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ماليين دوالر في صورة تسرب لإليرادات  306ال يقل عن  دراسة جديدة تخلص إلى أن األرض الفلسطينية المحتلة تخسر سنوياً ما

 العامة إلى إسرائيل
 

ماليـني دوالر تتمثـل يف  306أن األرض الفلسـطينية احملتلـة ختسـر سـنوياً مـا ال يقـل عـن  تشري دراسـة جديـدة لألونكتـاد إىل - 2014كانون األول/ديسمرب  3جنيف، 
 نية.تسّرب لإليرادات اجلمركية وإيرادات الضرائب على املشرتيات وعلى القيمة املضافة اليت ال تقوم إسرائيل بتحويلها إىل اخلزانة الفلسطي

 
 يف املائة من اإليرادات الضريبية للسلطة الوطنية الفلسطينية. 18يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل و 3.6ة تصل إىل وتفيد الدراسة بأن اخلسارة يف اإليرادات املالي

 
إىل أن اإليـرادات العامـة الفلسـطينية املتسـرِّبة كانـت  ،االقتصـادي بـاريس بروتوكـول ظـل ئيل فيتسّرب اإليرادات المالية الفلسطينية إلى إسرا وتشري الدراسة، املعنونة

 فرصة عمل إضافية سنوياً. 10 000ستمنح السلطة الوطنية الفلسطينية قدرة أكرب على حفز االقتصاد وزيادة الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار أربع نقاط مئوية وخلق 
 

. فعلـى سـبيل 1994تُقدم الدراسة توصيات لتحويله إىل إطار أكثر توازناً يتسق مع الواقع االقتصادي الفلسطيين الذي شهد تغيرياً كبـرياً منـذ عـام ولوقف هذا التسّرب، 
 لضريبية الفلسطينية.) الذي يظل اإلطار العام املنظِّم للعالقات التجارية والسياسات االقتصادية وا1994املثال، تقرتح الدراسة تعديل بروتوكول باريس (

 
يف املائـة مـن الـواردات الفلسـطينية مــن إسـرائيل تـأيت مـن بلــدان ثالثـة، وجيـري ختليصـها مجركيــاً  39ووفقـاً للدراسـة، يشـري تقريـر صــادر عـن البنـك املركـزي اإلســرائيلي إىل أن 

د أُنتجـت يف إسـرائيل. وتقـوم السـلطات اإلسـرائيلية بتحصـيل اإليـرادات اجلمركيـة املتأتيـة باعتبارها واردات إسرائيلية قبل بيعها يف األرض الفلسطينية احملتلة كما لو كانـت قـ
 من هذه "الواردات غري املباشرة" لكنها ال تقوم بتحويلها إىل السلطة الوطنية الفلسطينية.

 
هريــب مــن إســرائيل واملســتوطنات اإلســرائيلية مصــدراً آخــر مــن مصــادر وفضــالً عــن ذلــك، فــإن عــدم ســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى احلــدود الفلســطينية جيعــل مــن الت

 25لســطينية احملتلــة تُقـدر مبــا يـرتاوح مــا بــني اخلسـارة الكبــرية لإليـرادات املاليــة. وتفيـد الدراســة بــأن قيمـة البضــائع املهربـة مــن إســرائيل ومـن املســتوطنات اإلسـرائيلية إىل األرض الف
منتجـة يف إسـرائيل، تفقـد السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية إيـرادات الضـريبة  ت األرض الفلسطينية احملتلة. ويف احلاالت اليت تكون فيها البضـائع املهربـةيف املائة من جمموع واردا 35و

اجلمركيـة أيضــاً، إىل جانـب إيــرادات علـى القيمـة املضــافة والضـريبة علــى املشـرتيات. غـري أنــه يف احلـاالت الــيت تكـون فيهــا البضـائع مـن إنتــاج بلـد ثالــث، تتسـرب إيـرادات الرســوم 
 يبة على املشرتيات، إىل اخلزانة اإلسرائيلية. الضريبة على القيمة املضافة والضر 

 
صــاد الفلســطيين حتقيقــه مــن وتؤكــد الدراســة أن هنــاك تكــاليف إضــافية تتعلــق باإلنتــاج والتوظيــف يتحّملهــا االقتصــاد الفلســطيين. وهــذه التكــاليف متثــل مــا كــان بوســع االقت

ذا التسـّرب وحتويـل األمـوال مـن اخلزانـة اإلسـرائيلية إىل اخلزانـة الفلسـطينية، علـى النحـو الـذي يقضـي بـه زيادة يف الناتج احمللي اإلمجـايل ويف فـرص العمـل يف حالـة تقلـيص هـ
 بروتوكول باريس.

 
التخطـيط  ويقـّوض قـدرتا علـى وباإلضافة إىل ذلك، تبني الدراسة أن تسرب املوارد بشكل كبري يؤدي إىل استمرار الضعف املايل الذي تعانيـه السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية
 املايل وكذلك قدرتا على متويل اإلنفاق اإلمنائي وتوجيه االقتصاد الكلي حنو حتقيق أقصى منو ممكن وأقصى زيادة ممكنة يف فرص العمل. 
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صلة البحث لتحديد حجـم تسـّرب ومع ذلك، تشدد الدراسة على أن تقدير اخلسارة السنوية يف اإليرادات املالية هو تقدير جزئي وحذر حىت اآلن، وتشري إىل ضرورة موا
 اإليرادات من مصادر أخرى متعددة، ومنها على سبيل املثال ما يلي: 

 املستوطنات اإلسرائيلية؛يف و  إسرائيلاإليرادات غري احملوَّلة للضرائب اليت تفرضها إسرائيل على دخول الفلسطينيني العاملني يف  •
 ئيلية املهيمنة؛اخلسائر املتكبَّدة بسبب استخدام العملة اإلسرا •
 اخلسارة يف اإليرادات نتيجة لعدم السيطرة على األرض واملوارد الطبيعية الفلسطينية؛ •
 .القطاع العام الفلسطيينعرب   خسارة املوارد املالية فيما يتصل باسترياد النفط والطاقة واملياه •

 
لبيانـــات املتصـــلة بـــالواردات مـــن إســـرائيل وعـــرب إســـرائيل حينمـــا يكـــون املقصـــد النهـــائي وتوصـــي الدراســـة بتمكـــني الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية مـــن احلصـــول علـــى مجيـــع ا

دات املسـتحقة، وبإ�ـاء االعتمـاد الفلسـطيين لالستهالك هو األرض الفلسطينية احملتلة، وبإلغاء القيود الزمنية احلالية اليت متنع السلطة الوطنية الفلسطينية من املطالبـة بـاإليرا
زمـة لتـدعيم قـدرتا علـى طريق إزالة احلواجز اليت تعرتض التجارة مع بلدان أخرى غري إسرائيل ومبنح السلطة الوطنية الفلسطينية املـوارد املاليـة والبشـرية الال على إسرائيل عن

 إدارة اجلمارك.
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