مقياس عجز الموارد المستند إلى الدخل، 
 (بالنسبة املئوية)

 صايف التحويالت اجلارية/فجوة الدخل فجوة الدخل  الفرتة
٠,٢٦ ٠,٤٣ ١٩٩١-١٩٧٢ 
٠,٤٤ ٠,٢٦ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 
٠,٧٧ ٠,٣٠ ٢٠٠٣-٢٠٠١ 
٠,٧٦ ٠,٢٩ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
٠,٧٠ ٠,٣٣ ٢٠١٤-٢٠٠٧ 
حسابات أمانة األونكتاد استناداً إىل بيانات اجلهاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـطيين املتعلقـة باحلسـابات  املصدر:

 .أ١٩٩٣البنك الدويل، وبيانات القومية، 
فجـــوة الـــدخل متثـــل الـــدخل اخلـــارجي كنســـبة مئويـــة مـــن النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل، بينمـــا يشـــري صـــايف  مالحظة:

 إىل صايف التحويالت اخلارجية كنسبة مئوية من فجوة الدخل.التحويالت اخلارجية/فجوة الدخل 

أمـــا الطريقـــة الثانيـــة فرتكـــز علـــى العمـــل حيـــث متثـــل فجـــوة املـــوارد الفـــرق بـــني قـــوة العمـــل  
الفلســطينية وعــدد العمــال املســتخدمني يف االقتصــاد احمللــي. وتقــاس فجــوة العمــل باعتبارهــا نســبة 

، مــن املهــم ٧هــو ُمبــنيَّ يف العمــود األول مــن اجلــدول  وكمــا هــذا الفــرق إىل جمموعــة قــوة العمــل.
يكـــن االعتمـــاد الفلســـطيين علـــى املـــوارد  مل تـــذهب إليـــه بعـــض اآلراء، ملـــا خالفـــاً مالحظـــة أنـــه، 
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اخلارجية عند أعلى مستوياته يف السنوات األخرية الـيت مت خالهلـا متويـل حـاالت العجـز الكبـري يف 
. بــل إن املســتوى األعلــى هلــذا االعتمــاد علــى الــدعم اخلــارجي امليزانيــة مــن خــالل املعونــة األجنبيــة

 ).١٩٩١-١٩٧٢ُسجِّل خالل سنوات االحتالل املباشر (
الســــنوات األخــــرية،  ويف ويف الســــنوات الــــيت تلــــت إنشــــاء الســــطلة الوطنيــــة الفلســــطينية، 

د االقتصـاد طفيف يف تبعية االقتصاد الفلسطيين لالقتصاد اإلسـرائيلي، ولكـن اعتمـاتراجع ُسجِّل 
، شـكل صـايف ٧هـو مبـني يف اجلـدول  وكمـا الفلسطيين علـى املعونـة األجنبيـة سـجل زيـادة كبـرية.

يف  مطــردةوســجل زيــادة  ١٩٩١-١٩٧٢التحــويالت اجلاريــة قرابــة ربــع فجــوة الــدخل يف الفــرتة 
. أعقــاب إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية لُيشــكل أكثــر مــن ثالثــة أربــاع فجــوة الــدخل األخــرية

وقـــــد حـــــدث ذلـــــك كنتيجـــــة مباشـــــرة الخنفـــــاض عـــــدد الفلســـــطينيني املســـــموح هلـــــم بالعمـــــل يف 
نظـــــام عنـــــدما بــــدأت إســـــرائيل تســــتخدم  ١٩٩٠ عــــام حيــــث بـــــدأ ُيســــمح بـــــذلك يف إســــرائيل،
كــأداة سياســية. وقــد تكثَّــف اســتخدام هــذه األداة خــالل فــرتة االنتفاضــة الثانيــة  العمــل تصــاريح

بعض مناطق األرض الفلسطينية احملتلة إلغـالق كامـل لعـدة ) عندما ُأخضعت ٢٠٠٣-٢٠٠١(
 أسابيع بل ولعدة أشهر يف بعض احلاالت.

أي فجــوة الــدخل، صــورة خمتلفــة عــن تلــك الــيت  ،ويعــرض املقيــاس الثــاين لفجــوة املــوارد 
، حدثت الفجوة األكرب خالل فـرتة احلكـم ٨يعرضها مقياس الدخل. فكما هو مبني يف اجلدول 

 دود وبعدها مباشرة وليس خالل فرتة االحتالل املباشر.الذايت احمل
والفرق بني هذين املقياسني يربز أكثر عند استعراض فرتة احلكم الذايت احملـدود. فخـالل  

بــد مـن توجيــه كــل اجلهـود حنــو اإلغاثــة  ال )، كــان٢٠٠٦-٢٠٠١فـرتة االنتفاضــة وفــرتة اإلغاثـة (
ومن مث فإن معظم املعونة األجنبية اسـتخدم لتمويـل الطارئة ألولئك الذين فقدوا مصدر دخلهم، 

، نشــــأت عالقــــة ٢٠١٤-٢٠٠٧والفــــرتة  ٢٠٠٠-١٩٩٥أنــــه يف الفــــرتة  إال اإلنفــــاق اجلــــاري.
 يلي: كما  ثار هامة هيآعكسية بني مقياسي فجوة املوارد. وهذا يشري إىل ثالثة 

ــــرابط  إن مقياســــي فجــــوة املــــوارد، حبكــــم طبيعتهمــــا، ميكــــن أن يتحركــــا معــــاً  (أ)  (ت
علـــى  ٢٠١٤-١٩٧٢يف اجتـــاهني متعاكســـني (تـــرابط ســـليب). وتـــدل بيانـــات الفـــرتة  أو إجيـــايب)

). وميكـن أن حتـدث زيـادة يف فجـوة ١١هـو مبـني يف اجلـدول  كمـا  ،٠,٤٧-وجود ترابط سـليب (
العمل بالطرق الثالث املختلفة التالية: زيادة يف كل مـن عـدد العمـال العـاطلني عـن العمـل وعـدد 

املني يف إســــرائيل؛ والزيــــادة يف عــــدد العــــاطلني عــــن العمــــل واخنفــــاض يف عــــدد العــــاملني يف العــــ
كــل  ويف إســرائيل؛ واخنفــاض يف عــدد العــاطلني عــن العمــل وزيــادة يف عــدد العــاملني يف إســرائيل.

حالة من هذه احلاالت، يتوقف التغري يف فجوة الدخل على التغري يف صـايف التحـويالت اجلاريـة، 
ل خـــارجي بالكامــل. بيـــد أن كــون الـــرتابط بــني فجـــوة الــدخل وفجـــوة العمــل ســـلبياً يف وهــو عامــ
زيـــــادة يف صـــــايف ال وال الزيـــــادة يف صـــــايف الـــــدخل اخلـــــارجي ال يعـــــين أنـــــه ٢٠١٤-١٩٧٢ الفـــــرتة

 كفاية للتعويض عن زيادة البطالة؛فيه ال مبا التحويالت اجلارية كانت كبرية
الفهم الكامـل فـومن املضلل وصـف فجـوة املـوارد باالسـتناد إىل مقيـاس واحـد.  (ب) 

 هلذه الفجوة يتطلب استخدام كال املقياسني، أي مقياس العمل ومقياس الدخل؛
منــذ إنشـــاء الســلطة الوطنيـــة الفلســطينية، كـــان أي حتســن يف أي مـــن حـــاالت  (ج) 

تشـوهها، فيـزداد عـدد العـاطلني عـن تحقـق علـى حسـاب سـوق العمـل الـيت يـزداد يالعجز الثالث 
املسـتوطنات اإلسـرائيلية. ويتجلـى ذلـك يف كـون الفـرتة  ويف العمل و/أو عدد العـاملني يف إسـرائيل
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مقرتنــة بوجــود فجــوة صــغرية يف كانــت الــيت ُســجِّل فيهــا أصــغر عجــز يف كــل مــن احلــاالت الــثالث  
 .٩الدخل وفجوة كبرية يف العمل، على النحو املبني يف اجلدول 

  ٨اجلدول 
 ٢٠١٤-١٩٧٢إلى العمل،  مقياس فجوة الموارد المستند

 (بالنسبة املئوية)
 البطالة/فجوة العمل فجوة العمل العاملون يف إسرائيل معدل البطالة الفرتة 
١٠ ٣٧,٣ ٣٣,٤ ٣,٩ ١٩٩١-١٩٧٢ 
٦٧ ٤١,٢ ١٣,٥ ٢٧,٧ ٢٠٠٠-١٩٩٥ 
٨٥ ٤٣,٢ ٦,٤ ٣٦,٨ ٢٠٠٣-٢٠٠١ 
٨٤ ٣٦,٤ ٦,٠ ٣٠,٤ ٢٠٠٦-٢٠٠٤ 
٧٨ ٣٦,٦ ٧,٩ ٢٨,٧ ٢٠١٤-٢٠٠٧ 
حســـــابات أمانـــــة األونكتـــــاد باالســـــتناد إىل بيانـــــات اجلهـــــاز املركـــــزي لإلحصـــــاء الفلســـــطيين وبيانـــــات  املصدر:

 األونكتاد.
املســـــتوطنات  ويف تشــــري عبـــــارة "العـــــاملون يف إســـــرائيل" إىل عــــدد الفلســـــطينيني العـــــاملني يف إســـــرائيل مالحظة:

 مئوية من قوة العمل.اإلسرائيلية كنسبة 

  ٩اجلدول 
 ٢٠١٤-١٩٩٥مصفوفة مقياسي فجوة الموارد، 

 األكرب األصغر 
 ٢٠١٤-٢٠٠٧ ٢٠٠٠-١٩٩٥ فجوة الدخل
 ٢٠٠٠-١٩٩٥ ٢٠١٤-٢٠٠٧ فجوة العمل

 .٧و ٦اجلدوالن  املصدر:

  ١٠اجلدول 
 ثالث حاالت عجز ومقياسان لفجوة الموارد

 
مسـتواه  الفرتة اليت بلـغ فيهـا العجـز ذو الصـلة

فجوة العمل فجوة الدخل األدىن ضمن الفرتات األربع
 كبري صغري ٢٠٠٠-١٩٩٥ عجز امليزانية

 كبري صغري ٢٠١٤-٢٠٠٧ العجز التجاري
 كبري صغري ٢٠٠٣-٢٠٠١ عجز املدخرات اخلاصة

 .٧و ٦و ٥اجلداول  املصدر:

، ويساعد يف تسليط الضوء علـى بعـض ١٠-٧حمتويات اجلداول  ١١ويلخص اجلدول  
االســتنتاجات الرئيســية الــواردة يف هــذا الفصــل. وبــالنظر إىل أن الــرتابط بــني فجــوة الــدخل وفجــوة 

) فإن هذا يعين وجود عالقة عكسـية بـني هـذين املقياسـني لفجـوة ٠,٤٧العمل هو ترابط سليب (
ــا تلقــي بعــض الضــوء علــى  املــوارد. ومــن املفيــد النظــر يف اآلثــار الــيت ترتتــب علــى هــذه النتيجــة أل

أداء االقتصاد الفلسـطيين يف ظـل األوضـاع احلاليـة. فـإذا افـُرتِض حـدوث تقلـص يف فجـوة الـدخل 
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 وهـــو -وُأخـــذت يف االعتبـــار األوضـــاع الـــيت يـــؤدي فيهـــا هـــذا الـــتقلص إىل اتســـاع فجـــوة العمـــل 
ـا متثـل نسـبة  -بني الفجوتني  يعنيه الرتابط السليب ما وبالنظر إىل أن فجوة الدخل تُعـرَّف علـى أ

) إىل النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل NCT) وصـــايف التحـــويالت اجلاريـــة (NFIصـــايف الـــدخل اخلـــارجي (
)(NFI +NCT)/GDP ــــا متثــــل عــــدد العــــاطلني عــــن العمــــل )، بينمــــا تُعــــرف فجــــوة العمــــل علــــى أ

، فـإن اخنفاضـاً (١٧))LF/(u + WI)مـن قـوة العمـل (مئوية يل كنسبة وأولئك الذين يعملون يف إسرائ
موعـة مـن حـاالت االخنفـاض يف صـايف  أو يف فجـوة الـدخل ميكـن أن حيـدث نتيجـة ألي حالـة

ـــــي  ـــــادة يف النـــــاتج احملل الـــــدخل اخلـــــارجي، واالخنفـــــاض يف صـــــايف التحـــــويالت اجلاريـــــة، و/أو الزي
 الت على النحو التايل:اإلمجايل. وتُبحث كل حالة من هذه احلا

االخنفــــاض يف صــــايف الـــــدخل اخلــــارجي. عنـــــد مســــتوى أجـــــور معــــني، يـــــؤدي  (أ) 
وهـذا  .(١٨)اخنفاض عدد الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل إىل اخنفاض يف صـايف الـدخل اخلـارجي

 بسـببحيدث تغيـريين متعاكسـني يف فجـوة العمـل. ويتمثـل التغيـري األول يف تقلـص فجـوة العمـل 
التغيـري الثـاين فيتمثـل يف حـدوث  أمـا اخنفاض يف عدد الفلسطينيني العـاملني يف إسـرائيل. حدوث

زيادة يف عدد العاطلني عن العمل يف االقتصـاد احمللـي، حيـث يـؤدي االخنفـاض يف صـايف الـدخل 
التغيــري وهــذا اخلــارجي إىل اخنفــاض الطلــب الكلــي وبالتــايل إىل زيــادة البطالــة يف االقتصــاد احمللــي. 

األخــري يكــون أكــرب مــن التغيــري األول بــالنظر إىل اتســاع فجــوة العمــل املــرتبط حبــدوث تقلــص يف 
 ؛(١٩)فجوة الدخل

اخنفاض صايف التحويالت اجلارية. مـن شـأن اخنفـاض املسـاعدة األجنبيـة و/أو  (ب) 
الطلـب الكلـي يف االقتصـاد وقـد يكـون هلمـا أيضـاً مسـتوى اخنفاض التحويالت املاليـة أن خيفضـا 

أثـــر ســـليب علـــى النـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل يف جانـــب العـــرض. وهـــذا يـــؤدي بـــدوره إىل زيـــادة عـــدد 
 طلني عن العمل واتساع فجوة العمل؛العا

الزيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل. حيدث هذا عندما يتحـرك املقياسـان معـاً، أي  (ج) 
 مقياسـي فجـوة املـوارد كليهمـا، عند حدوث زيادة يف الناتج احمللي اإلمجايل تؤدي إىل اخنفاض يف

يصـبح الـدخل اخلـارجي جـزءاً أصـغر نسـبياً مـن نـاتج حملـي إمجـايل  إذ فجوة الدخلتتقلص حيث 
 فجوة العمل نتيجة الخنفاض عدد العاطلني عن العمل يف االقتصاد احمللـي. وهـذاوتتقلص متزايد 

اإلمجــايل كانـــت مرتبطــة بتغـــريات حيــدث خــالل الفـــرتة قيــد البحـــث. فالزيــادة يف النــاتج احمللـــي  مل
 مقابلة يف صايف الدخل اخلارجي و/أو صايف التحويالت اجلارية.

__________ 
تعـــــين عـــــدد  WIو )u/LFتعـــــين معـــــدل البطالـــــة ( Uتعـــــين عـــــدد األشـــــخاص العـــــاطلني عـــــن العمـــــل، و uحيـــــث  )١٧(

 الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل.
هــو بينمـــا  كمــا أن دخــل العمـــال الفلســطينيني يف إســـرائيل ميكــن أن يـــنخفض أيضــاً إذا ظــل عـــدد العمــال كمـــا )١٨(

 ُتالحظ يف الفرتة قيد النظر. ملاخنفضت أجورهم. بيد أن هذه اإلمكانية 
إن زيــادًة يف عــدد العــاطلني عـــن العمــل يف االقتصــاد احمللــي تفـــوق االخنفــاض يف عــدد الفلســطينيني العـــاملني يف  )١٩(

 إسرائيل ميكن أن حتدث نتيجة الخنفاض يف الطلب الكلي ينشأ عن اخنفاض يف صايف الدخل اخلارجي.
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  ١١اجلدول 
 ٢٠١٤-١٩٧٢فجوة الموارد، في ترابط المصفوفة حاالت 

 عجز امليزانية فجوة العمل فجوة الدخل 
 ٠,٦٤ ٠,٤٧- ١,٠٠ فجوة الدخل
 ٠,٢٦- ١,٠٠ ٠,٤٧- فجوة العمل
 ١,٠٠ ٠,٢٦- ٠,٦٤ عجز امليزانية

وللتخفيف من تعرُّض االقتصاد الفلسطيين للصـدمات االقتصـادية والسياسـية اخلارجيـة،  
 مثـــــة حاجـــــة خلفـــــض احلجـــــم املطلـــــق والنســـــيب لقـــــوة العمـــــل الفلســـــطينية املســـــتخدمة يف إســـــرائيل

أن مثـــة حاجـــة خلفـــض نســـبة صـــايف الـــدخل اخلـــارجي وصـــايف  كمـــا  املســـتوطنات اإلســـرائيلية. ويف
يئــة األوضــاع الالزمــة لتحقيــق توســع  التحــويالت اجلاريــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل مــن خــالل 
مســتدام لالقتصــاد احمللــي. واالســرتاتيجية الوحيــدة القــادرة علــى ســد العجــز يف كــال اجلــانبني مــن 
ة فجوة املوارد، بدًال من تضييق أحـد اجلـانبني وتوسـيع اآلخـر، هـي اسـرتاتيجية النمـو. وهـذه حجـ

يعززها الرتابط بني عجز امليزانية وفجـوة الـدخل وفجـوة العمـل. والـرتابط بـني عجـز امليزانيـة وفجـوة 
الدخل هـو تـرابط إجيـايب يعـين أن اخنفـاض عجـز امليزانيـة يـرتبط بـتقلص فجـوة الـدخل، وهـو ينشـأ 

تـرابط سـليب هـو فالرتابط بني عجز امليزانية وفجوة العمـل  وأما عن اخنفاض يف املساعدة األجنبية.
صـحة احلجـة الـيت  يؤيـديعين أن اخنفاض عجز امليزانية يرتبط باتساع فجوة الـدخل. وهـذا الـرتابط 

تعتــرب أن حماولــة ســد عجــز امليزانيــة مــن خــالل التقشــف املــايل تــؤدي إىل ارتفــاع مســتوى البطالــة. 
هدف جانبــاً وتشــكل عالقتــا الــرتابط هاتــان مؤشــراً آخــر علــى املفاضــلة بــني السياســات الــيت تســت

 الفجوة وليس اجلانبني كليهما. جانيبواحداً فقط من 
التـــذييل،  ويف ١١واالســتنتاجات الـــيت مت التوصـــل إليهـــا، علـــى النحـــو املبـــني يف اجلـــدول  
) بـني عجـز Grangerتوجد عالقة سببية على غـرار العالقـة الـيت حتـدث عنهـا غراجنـر ( ال وهي أنه

عن عدم وجود أي سـند إحصـائي آخـر يؤيـد الفرضـية الـيت تعتـرب امليزانية والعجز التجاري، فضًال 
أن عجـــز امليزانيـــة يســـبب العجـــز التجـــاري، هـــي اســـتنتاجات تشـــري إىل أن األثـــر الرئيســـي الـــذي 

الفلســطينية، يف ظــل البيئــة االقتصــادية القائمــة الوطنيــة يرتتــب علــى خفــض عجــز ميزانيــة الســلطة 
العجز التجاري وإمنا يف حدوث تباطؤ اقتصادي وزيادة يف يتمثل يف اخنفاض  ال حتت االحتالل،

يوجــــد عـــــالج بســــيط للمشــــاكل واالخــــتالالت املعقـــــدة يف األرض  ال البطالــــة. وعلــــى العمــــوم،
متــــس احلاجــــة إليــــه هــــو ختفيــــف حــــدة التشــــوهات والقيــــود الــــيت فرضــــها  ومــــا الفلســــطينية احملتلــــة.

 ترد خطوطها العريضة يف الفصل اخلامس.االحتالل وانتهاج اسرتاتيجية منو واضحة املعامل 
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  الفصل الخامس
 التحول الهيكلي واإلصالح المالي القائمان على النمو

وحالــة الركــود العــاملي الــيت  ٢٠٠٨ عــام يف أعقــاب األزمــة املاليــة العامليــة الــيت حــدثت يف 
ــــــا، إىل أ صــــــانعيتلتهــــــا، ذهــــــب العديــــــد مــــــن  ن السياســــــات واألكــــــادمييني، خصوصــــــاً يف أوروب

اإلصالحات املالية ينبغي أن تُنفذ يف بيئة تقشف اقتصادي. فقد الحظت إحدى الدراسات أن 
وصف هذا املـزيج مـن اإلجـراءات كعـالج القتصـاد معتـل إمنـا يعـين يف الواقـع "أن يُقـال لـك إنـك 
إذا أردت إجــراء إصــالح اقتصــادي، فيجــب أن يكــون لــديك أيضــاً، إىل جانــب هــذا اإلصــالح، 

يوجد أي سبب علـى اإلطـالق يسـتدعي اجلمـع  ال اقتصادي، على الرغم من أنهسياسة تقشف 
بـني األمـرين كمركــب كيميـائي"، والحظـت الدراســة أيضـاً أنـه "كمــا لـو كـان الشــخص قـد طلــب 
احلصول علـى مضـاد حيـوي للحمـى فـُأعطي قرصـاً فيـه خلـيط مـن املضـاد احليـوي وسـم مكافحـة 

عـــدم جـــدوى بـــرامج التقشـــف يف معاجلـــة مســـألة راســـة ). وقـــد ناقشـــت الدSen, 2015اجلـــرذان" (
حــاالت الركــود يف مجيــع البلــدان الــيت حاولــت أن تفعــل ذلــك منــذ الثالثينيــات مــن القــرن املاضــي 
وحىت اآلن. بيد أن بعض املنظمات الدولية وبعض اجلهات املاحنة تنصح بتطبيق هذا اخلليط مـن 

. ويعــــرض هــــذا الفصـــل خليطــــاً مــــن إجــــراءات اإلجـــراءات يف اقتصــــاد األرض الفلســــطينية احملتلـــة
اإلصــالح يشــمل التوســع والنمــو كبــديل عــن خلــيط مــن إجــراءات إصــالح قــائم علــى التقشــف. 
ويعــرض الفــرع ألــف مــن هــذا الفصــل بعــض عناصــر عمليــة إصــالح مــايل مقرتحــة، بينمــا يعــرض 

دف إىل سد فجوة املوارد. حتّولالفرع باء عناصر عملية   هيكلي 

 ر اإلصالح الماليعناص -ألف 
يتطلـــب إصـــالح االقتصـــاد الفلســـطيين الوقـــوف علـــى بعـــض الســـمات الفريـــدة لـــألرض  

هــــذا الســــياق، ينبغــــي للمســــؤولني عــــن رســــم  ويف الفلســــطينية احملتلــــة والقيــــود الــــيت ختضــــع هلــــا.
 السياسات العامة أن يسلموا بعدم صحة فرضيتني ُحيتمل أن تكونا مضللتني.

املنظمــات يعتــرب أن االقتصــاد الفلســطيين هــو اقتصــاد نــاٍم عــادي فــأوًال، مثــة رأي لــبعض  
وهــذا الــرأي يعتــرب أن تــأثري  يعــاين مــن تشــوهات مماثلــة لتلــك الــيت ُتالحــظ يف بلــدان ناميــة أخــرى.

االحتالل اإلسرائيلي يقتصر على انعدام األمن ويغفل حقيقة أن السياسات الـيت تنفـذها إسـرائيل 
لالقتصـاد الفلسـطيين. وينطـوي هـذا املسـار علـى حمـّدداً ار تطـور يف ظل االحتالل قد فرضت مس

عالقة سببية تراكمية تزيد من اتساع فجوة املوارد واستمرار االعتماد وجود حلقة مفرغة تتمثل يف 
علــى مصــادر الــدخل اخلارجيــة. ولــذلك فــإن اإلصــالحات االقتصــادية الــيت تُنفــذ مــن دون إدراك 

الفشــل حتمــاً. فعلــى ســبيل املثــال، وعلــى النحــو املفصــل يف هــذه هــذا املســار التــأخريي ســتبوء ب
يتمثل يف تـدين مسـتوى  ما خّلفه االحتالل يف األرض الفلسطينية احملتلة ما الدراسة، فإن من بني

، أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ٢٠٠٤ عــام اإليــرادات املتأتيــة مــن ضــريبة الــدخل. ففــي
ريه من املنظمات الدولية، قانونـاً جديـداً يتعلـق بضـريبة الـدخل بدعم من صندوق النقد الدويل وغ

خّفض معدل الضريبة ووّسع القاعدة الضـريبية وخّفـض عـدد شـرائح الـدخل. وقـد أُدخلـت عشـرة 
تـنجح يف حتقيـق  مل القانون منذ إقراره، لكن حمـاوالت اإلصـالح املتتاليـة هـذههذا تعديالت على 

ــن ذي شــأن يف وضــع اإليــرادات الضــريبية. فــاإليرادات املتأتيــة مــن ضــريبة الــدخل يف األرض  حتسُّ
يف املائـة مـن جممـوع اإليـرادات العامـة مقارنـة بنسـبة  ٨نسـبته  مـا تتجاوز قـط مل الفلسطينية احملتلة
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يف املائــــة يف مصـــر (معهـــد أحبــــاث السياســـات االقتصــــادية  ٢٨يف املائـــة يف األردن و ١٧قـــدرها 
 ).٢٠١٥ماس،  -الفلسطيين 
ينظــــر إىل اقتصــــاد  ال صــــريح ُحيتمــــل أن يكــــون مضــــلالً  أو نيــــاً، هنــــاك موقــــف ضــــمينثا 

يف ، بــل يعتــربه اقتصــاداً يعــيش صــراعاألرض الفلســطينية احملتلــة باعتبــاره اقتصــاداً يعــيش يف خضــم 
بعـــد انتهـــاء النـــزاع. وميكـــن مالحظـــة عـــدم وجاهـــة هـــذا الـــرأي باالســـتناد إىل احلقـــائق  مـــا أوضـــاع
 التالية:

ضــع قطــاع غـــزة حلصــار تـــام وقــد عــاىن مـــن وطــأة ثـــالث عمليــات عســـكرية خي (أ) 
، لقــي فيهــا آالف ٢٠١٤و ٢٠١٢و ٢٠٠٩متتاليــة خــالل الســنوات القليلــة األخــرية، إســرائيلية 

مــــــأوى. وبلــــــغ تــــــدمري املنــــــازل واملـــــــدارس  بــــــال األشــــــخاص حــــــتفهم وأصــــــبح عشــــــرات اآلالف
 ؛)٢٠(يسبق له مثيل مل واملستشفيات والطرق مستوى

م اليوميــــة يف الضــــفة الغربيــــة مــــن ضــــغوط نامجــــة عــــن  (ب)  ويعــــاين النــــاس يف حيــــا
النزاعات ذات الصلة باالحتالل اليت تسـفر عـن وفـاة مـدنيني وتـدمري املنـازل واألصـول اإلنتاجيـة. 

جز التفتـيش مـن قبـل سـلطة وُيضاف إىل ذلـك إنشـاء حـاجز الفصـل وإقامـة عـدة مئـات مـن حـوا
حركـــة تنقـــل الفلســـطينيني ونقـــل البضـــائع الفلســـطينية ويعـــوق اإلنتـــاج  يعرقـــل مـــا االحـــتالل، وهـــو

 والتجارة.
تُقــدم توصــيات خبفــض إنفــاق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  مــا وعــالوًة علــى ذلــك، كثــرياً  

هـو  ممـا باالستناد إىل كـون مسـتوى هـذا اإلنفـاق، كنسـبة مئويـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، أعلـى
أن هذا األمر لـيس  ١٢أ). ويبني اجلدول ٢٠١٤اورة (صندوق النقد الدويل، عليه يف البلدان ا

باإلنفــاق اجلــاري ولــيس مبجمــوع اإلنفــاق احلكــومي (اإلنفــاق اجلــاري،  يتعلــق فيمــا إال صــحيحاً 
ـــة الفلســـطينية  واإلنفـــاق الرأمســـايل، واإلنفـــاق اإلمنـــائي). والواقـــع أن جممـــوع إنفـــاق الســـلطة الوطني

__________ 
يلــي: "وقــد  أ) مــا٢٠١٥، جــاء يف دراســة لألونكتــاد (٢٠١٤ الــيت وقعــت يف عــاميتعلــق بالعمليــات العســكرية  فيمــا )٢٠(

تضررت أحياء بأكملها وُشرد حنو ثلـث سـكان غـزة. ووفقـاً ملكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ووكالـة 
فلســطيين  ٥٠٠ ٠٠٠يزيــد علــى  األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني يف الشــرق األدىن، ُشــرد مــا

". وقــد مجّـع مكتــب ٢٠١٥ يزالـون مشــردين حـىت منتصــف عـام شــخص ال ١٠٠ ٠٠٠خـالل العمليـة، وكــان حنـو 
موعـــــة الرباعيـــــة ( ) قائمـــــة جزئيـــــة باألضـــــرار املتكبـــــدة يف غـــــزة خـــــالل العمليـــــات الـــــيت وقعـــــت يف ٢٠١٤ممثـــــل ا

وحـدة سـكنية ُدمـرت  ١٨ ٠٠٠ (أ)يلـي: " أ) أن هـذه األضـرار مشلـت مـا٢٠١٥. والحظ األونكتـاد (٢٠١٤ عام
 ١٢٢مدرســـة ُدمـــرت، و ٢٦وحـــدة ســـكنية ُأصـــيبت بأضـــرار؛ و(ب)  ٤٤ ٣٠٠تعرضـــت ألضـــرار جســـيمة، و أو

تعرضــت احملطــة الوحيــدة  مركــزاً لرعايــة الصــحة األوليــة تضــررت؛ و(د) ٤٥مستشــفى و ١٥ مدرســة تضــررت؛ و(ج)
ود وأضــــرار واســــعة النطــــاق أصــــابت خطــــوط الكهربــــاء؛ لتوليــــد الطاقــــة الكهربائيــــة يف غــــزة ألضــــرار ولــــنقص يف الوقــــ

ـاري؛ و(و) ٣٠-٢٠نسبته  تضرر ما و(ه) تضـررت منشـأة حتليـة امليـاه يف ديـر الـبلح؛  يف املائة مـن شـبكة امليـاه وا
ـــــد القطـــــاع الزراعـــــي أضـــــراراً بقيمـــــة إمجاليـــــة قـــــدرها  و(ز) ـــــون دوالر؛ و(ح) ُدمِّـــــر  ٥٥٠تكب ـــــراً زراعيـــــًة  ٢٢٠ملي بئ
شـــخص مـــن العـــاملني يف القطـــاع  ٤٠ ٠٠٠جمموعـــه  تضـــرر مـــا هـــذه اآلبـــار بأضـــرار جســـيمة؛ و(ط) أصـــيبت أو

ُدمــــر كليــــاً  و نفــــق احليوانــــات املنتجـــة؛ و(ي)الزراعـــي نتيجــــة لألضـــرار الــــيت أصــــابت األراضـــي الزراعيــــة وفقـــدان و/أ
ة الصـــناعية يف غـــزة مببلـــغ منشـــأة جتاريـــة؛ و(ك) قُــدرت األضـــرار الـــيت حلقـــت باملنطقــ ٣٠٠مصـــنعاً و ٢٤٧جزئيــاً  أو

مخسة ماليني دوالر؛ و(ل) حلقـت أضـرار واسـعة النطـاق بالبنيـة التحتيـة خلـدمات اهلواتـف النقالـة وشـبكة اإلنرتنـت، 
خسـارة  يف ذلك تدمري البداالت وشبكات اخلطوط الثابتة واحملطات اخلليويـة والكـابالت ومقـار الشـركات؛ و(م) مبا

تقبـــــة املوافـــــق عليهـــــا جزئيـــــاً بشـــــأن مشـــــاريع األعمـــــال املتصـــــلة بتكنولوجيـــــا املعلومـــــات العقـــــود القائمـــــة والعقـــــود املر 
يف ذلـك مواقـع كـان جيـري  تضرر عدد من املواقع السـياحية، مبـا واالتصاالت ومراكز توريد الرباجميات؛ و(ن) ُدمر أو

 ضمن الرتاث العاملي. النظر يف تقدمي طلب إىل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة لتصنيفها
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اإلقليمية وهو أدىن من متوسط مستوياته يف الشرق األوسط. ويهدف اإلنفـاق منخفض باملعايري 
 اإلمجايل يف معظمه إىل التكيف مع واقع احلال يف ظل بيئة غري مواتية تشهد صراعاً مكلفاً.

  ١٢اجلدول 
 اإلنفاق الحكومي، اقتصادات مختارة

 من الناتج احمللي اإلمجايل)بالنسبة املئوية (
 المجموع ٢٠١٤ البلد/اإلقليم

 ٤٠,٨ ٣٢,٤ إسرائيل
 ٣٦,٢ ٢٢,٧ مصر
 ٣٥,٢ ٢١,٦ األردن

 ٣٢,٩ ٣٠,٩ األرض الفلسطينية احملتلة
 ٣٤,٢ .. الشرق األوسط

 ب.٢٠١٤صندوق النقد الدويل،  املصدر:
موع ميثل متوسط فرتة السنوات الثالث  مالحظة:  .٢٠١٤-٢٠١٢ا

ـــــدين   نســـــبياً إلمجـــــايل اإلنفـــــاق ضـــــرورة النظـــــر إىل ويؤكـــــد ســـــياق الصـــــراع واملســـــتوى املت
اإلصالحات املالية يف األرض الفلسـطينية احملتلـة نظـرًة خمتلفـًة مقارنـًة بالبلـدان األخـرى الـيت تعمـل 

بعـد انتهـاء النـزاع. ولـذلك فـإن اإلصـالح يف األرض الفلسـطينية  مـا يف بيئـة أو يف ظل بيئة عادية
االقتصـــادي واإلطـــار السياســـايت للهيكـــل مليـــة تفكيـــك احملتلـــة يتطلـــب، أوًال وقبـــل كـــل شـــيء، ع

اللذين أنشأمها وعززمها االحتالل. وتشمل الشروط املسبقة لإلصالح الناجح إزالـة مجيـع احلـواجز 
االقتصـادية واإلنتــاج والتجــارة. فعلــى سـبيل املثــال، مثــة حــاجز  -الـيت تعــرتض التنميــة االجتماعيــة 

اً على الوضع املايل للسلطة الوطنية الفلسـطينية، وهـو يتمثـل يف من هذه احلواجز يؤثر تأثرياً مباشر 
، ٢٠١٣تسرُّب املوارد املالية الفلسطينية إىل إسرائيل على النحو املفصـل يف دراسـات األونكتـاد (

 أ) اليت حددت مصادر التسرب التسعة التالية:٢٠١٥، و٢٠١٤و
ا إســـــرائيل عـــــن دخـــــل تســـــرُّب اإليـــــرادات املتأتيـــــة مـــــن الضـــــرائب الـــــيت حتصـــــله (أ) 

املستوطنات اإلسـرائيلية (يقتضـي بروتوكـول بـاريس أن حتـول  ويف الفلسطينيني العاملني يف إسرائيل
إســــــرائيل مبــــــالغ الضــــــمان االجتمــــــاعي وغريهــــــا مــــــن اإليــــــرادات الضــــــريبية إىل الســــــلطة الوطنيــــــة 

 تفعل ذلك عملياً)؛ ال الفلسطينية، لكن إسرائيل
لــــة بســــبب عــــدم وجــــود عملــــة وطنيــــة فلســــطينية العمســــك خســــارة إيــــرادات  (ب) 

 واستخدام الشيكل اإلسرائيلي اجلديد يف األرض الفلسطينية احملتلة؛
خســارة اإليــرادات الناشــئة عــن التســعري النــاقص للبضــائع املســتوردة نظــراً لعــدم  (ج) 

 وجود رقابة فلسطينية على احلدود وعدم إمكانية الوصول إىل بيانات جتارية صحيحة؛
 خسارة اإليرادات بسبب عدم وجود رقابة على األراضي واملوارد الطبيعية؛ (د) 
خســارة املـــوارد املاليـــة املتصـــلة بالســـلع واخلــدمات املســـتوردة عـــن طريـــق القطـــاع  (ه) 

 العام الفلسطيين، مثل النفط والطاقة واملياه؛
ن نســـبة خســـارة اإليـــرادات اجلمركيـــة املتعلقـــة بالســـلع املصـــنعة يف إســـرائيل ولكـــ (و) 

يف املائة، حيث إن قواعد املنشأ احملـددة مـن قبـل منظمـة التجـارة  ٤٠حمتواها اإلسرائيلي تقل عن 
 ُتطبَّق؛ ال العاملية
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اخلســــارة املاليــــة النامجــــة عــــن ِصــــغر القاعــــدة الضــــريبية بســــبب تــــدمري القاعــــدة  (ز) 
 اإلنتاجية وخسارة املوارد الطبيعية يف ظل االحتالل؛

رادات ألن مؤسســــات الكهربــــاء اإلســــرائيلية هــــي الــــيت تــــورِّد اجلــــزء تســــرُّب اإليــــ (ح) 
يف املائــة مــن إمجــايل  ٨٨الطاقــة الكهربائيــة إىل األرض الفلســطينية احملتلــة (إمــدادات األكــرب مــن 

 االستهالك الفلسطيين للطاقة الكهربائية) وفرض أسعار وغرامات باهظة؛
غـري املباشـرة، أي السـلع املسـتوردة مـن بـالواردات  يتعلـق فيمـاتسرُّب اإليرادات  (ط) 

بلــدان أخــرى عــرب املــوانئ اإلســرائيلية لكــن وجهتهــا األرض الفلســطينية احملتلــة. واخلســارة يف هــذه 
 هــذه الســلعالرســوم اجلمركيــة علــى احلالــة تنشــأ عــن كــون إســرائيل حتــتفظ بــاإليرادات املتأتيــة مــن 

أُنتجــت يف إســرائيل ولــيس يف الســلع ًة أن هــذه حتوهلــا إىل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مفرتضــ وال
 بلد آخر.
يف الفقــرة (ط) أعــاله وقــّدر املشــار إليــه ) مســألة التســرُّب ٢٠١٣وقــد حبــث األونكتــاد ( 

يف املائـة مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل  ٣,٦بنسـبة  ٢٠١١-٢٠١٠متوسط هـذا التسـرب يف الفـرتة 
يف املائــة مــن إمجــايل اإليــرادات الضــريبية الفلســطينية. ويــدل حجــم مصــدر التســرب هــذا  ١٧,١و

 لتغطية عجز امليزانية بأكمله. فيه الكفاية مبا اً كبري يكون  قد املتسربة بالغ املوحده على أن جمموع 

 الهيكليللتحول عناصر برنامج  -باء 
دائمـة مــن مسـات اقتصـاد األرض الفلســطينية احملتلـة علــى عجـز يف املــوارد كسـمة إن وجـود  

ظهـر عـادة حـني أن التنميـة تُ  ويف دل على تشوه هيكلي يف هذا االقتصـاد.يمدى قرابة مخسة عقود 
النــــاتج احمللــــي اإلمجــــايل وزيــــادة يف حصــــة الصــــناعة، فقــــد مــــن لزراعــــة اخنفاضــــاً يف احلصــــة النســــبية ل

. وتتجلــى هــذه التنميــة املشــوهة )٢١(تراجعــت الزراعــة الفلســطينية بينمــا شــهد القطــاع الصــناعي ركــوداً 
يزيـد علـى الثلـث  مبـا الناتج احمللـي اإلمجـايل مقارنـةُمخس الزراعة والصناعة تشكالن أقل من كون يف  

ــاورةيف البلــدان العر  . ويتطلــب الــتخلص مــن هــذا التشــوه إنعــاش قطــاعي الزراعــة والصــناعة  )٢٢(بيــة ا
ة العمالة يـؤدي إىل تضـييق فجـوة املـوارد فكليهما. فإعادة تنشيط هذين القطاعني القائمني على كثا

عن طريق توليد الـدخل وخلـق فـرص العمـل، والتقليـل مـن التحـويالت االجتماعيـة مـن قبـل السـلطة 
 الفلسطينية واحلد من االعتماد على الواردات واملعونة األجنبية واملدخرات اخلارجية.الوطنية 

 إنعاش القطاع الزراعي -١ 
حيَظ هـذا القطـاع بأولويـة عاليـة  مل يتصل تراجع أمهية القطاع الزراعي بعاملني اثنني. فأوالً، 

 .٢٠٠٠-١٩٩٥ة يف الفـــرتة يف برنـــامج اإلعمـــار والتنميـــة الـــذي نفذتـــه الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطيني
القـرار يف السـلطة الوطنيـة  صـانعيبداية فرتة احلكم الـذايت احملـدود، كانـت رؤيـة ذوي النفـوذ مـن  ويف

 الفلسطينية ملستقبل االقتصاد الفلسـطيين أن يكـون مركـزاً إقليميـاً للتمويـل والتجـارة والسـياحة. وكثـرياً 
__________ 

، ســجلت هـــذه احلصـــة ١٩٧٥ يف املائــة يف عـــام ٢٨بينمــا بلغـــت حصــة الزراعـــة يف النــاتج احمللـــي اإلمجــايل حنـــو  )٢١(
). مث إن التــدابري املتخــذة ٢٠١٦(األونكتــاد،  ٢٠١٤ يف املائــة يف عــام ٤,٤اخنفاضــاً مطــرداً إىل أن وصــلت إىل 

ائـم إىل تـدمري البنيـة التحتيـة الزراعيـة ومـوارد امليـاه (لالطـالع علـى مـن قبـل سـلطة االحـتالل قـد أدت علـى حنـو د
ب). وقـد بلغـت حصـة القطـاع الصـناعي يف النـاتج ٢٠١٥معلومات حديثة عن هذه التـدابري، انظـر األونكتـاد، 

 .٢٠١٤ يف املائة يف عام ١٤ولكنها اخنفضت إىل  ١٩٩٥ يف املائة يف عام ٢٠احمللي اإلمجايل 
 ٥٢,١يف املائـة مقارنـة بنسـبة قـدرها  ١٧,٣، بلغت مسامهة الزراعة والصـناعة يف النـاتج احمللـي اإلمجـايل ٢٠١١ يف عام )٢٢(

 يف املائة يف األردن. ٣٥,٣يف املائة يف سورية، و ٤٤,٣يف املائة يف مصر، و
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مـا يف التنميـة الفلسـطينية. ثانيـاً، ذُِكر مثاال سنغافورة وهونغ كونغ (الصـني) ك ما نمـوذجني يُقتـدى 
سياســات توســيع املســتوطنات ومصــادرة املــوارد الطبيعيــة مــن قبــل ســلطة االحــتالل إىل نشــوء  تأد

بيئة تقتصر على التنمية الزراعيـة. وتشـمل القيـود اإلسـرائيلية املفروضـة علـى قطـاع الزراعـة الفلسـطيين 
 مـــوارد امليـــاه الفلســـطينية، ومصـــادرة األراضـــي، وعـــزل القـــرى عـــن حرمـــان املـــزارعني مـــن الوصـــول إىل

األراضـــي املزروعـــة مـــن خـــالل إنشـــاء حـــاجز الفصـــل، وإتـــالف األشـــجار واحملاصـــيل، وهـــدم املنـــازل 
وتــدمري األصــول اإلنتاجيــة، وتقييــد حركــة العمــال الفلســطينيني والســلع الفلســطينية مــن خــالل إقامــة 

 ب).٢٠١٥طرق (األونكتاد، نقاط التفتيش واحلواجز على ال
ويتطلــب إنعــاش القطــاع الزراعــي إيــالء أولويــة لتحســني طاقــة هــذا القطــاع وتعزيــز قدرتــه  

على االستخدام املنـتج ملزيـد مـن العمـال الفلسـطينيني. وتـرد مقرتحـات شـىت لتحقيـق هـذا اهلـدف 
ا وزارة الزراعـــة  اجلوانـــب ذات ) تشـــمل مجيـــع ٢٠١٠(الفلســـطينية يف اســـرتاتيجية شـــاملة أصـــدر

يف ذلــــك املــــوارد البشــــرية، واملهــــارات التقنيــــة، واألراضــــي، وامليــــاه، والبنيــــة التحتيــــة،  مبــــا الصــــلة،
 واإلطارين املؤسسي والقانوين، والتجارة الزراعية.

 توسيع القطاع الصناعي: مراحل التحول الهيكلي -٢ 
بالتوســع يف اســتبدال إن إنعــاش القطــاع الصــناعي يف الســياق الفلســطيين ميكــن أن يبــدأ  

ـرة بسـيطة نسـبياً كانـت تُنـتج يف االقتصـاد  الواردات من خـالل تعزيـز إنتـاج سـلع مصـنعة غـري معمِّ
) أنــه قبــل ١٩٨٤احمللــي قبــل االحــتالل. وقــد الحظــت منظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الصــناعية (

يف  مبــا ل يُنــتج حمليــاً،يف املائــة مــن الــواردات الفلســطينية مــن إســرائي ٥٠نســبته  مــا االحــتالل كــان
معظــم الســلع غــري املعمــرة مثــل املالبــس واألحذيــة واجللــود  -يف مجلــة منتجــات أخــرى  -ذلــك 

 واملشروبات اخلفيفة واألثاث ومواد البناء واملستحضرات الصيدالنية.
ـج "التصـنيع   ويف املرحلة األوىل لعملية التحول اهليكلي للقطاع الصناعي، ميكن تطبيق 

ـج ينبغـي النظـر السهل لستبدال االعلى القائم  نقطتـني هـامتني تتعلقـان بـه. يف لـواردات"، وهـو 
فأوًال، ينبغي أن تقتصر هذه املرحلة على إنتاج تغلب عليه منتجات الصناعة الزراعية، وهو إنتاج  

 يتـيح انتقـال اليـد العاملـة مـن القطـاع الزراعـي إىل قطـاع كمـا  كثيف العمالة ويتيح خفـض البطالـة
اإلنتــاج الصــناعي. ثانيــاً، تســتخدم معظــم شــركات الصــناعة الزراعيــة حاليــاً مــدخالت مســتوردة، 
األمر الذي يضـعف الـرتابط بـني الصـناعة واإلنتـاج الزراعـي احمللـي. وهـذا يرجـع إىل أن املـدخالت 

ــ ال احملليــة تُنــتج مــن قبــل العديــد مــن صــغار املــزارعني الــذين ذين توجــد لــديهم ترتيبــات تعاونيــة وال
يفتقــرون إىل القــدرة علــى إمــداد الشــركات باملــدخالت الالزمــة يف حينهــا. ولــذلك ينبغــي للقطــاع 
العام أن يـؤدي دوراً رائـداً يف تقويـة الـروابط بـني شـركات الصـناعة الزراعيـة والقطـاع الزراعـي احمللـي 

ســي مــن أجــل تعزيــز النمــو يف كــال القطــاعني. وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــالل إنشــاء إطــار مؤس
ــن صــغار املــزارعني مــن جتميــع مــواردهم واكتســاب القــدرة علــى تلبيــة طلــب شــركات الصــناعة  ُميكِّ

اجللـود، فضـًال عـن منتجـات األلبـان، ودبـغ الزراعية. وتشمل جماالت التوسع احملتمـل إنتـاج النبيـذ 
مدة (وزارة الزراعة،   ).٢٠١٠والعصائر الطازجة، واخلضراوات ا

لــواردات حــدودها كمحــرك للنمــو الســهل لســتبدال االلقــائم علــى لكــن ملرحلــة التصــنيع ا 
والتنميــة. فحاملــا ُتســتبدل معظــم واردات الســلع االســتهالكية غــري املعمــرة مبنتجــات بديلــة منتجــة 

الــذي ميكــن فعلــه لضــمان اســتدامة عمليــة التصــنيع والنمــو. وتــدل  مــا حمليــاً، تنشــأ عندئــذ مســألة
وائـــل فـــرتة اخلمســـينيات مـــن القـــرن املاضـــي، علـــى أن مرحلـــة جتـــارب خمتلـــف البلـــدان، بـــدءاً مـــن أ

يُوســع نطاقهــا ليشــمل إنتــاج الســلع  أال لــواردات ينبغــيالســهل لســتبدال االالتصــنيع القــائم علــى 
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لــواردات)، ألن فعــل ذلــك قــد الثــانوي ل أو الصــعبســتبدال االاملعمــرة (أي التصــنيع القــائم علــى 
لنمــو وتوقــف التنميــة ألنــه مــن املمكــن خــالل هــذه يســبب مشــكلة يف ميــزان املــدفوعات تــؤخر ا

يـــؤدي إىل اخنفـــاض  مـــا املرحلـــة األوىل أن يتغـــري تكـــوين الـــواردات مـــن دون تغيـــري مســـتواها، وهـــو
حصة السـلع االسـتهالكية وزيـادة حصـة السـلع الرأمساليـة والوسـيطة الالزمـة لـدعم عمليـة التصـنيع 

 القائم على استبدال الواردات.
التصنيع األعمق القائم على استبدال الواردات زيادة يف إمجـايل الـواردات  وتستتبع عملية 

دون حدوث زيادة فورية يف الصادرات. وهذا وضع ميكن أن يسبب نقصاً يف العمالت األجنبيـة 
وعدم كفاءة يف التصنيع احمللي احملمي جبدران تعريفية وغري ذلك من تدابري احلماية. وتدل جتارب 

على أنه ميكن انتهاج اسـرتاتيجية أفضـل تتمثـل يف حتويـل عمليـة التصـنيع القـائم بلدان شرق آسيا 
. )٢٣(للصــادراتصــعب تصــنيع قــائم علــى اســتبدال عمليــة علــى االســتبدال الســهل للــواردات إىل 

وميكـن فعـل ذلـك مــن خـالل اسـتهالل مرحلـة اســتبدال للـواردات ُحتـدد هلـا فــرتة محايـة جيـب علــى 
املنافسة األجنبية. ومن شأن هذا أن يسمح لتلك الشركات اليت تثبت الشركات بعدها أن تواجه 

ا علــى البقــاء يف تنافســها مــع الســلع املســتوردة بــأن توســع نطــاق إنتاجهــا ليتجــاوز  ــا قــدر منتجا
الســـوق احملليـــة وبـــأن تصـــدر إىل األســـواق األجنبيـــة. وللقطـــاع العـــام دور هـــام ينبغـــي أن يؤديـــه يف 

يف ذلـك املســاعدة يف  مبـا يـة مــن خـالل اعتمـاد تـدابري لــرتويج الصـادرات،املسـاعدة يف هـذه العمل
التســويق الــدويل، وانتهــاج سياســات نقديــة وسياســات أســعار صــرف ســليمة تفضــي إىل احلفــاظ 

 والبحث والتطوير.التعليم على استقرار األسعار وتنافسيتها، وتقدمي إعانات يف جماالت 
طينية، وعــــدم وجــــود ســــوى عــــدد حمــــدود مــــن وبــــالنظر إىل ِصــــغر حجــــم الســــوق الفلســــ 

الشـــركات يف كـــل صـــناعة، فـــإن اكتســـاب القـــدرة علـــى التنـــافس يف األســـواق العامليـــة يتطلـــب أن 
تسارع السلطة الوطنية الفلسطينية ببذل جهود حثيثة للمسـاعدة يف تيسـري عمليـات التصـدير إىل 

. ومــــن شــــأن توســــيع األســــواق األجنبيــــة حبيــــث يتســــىن حتقيــــق وفــــورات حجــــم علــــى حنــــو ســــريع
ذه الطريقة أن يساعد يف متويل مستوى أعلى من السلع املستوردة، وحتقيـق  الصادرات اإلمجالية 
زيــادة مســتمرة يف العمالـــة، وانتقــال اليـــد العاملــة مــن قطـــاع الزراعــة إىل قطـــاع الصــناعة، واعتمـــاد 

 أساليب إنتاج جديدة وحمسنة.
اهليكلـي السـابقة، وهــو أن التحــول حمـاوالت ومثـة درس آخـر مـن الــدروس املسـتفادة مـن  

حجــم الصــادرات لــيس العامــل الوحيــد ذا الصــلة. فــاحلجم الكبــري للصــادرات املكونــة مــن ســـلع 
ينمـو بسـرعة علـى مـر الـزمن. بيــد  ال يكـون فيهـا مسـتوى مرونـة الطلـب حبسـب الـدخل منخفضـاً 

جيعـل االقتصـاد شـديد التــأثر  أن خلـيط الصـادرات الـذي يتـأثر بـالتغريات احلـادة يف أسـعار السـلع
ـــة. وبالتـــايل فإنـــه لـــدى اســـتنفاد مرحلـــة تصـــدير الســـلع املصـــنعة غـــري املعمـــرة  بالصـــدمات اخلارجي
البســـيطة نســـبياً، ينبغـــي أن تبـــدأ االســـرتاتيجيات السياســـاتية يف التشـــديد علـــى جـــودة الصـــادرات 

ام حنـــو اكتســـاب املزايـــا اجلديـــدة بـــدًال مـــن الرتكيـــز احلصـــري علـــى احلجـــم. وينبغـــي توجيـــه االهتمـــ
لتوليـد قـدر أكـرب مـن اإليـرادات  أكثـرالسـلع الـيت تتـوفر بصـددها فـرص تصدير التنافسية يف جمال 
يف ذلــك منتجــات األجهــزة اإللكرتونيــة، وبراجميــات احلاســوب، والتكنولوجيــا  مبــا علــى مــر الــزمن،

رياضية والرتفيهية. وإنتاج هـذه احليوية، وتكنولوجيا الروبوتات، والعدد اآللية، ومعدات األنشطة ال
تــوافر املــوارد الطبيعيــة. بــل إنــه يتطلــب  وال يتطلــب ختصــيص مبــالغ كبــرية مــن رأس املــال ال الســلع

__________ 
وهـــو يعـــين إن مصـــطلح "االســـتبدال الســـهل للـــواردات" أضـــيق نطاقـــاً مـــن املصـــطلح العـــام "تشـــجيع الصـــادرات"  )٢٣(

توســـيع نطـــاق إنتـــاج الســـلع الـــيت تنتجهـــا عمليـــة التصـــنيع القـــائم علـــى االســـتبدال الســـهل للـــواردات ليصـــل إىل 
 األسواق األجنبية.
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تــوافر القــدرة علــى مراكمــة رأس املــال البشــري، واالســتيعاب الفعــال لالبتكــارات العلميــة، والقــدرة 
ظيميــة حديثــة. ويتطلــب حتقيــق إمكانــات علــى تعلُّــم التقنيــات اجلديــدة واعتمــاد أســاليب إنتــاج تن

تكييـــف اســـرتاتيجية وطنيـــة واضـــحة املعـــامل مـــن أجـــل التطـــوير اعتمـــاد و اكتســـاب هـــذه املعـــارف 
 التكنولوجي.

 اعتماد استراتيجية وطنية للتطوير التكنولوجي -٣ 
أن رأس املـال التكنولـوجي والبشـري هـو  ،النظريـة منهـا والعمليـة ،اعتربت دراسات النمـو 

الــيت تــؤثر يف مسـتوى دخــل الفــرد ومعـدل النمــو االقتصــادي. األساسـية ملــدخالت التكميليــة مـن ا
، وهي نظريـات احمللي الذايتوهذا ميثل إحدى الرسائل األساسية للنظريات احلديثة املتعلقة بالنمو 

) Westphalويســـــــتفال ( و)Evensonتؤيـــــــدها االســـــــتنتاجات العمليـــــــة. فقـــــــد أشـــــــار إيفنســـــــون (
سبيل املثال، إىل أنه "ما من بلد من البلـدان األقـل منـواً قـد حقـق حـىت اآلن منـواً  )، على١٩٩٥(

) مـرحلتني ١٩٨٤) (Doreد دور (اقتصادياً سـريعاً مـن دون اسـتثمار تكنولـوجي متواصـل". وحـدّ 
الزمتـــني للنجـــاح يف إدخـــال التكنولوجيـــا يف عمليـــة اإلنتـــاج احمللـــي، علـــى النحـــو التـــايل:  خمتلفتـــني

لقدرة علـى الـتعلم التكنولـوجي املسـتقل مـن قبـل مؤسسـة علميـة حمليـة قـادرة علـى فهـم اكتساب ا
يف ذلـك اآلالت واألدوات، وتكييفهـا  مبـا ومعاجلة واعتماد املعرفة التكنولوجيـة املنتجـة يف اخلـارج،

حسب الظروف احمللية؛ واكتساب قدرة مستقلة على ابتكار التكنولوجيـا متكـن األوسـاط العلميـة 
ا لتعزيز قاعدة املعارف والتكنولوجيا احمللية.ية احملل  من إجراء حبوث وجتارب خاصة 

بــد للقطــاع العــام مــن إرســاء أســس املؤسســات الالزمــة لبنــاء  ال ويف الســياق الفلســطيين، 
القــدرة علــى الــتعلم التكنولــوجي املســتقل، لضــمان جنــاح عمليــة التصــنيع القــائم علــى االســتبدال 

لصــادرات. وهــذا الصــعب لســتبدال االويرهــا إىل عمليــة تصــنيع قــائم علــى الســهل للــواردات وتط
ينبغـي  كمـا  سـيما يف جمـايل العلـوم واهلندسـة. وال يتطلب زيادة كبرية يف املوارد املخصصـة للتعلـيم،

 حتقيق زيادة كبرية يف املوارد املخصصة لدعم إنفاق القطاع اخلاص على أنشطة البحث والتطوير.
القـــــدرة علـــــى الـــــتعلم التكنولـــــوجي املســـــتقل مـــــن دون إجـــــراء اإلصـــــالحات ميكـــــن اكتســـــاب  وال

فيهــا إصــالح  مبــا -إن مــن شــأن هــذه اإلصــالحات  إذ املؤسســية الالزمــة يف الســياق الفلســطيين،
أن تنشـــئ هيكــل حـــوافز ُيشـــجَّع فيـــه العمــال علـــى الســـعي إلجيـــاد  -اإلطــار القـــانوين واملؤسســـي 

االت األكثر إنتاجية بدًال من السعي للعمل يف جماالت تستهدف الدخل الريعي.  وظائف يف ا
) إن الناس، ولـيس األدوات، "هـم العوامـل احلقيقيـة الفاعلـة يف ١٩٨٠( Radhakrishnaوقد قال 

نقل التكنولوجيا ونشرها". فاملوهوبون من الناس حيتاجون إىل نظام حوافز ودعم مناسب ميكـنهم 
االت اليت ميكن فيهـا ملـواهبهم أن تسـهم أكـرب إسـهام يف عمليـة  من السعي إلجياد وظائف يف ا

 التنمية.

 مالحظات ختامية -جيم 
باملشـكلة األساسـية الـيت  يتعلق فيمايربز التحليل الوارد يف هذه الدراسة موضوعاً رئيسياً  

يواجهها االقتصاد الفلسطيين، وهو موضوع وجود فجوة كبرية بني الدخل واإلنتاج. وهـذا التشـوه 
الـيت مسحـت للعمـال و  ١٩٩٤-١٩٦٧يف الفـرتة طبقهـا االحـتالل و نتيجة مباشرة للتدابري اليت ه

سـيما  وال خارج األرض الفلسطينية احملتلة،من خالل العمل الفلسطينيني بأن حيصلوا على دخل 
يف إسرائيل، وحّدت مـن اإلنتـاج احمللـي مـن خـالل فـرض تـدابري تقييديـة علـى االسـتثمار واإلنتـاج 

تكن السلطة الوطنيـة الفلسـطينية،  مل ،)٢٠١٤-١٩٩٤(ليني. فعلى مدى العقدين األخريين احمل
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نتيجــة للقيــود السياســية، قــادرة علــى حتســني البيئــة االقتصــادية الــيت جعلــت االقتصــاد الفلســطيين 
 الشــركات أو تســفر فيــه زيــادة اإلنفــاق، ســواء مــن قبــل األســر مل أســري مســار تبعيــة مفــروض عليــه

مســــتوى الــــواردات مــــن إســــرائيل. ويشــــري حتليــــل فجــــوة املــــوارد إىل ارتفــــاع عــــن  إال ومــــة،احلك أو
 االستنتاجات التالية:

تتصـــل فجـــوة املـــوارد حبـــاالت العجـــز الـــثالث التاليـــة: العجـــز التجـــاري؛ وعجـــز  (أ) 
 االستثمار؛ وعجز امليزانية؛ -املدخرات 
اختبـــــــار غراجنـــــــر ال يقـــــــدم التحليـــــــل اإلحصـــــــائي الوصـــــــفي الـــــــذي يســـــــتخدم  (ب) 

)Granger للعالقـــة الســـببية أي دليـــل يؤيـــد الفرضـــية الـــيت تعتـــرب أن عجـــز امليزانيـــة يســـبب العجـــز (
 التجاري؛
مثة مقياسان لفجوة املوارد مها: مقياس الدخل، وهو يساوي الفـرق بـني إمجـايل  (ج) 
العمـــل، وهـــو  املتـــاح والنـــاتج احمللـــي اإلمجـــايل كنســـبة مـــن هـــذا األخـــري؛ ومقيـــاسالقـــومي الـــدخل 

 يساوي الفرق بني قوة العمل املتاحة والعمالة احمللية كنسبة من جمموع قوة العمل؛
تدل البيانات على أنه يف ظل أوضاع االحتالل احلالية، يوجد ترابط سليب بـني  (د) 

ـــة.  مـــا املقياســـني، وهـــو يشـــري إىل مقايضـــة بـــني البطالـــة واالعتمـــاد علـــى مصـــادر الـــدخل اخلارجي
فإن اخنفاض البطالة يسفر عن تزايد االعتماد علـى الـدخل اخلـارجي والعكـس بـالعكس، وبالتايل 

السياسات التقليدية لتحويل اإلنفاق  وال السياسات التقليدية خلفض اإلنفاق ال يعين أنه ما وهو
ـــأثرياً كبـــرياً علـــى العجـــز التجـــاري. ومـــن املهـــم مالحظـــة أن البيانـــات تـــدل أيضـــاً علـــى أن  تـــؤثر ت

 تكون فعالة يف خفض عجز امليزانية؛ لن ت التقليدية لضبط أوضاع املالية العامةالسياسا
إن الطريقــة العمليــة الوحيــدة لســد فجــوة املــوارد تتمثــل يف تطبيــق برنــامج شــامل  (ه) 

ـاء االحـتالل يف  يهدف إىل إزالـة العـدد اهلائـل مـن القيـود املفروضـة علـى االقتصـاد الفلسـطيين وإ
ـدف إىل إنعـاش اية املطاف. وتت ناول هـذه الدراسـة بالبحـث بعـض عناصـر هـذا الربنـامج الـيت 

 القطاع الزراعي وتوسيع القطاع الصناعي وإعداد اسرتاتيجية وطنية للتطوير التكنولوجي.
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  تذييل
اختبار العالقة السببية المتعلق بفرضية العجز المزدوج في األرض 

 الفلسطينية المحتلة
) املتعلق بفرضية العجز املزدوج يف االقتصاد Grangerالختبار غراجنر (م هذا التطبيق قيّ يُ  

) TD) والعجـــــــــز التجـــــــــاري (BDالفلســـــــــطيين اجتـــــــــاه العالقـــــــــة الســـــــــببية بـــــــــني عجـــــــــز امليزانيـــــــــة (
: الربــــع ٢٠٠٧ للفــــرتةوالبيانــــات الفصــــلية  ٢٠١٤-١٩٩٥البيانــــات الســــنوية للفــــرتة  باســــتخدام

االختبار مرتني، مرة واحدة لكل جمموعة بيانات، باستخدام : الربع الرابع. ويُطبَّق ٢٠١٤-األول
 معادليت االرتداد التاليتني:

 : يلي كما  F ختباراالوباالستناد إىل نتائج حتليل االرتداد، يكون  

مــوع   حيـث مــوع  RSSURووفقــاً للتحليـل املقيّــد، املتبقـي للمربعــات متثــل ا متثــل ا
ســاوي ت kو املتباطئــةســاوي عــدد املتغــريات ت m، و(٢٤)للمربعــات وفقــاً للتحليــل غــري املقّيــداملتبقــي 

 عدد البارامرتات املقدرة يف حتليل االرتداد غري املقيد.
 التاليتني:الصفريتني وهذا خيترب الفرضيتني  
عالقــة  ال ، أي)TDيــؤدي إىل العجــز التجــاري ( ال )BD: عجــز امليزانيــة (H10الفرضــية  

 .وفقاً لفرضية غراجنرسببية 
عالقــــة  ال ، أي)BDيســــبب عجــــز امليزانيــــة ( ال )TD: العجــــز التجــــاري (H20الفرضــــية  

 .وفقاً لفرضية غراجنرسببية 
يف املائـــة.  ٥أقـــل مـــن  Fيف االختبـــار  pعنـــدما تكـــون قيمـــة وتُـــرفض الفرضـــية الصـــفرية  

تكــون الفرضــية  ، بينمــاالتاليــة: األوىل معادلــة الختبــار املعادلــة الصــفرية وتكــون الفرضــية 
خيضــــع وقبـــل إجــــراء هـــذا االختبــــار،  . التاليــــة: الثانيــــة معادلـــة الختبــــار املعادلـــةالصـــفرية 
 .الختبار الثبات TDو BD املتغريان

أن سالســل البيانــات الســنوية لعجــز امليزانيــة وسالســل البيانــات  ١-ويبــني اجلــدول ألــف 
الفصـــلية للعجـــز التجـــاري ليســـت ثابتـــة يف حـــني أن مجيـــع الفـــروق األوىل ثابتـــة مقارنـــة مبســـتوى 

اختبـار غراجنـر علـى السلسـلتني (علـى مسـتوى الفـرق إجـراء أن  ٢-ويبني اجلدول ألـف املتغريات.
يف املائة. وبالتايل  ٥البالغ الداللة على مستوى الصفريتني األول) يشري إىل عدم رفض الفرضيتني 

 فإن البيانات تدل على عدم وجود عالقة سببية وفقاً لفرضية غراجنر، بني املتغريين:
  ١-اجلدول ألف

 زالُمعزَّ  Dickey-Fullerاختبار 
 )P(قيمة 

__________ 
يشــري التحليــل غــري املقّيــد إىل تقــدير االرتــداد باســتخدام اإلجــراء االعتيــادي، أي طريقــة حســاب أقــل املربعــات،  )٢٤(

أكثـر مـن  باستخدام منوذج يتضمن أي عدد من املتغريات التوضيحية وواحـداً أوالتحليل املقيد إىل تقدير ويشري 
 تقييدات التعادل اخلطي.
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 الفرضية الصفرية
 البيانات السنوية البيانات الفصلية

 الفرق األول املستوى الفرق األول املستوى
لــــــــه  )BDعجــــــــز امليزانيــــــــة (
 جذور وحدات

٠,٠٠١٤ ٠,٠٥١٩٨ ٠,٠٠٠٠ ٠,٠٠٠٢ 

لــــه ) TDالعجــــز التجــــاري (
 جذور وحدات

٠,٠٠٠١ ٠,٠٣٦٤٣ ٠,٠٠٠٠ ٠,٠٦٣٠ 

أقــل  Fيف االختبــار  Pعنــدما تكــون قيمــة الصــفرية . وتُــرفض الفرضــية EViews 8ُحِســبت باســتخدام  مالحظة:
 يف املائة. ٥من 

  ٢-اجلدول ألف
 اختبار العالقة السببية وفقاً لفرضية غرانجر

 )P(قيمة 

 الصفرية الفرضية
 البيانات الفصلية

)٤) (٢٨( 
 البيانات السنوية

)٢) (١٨( 
التجـاري يسبب العجـز  ال )BDعجز امليزانية (

)TDوفقاً لفرضية غراجنر ( 
٠,٩٥٧٨ ٠,١٠٠٠ 

يسـبب عجـز امليزانيـة  ال )TDالعجز التجاري (
)BDوفقاً لفرضية غراجنر ( 

٠,١٦٧٢ ٠,٨٤٠٧ 

أقــل  Fيف االختبــار  Pعنــدما تكــون قيمــة الصــفرية . وتُــرفض الفرضــية EViews 8ُحِســبت باســتخدام  :مالحظة
حــــاالت تبــــاطؤ يف املائــــة. وتشــــري األرقــــام املدرجــــة بــــني قوســــني إىل عــــدد املالحظــــات وعــــدد  ٥مــــن 

 ، على التوايل.املتغريات
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